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É com imensa satisfação que a Escola SESC de Ensino 
Médio e a Assessoria de Cultura abrem espaço para novos  
talentos da dramaturgia.

O estímulo a jovens talentos brasileiros tem sido objeto 
constante de nossas ações. Nesse sentido, o I Concurso Jovens 
Dramaturgos revelou, e agora apresenta ao grande público, a 
riqueza da expressão literária brasileira no âmbito das Artes 
Cênicas. 

Esta bela coletânea revigora a crença no potencial da nossa 
dramaturgia de sintonizar o imaginário coletivo e de rein-
ventar-se cotidianamente.

É um grande presente para todos nós.

Claudia Fadel
diretora da Escola SESC de Ensino Médio
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A publicação dos cinco textos selecionados no I Concurso 

Jovens Dramaturgos é o início de um programa que tem como 
objetivo estimular jovens criadores brasileiros não só nas 
linguagens das Artes Cênicas, mas em todas as áreas de artes 
e cultura.

 O concurso incentiva a escrita dramática entre jovens de 15 a 
20 anos e proporciona ao jovem dramaturgo a oportunidade 
de desenvolver sua vocação literária ao oferecer ferramen-
tas que lhe auxiliem em sua orientação profissional. Ações 
complementares são realizadas, como ciclos de leituras en-
cenadas dos textos selecionados e um encontro-residência 
entre os autores premiados e representantes da nova geração 
de dramaturgos brasileiros. 

Dessa forma, entendemos que compomos um campo de 
força, colaboração e desenvolvimento em torno da drama-
turgia, acompanhando os elos de uma cadeia criativa que 
engloba criação, leitura pública, intercâmbio e publicação, 
indo um pouco adiante do simples concurso e seleção de 
textos e autores. Na verdade, estamos em consonância com 
uma política de direitos culturais – extensão dos direitos 
humanos – que são resumidos em um trio de direitos essen-
ciais: o direito à participação da vida cultural, das conquistas 
científicas e tecnológicas e o direito moral e material à pro-
priedade intelectual.

Sidnei Cruz
Assessor de Cultura da Escola SESC de Ensino Médio



uma 
beleza 

que pesa



O maior mérito desse texto é seu tempo: o futuro próximo 
escrito agora. Seu autor conseguiu ultrapassar a referência 
do real imediato mantendo todas as características do dra-
ma cotidiano. 

É um texto de difícil classificação, já que flerta com o ci-
nema noir, com a ficção científica e, não raro, as cenas pin-
tam um quadro surrealista digno dos melhores sonhos da  
atmosfera de pesadelo daqueles pintores.

É também uma crítica feroz do sem sentido da vida e dos 
métodos hospitalares de controle da dor, da loucura sempre 
iminente. A figura da enfermeira, que conhecemos apenas 
por meio da mente de Diones, ultrapassa qualquer estereó-
tipo de desejo masoquista para inserir no coração do texto 
o desejo mais cruel de liberdade. Daí poderíamos fazer o 
pensamento alcançar muitos assuntos tabu, como o direito 
à morte, ao suicídio, à eutanásia.  Contudo, quando conse-
guimos lembrar que a cena se passa na mente da persona-
gem que encarna o mesmo desejo de morte, visto, porém, 
não pelo lado daquele que desejaria morrer, mas daquele 



que deseja matar e projeta no outro o desejo de morte, che-
gamos à selvageria, e seria pouco, seria simplificador, dar 
para isso apenas explicações psicologizantes.

O texto, aliás, pretende criticar a pílula da ajuda psicológi-
ca em situações traumatizantes. A enfermeira, antes de se 
encaminhar para a cena brutal que a espera, e após ouvir 
a situação à qual o futuro paciente está exposto, reduz seu 
interesse pelo homem, isto é, no que há de humano no ho-
mem, à frase: “Um quadro psicológico interessante. Merece 
um estudo aprofundado.” O que interessa a ela não é a dor 
do homem ou a possibilidade da cura, mas o caso, a pesqui-
sa, o conhecimento que poderia vir de seu contato com essa 
espécie de sofrimento.

As soluções encontradas pelo autor para a passagem entre 
as cenas, o respeito ao espectador em relação à exposição 
a cenas que seriam cruéis, até mesmo insuportáveis, e, de 
resto, impossíveis de serem representadas ao vivo, no palco, 
mostram a fina construção textual. Sem abusar do recurso 
de contar o que se passou, a escrita é fiel ao tempo presente 
da narrativa, operando cortes secos e seguros, que garan-



tem a verossimilhança do texto, o pacto necessário para 
que se mantenha a tensão proposta, a ironia mordaz. 

É possível acreditar no inferno por onde se movem as per-
sonagens. É possível ver a beleza das coisas que flutuam, dos 
pequenos pingos de sangue em meio ao preto e branco. É 
possível sentir o ar rarefeito do novo. E resta sempre uma 
cortina balançando ao vento, dizendo que nem tudo preci-
sa ser dito ou mostrado.

ieda Magri





KEnji dE ArAújo TAKAhAShi nasceu em 1990, na ci-

dade de Pires do Rio, interior de Goiás, onde passou toda sua infân-

cia. desde criança era incentivado ao gosto pela literatura, já aos 10 

anos tinha lido obras de autores como William shakespeare e sidney 

sheldon. o cinema também exerceu forte influência artística sobre 

Kenji, servindo de inspiração para seus primeiros roteiros escritos 

na adolescência. aos 17 anos mudou-se para goiânia, onde iniciou o 

curso de Jornalismo na universidade Federal de Goiás (uFG). A par-

tir de então entrou em contato com obras de artistas que marcaram 

sua vida, como os romances de Clarice lispector, os quadros de Frida 

Khalo e a música de Philip Glass – os quais são assumidamente suas 

principais influências estilísticas. atualmente, Kenji cursa Publicidade e 

Propaganda na uFG e trabalha em projetos independentes de produ-

ção literária e cinematográfica, que incluem o romance Queimando no 

escuro e o curta-metragem Ponte para a Estocolmo Invertida. Em 2010 

ganhou uma menção honrosa no Concurso de Contos da Sociedade 

brasileira de diabetes, com seu conto O Monstro. 
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Personagens:
Diones, louco
Vera, suicida
enfermeira
Médica psiquiatra
Demais enfermeiros 

ÉPoca:
Futuro próximo

Lugares Das cenas:
sala da casa do casal
Quarto imaginário do homem louco
Quarto de hospício



16 PRIMEIRO ATO

Sala de estar de um apartamento comum, com móveis 

simples, peças decorativas, sofá, mesa de centro etc. 

Há uma janela do lado direito do palco com uma longa 

cortina de seda branca, constantemente esvoaçante. 

É noite. As luzes estão acesas, mas a luz da lua entra 

muito intensa pela janela. Um detalhe importante:  

a peça foi imaginada para ser em preto e branco. A 

pele dos atores deve ser maquiada e os itens de todo 

o cenário devem ir do preto até o branco, com escalas 

esmaecidas, dando ao público a sensação de assistir a 

um filme em P&B.

CEnA 1

Vera caminha lentamente pela sala, com expressão 

abatida, rumo à janela. Ela vai até lá e senta sobre o 

balcão, preparando-se para se suicidar.

CEnA 2

Diones entra na sala e se assusta ao avistar sua esposa 

sobre a bancada da janela. Ele carregava uma maleta 

e a deixa cair ao chão.
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DIones – amor, o que você está fazendo? (nervoso, 

tentando manter a calma). Volta, vem, vamos dar 

uma volta ( fala de modo aparentemente calmo, en-

quanto se aproxima devagar da esposa).

Vera – chegou mais cedo. (Olha para Diones.) Pensei 

que quando chegasse eu já estaria morta. Despeda-

çada, lá embaixo, rodeada de sangue e gente. (Volta 

o olhar para fora.)

DIones – a gente já passou por isso outras vezes, 

querida (levemente emocionado). nós vamos conse-

guir superar mais uma vez...

Vera – não! Desta vez será diferente. eu sei que se 

sobreviver serei internada. Você mesmo disse que se 

eu tentasse suicídio mais uma vez você me internaria.

DIones – (Parado, aflito, compreensivo.) Tudo bem, 

então eu retiro o que disse. nada de internação. Você 

desce daí e nós conversamos sobre nosso futuro, o 

que acha? Podemos vender o apartamento, os car-

ros, e com nossas economias poderíamos viver para 

sempre em algum lugar calmo, bonito. Talvez até 

consigamos ter nosso filho... (Vera vira-se lentamente 

para Diones, como que começando a ser convencida.)
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DIones – onde é mesmo aquele lugar que você vive 

falando? É... (pensativo).

Vera – (Sorri discretamente e olha para o horizon-

te.) alto Paraíso. (Sorri, imaginativa.) o Vale da Lua, 

a chapada, as águas...

DIones – então! (Forçosamente alegre.) Imagine 

esse lugar. ele está esperando por nós.

Vera – (Vira o rosto, fecha a expressão.) não por 

mim! não por mim, Diones. o paraíso é para os bons.

DIones – Você é boa. (Abaixa a cabeça, frustrado.) 

eu sei, eu já deveria ter percebido o quanto essa vida 

está nos matando, nos transformando em pessoas 

ambiciosas, cansadas. (Pensativo.) não sei como não 

enlouqueci ainda... 

Vera – assim como eu enlouqueci?

DIones – eu não quis dizer isso, querida.

Vera – não me chame assim, eu não sou sua “que-

rida”. eu não sou como antes, não sou mais amável. 

Tornei-me um fardo, eu sei disso. Desde que tudo 

começou, eu só te trouxe dificuldades: as crises de-

pressivas, os cortes, a preocupação. eu só quero que 
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saiba que eu tentei. Lutei o quanto pude para não ou-

vir, não ver, não sentir as coisas que sinto! contudo, 

elas estão aqui, Diones. elas estão voando entre nós. 

não há noite... não há mais noite... (Começa a se de-

sesperar.)

DIones – Você só precisa dar mais uma chance para si 

própria. Voltar a tomar os remédios, voltar à terapia.

Vera – eu não suporto mais isso! eu odeio essa vida, 

esses médicos incompetentes, essas pílulas que me 

deixam paralisada! Eu prefiro morrer, Diones. Eu 

prefiro um caixão cheio de vermes (começa a ter uma 

expressão delirante), um inferno eterno, queimando 

em brasa ( fala de modo estranho, assustador).

Diones começa a se desesperar ao ouvir a mulher falar e 

tapa os ouvidos. Ele senta no sofá.

DIones – (Nervoso.) não! Pare de falar essas coisas! 

Vera – a loucura é contagiosa. escuta, escuta o que 

digo ( fala impetuosamente). escuta! (ordena).

Diones olha para Vera devagar e presta atenção.



20 CEnA 3

Todas as luzes se apagam e se faz silêncio por alguns 

segundos. Diante da escuridão, a voz de Vera fala.

Vera – as pequenas coisas estão vivas (diz com ni-

tidez e calma).

Ainda na escuridão, ouve-se o grito de horror de Dio-

nes. As luzes voltam ao normal. Vera não está na ja-

nela, deixando claro que ela cometeu suicídio. Diones 

corre desesperado até a janela e olha para baixo. Ele 

continua a gritar e chorar. As luzes vão se apagando 

lentamente, assim como o tom da voz do ator.

SEGUnDO ATO

As luzes continuam apagadas. Ouvem-se barulhos de 

pessoas andando e conversando em um ambiente hos-

pitalar. Duas mulheres começam a conversar.

CEnA 1

MÉDIca – nós ainda não sabemos, exatamente, 

como se desenvolverá o quadro do paciente. ele che-
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gou há alguns dias. sua esposa sofria de Transtorno 

de Personalidade Borderline e cometeu suicídio na 

frente dele. Desde então, vem apresentando delírios 

intensos, automutilação e alguns traços psicóticos.

enFerMeIra – ele já havia sofrido algum problema 

psicológico antes do incidente? Depressão, Trans-

torno obsessivo compulsivo?

Continuam os barulhos de hospital, passos e as vozes 

conversando em off na escuridão.

MÉDIca – nada. era um homem absolutamente nor-

mal antes do incidente traumático. espero que se dê 

bem com ele. geralmente, ele se recusa a tomar os 

remédios e, até agora, a terapia se mostrou comple-

tamente inviável. ele apresenta um quadro tão in-

tenso de delírio que cria e manipula os diálogos por 

conta própria.

enFerMeIra – um quadro psicológico interessan-

te. Merece um estudo aprofundado.

MÉDIca – Boa sorte!

enFerMeIra – obrigada.



22 CEnA 2

As luzes voltam e mostra-se um cenário semelhante ao 

da sala do apartamento em que Vera se suicidou. Es-

tamos em um espaço imaginário da mente de Diones. 

É dia. O ambiente continua em preto e branco, mas os 

móveis têm um design futurista, frio, impessoal. Há 

uma TV, um sofá, flores artificiais, como se ele estives-

se em um futuro distante. Há uma janela, no mesmo 

lugar em que havia uma janela no cenário anterior, 

com as mesmas cortinas brancas esvoaçantes. Entre-

tanto, esse cenário tem algo de especial: ele é surreal. 

Por todo o ambiente flutuam objetos como livros, flo-

res mortas, canetas e sapatos. Esses objetos podem ser 

pendurados por anzóis.

Diones está em pé, olhando pela janela. A porta se abre 

e a enfermeira entra. Ela está usando a mesma rou-

pa que Vera usava quando se suicidou. Diones vira-se 

para a enfermeira.

enFerMeIra – Bom dia. (Fecha a porta e coloca uma 

bandeja com remédios sobre algum móvel.)

DIones – (calmo e alegre.) senti sua falta. 
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A enfermeira, ao ouvir essa frase, paralisa-se por al-

guns segundos e, depois, dá prosseguimento ao diálo-

go, como se tudo estivesse bem.

enFerMeIra – (Amorosa.) Também senti a sua. 

Os dois caminham até se encontrarem e se beijarem 

inocentemente. Após o beijo, a enfermeira adquire 

uma expressão tensa e vira-se para a plateia.

enFerMeIra – eu amo o Demônio (diz claramente).

DIones – (Ri e debocha da enfermeira.) Isso é uma 

loucura. Você é tão sentimental... É tão verdadeira-

mente romântica e crente que chega a me assom-

brar: a inocência é um terror. (Ele toca sua face com 

certa piedade.)

enFerMeIra – (Olhando para Diones.) Talvez eu o 

ame mais do que ele a si próprio. sou encantada por 

toda a sua atmosfera macabra e seus longos anos 

perdidos em meio à sua eternidade infernal. antes 

de descobrir a existência do inferno e de sua conde-

nação irreversível, eu sofria tanto! guardava comigo 

um medo absurdo de ser livre para sempre. escolher 

é mais insuportável que se acostumar.

DIones – (Caminhando pela sala.) Você deveria  
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fazer como eu: não pensar. Porque o pensamento 

é a tortura, é a sede, é a insegurança plena, plana.

enFerMeIra – Talvez você esteja certo. Por vezes, 

eu desejo ser como essas pequenas ameixas madu-

ras, flutuando entre nós: jamais refletir e aceitar, 

calmamente, o curso de suas órbitas irregulares. 

nunca a indagação sobre suas origens. nunca a ima-

ginação sobre seus destinos. (Ela observa as frutas 

flutuando pelo ambiente.) eu amo essas ameixas. 

esse perfume adocicado me faz, por alguns instan-

tes, suportar o cansaço de ser constantemente viva. 

elas são felizes?

DIones – (Reflexivo.) creio que o sentir, o amor e a 

felicidade são possíveis para todos; o pensamento 

não. elas devem sentir como um artista verdadeiro 

o faz: rolando na liberdade infinita de seus próprios 

pensamentos. sem julgamentos, sem receios. ape-

nas sendo, criando. a arte possibilita isto: vivenciar 

o nosso eu em sua totalidade verdadeira e crua. (Faz 

uma pausa, pensativo. Caminha até a janela e observa 

o horizonte.) agora, depois do que acabei de falar, e 

olhando, através da janela, esses corpos humanos 

voarem sem explicação, eu descubro que em mo-

mento algum de minha vida encontrei-me com o 
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meu “eu”. eu nunca pintei um quadro nem compus 

uma música...

enFerMeIra – (Corre até Diones e o abraça.) estou 

com tanto medo, Diones! estou com tanto medo des-

sas coisas novas, desses sentimentos velhos. a gravi-

dade está morta, amor. o sentido está morto. nunca 

houve o que se chamou de razão, de ciência. Tudo o 

que, um dia, foi comprovação científica, agora, na-

vega pelos ares. Veja. Veja esse livro passando pelo 

vão da sala. nada do que nele está escrito nos é útil, 

agora que tudo se revelou tão espiritual.

DIones – não esperávamos. acreditar tanto em nós 

mesmos foi o nosso erro. nossas teorias, nossas te-

ses, nossas convicções foram os olhos da humanida-

de; entretanto, agora estamos cegos diante do novo 

que um dia foi considerado impossível.

enFerMeIra – eu sinto falta das noites, da escuri-

dão e da paz das ruas noturnas.  Do sexo moralista 

e cotidiano antes do sono – aquele prazer permitido. 

eu quero de volta meu medo infantil dos monstros 

habitantes das escuridões. (Vira-se para a janela.) 

Você pode apagar aquele segundo sol que nasceu 

no horizonte? Fazer noite e paz novamente em meu 

peito?
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DIones – (Pegando a enfermeira pelos braços e olhan-

do em seus olhos, carinhosamente.) seus pedidos são 

os mais tristes que já ouvi. não há esperança em 

suas palavras. Eu não quero que fique como os ou-

tros. eu não quero que você enlouqueça.

enFerMeIra – não existem mais parâmetros para 

distinguir um louco de um são. o mundo mudou. To-

dos nos transformamos em coisas que não conhece-

mos. Você percebeu? eu não preciso mais regar as 

flores do jardim; elas não morrem. As pétalas não 

secam. e as pessoas? elas estão morrendo?

DIones – ninguém pode dizer. Provavelmente, você 

foi a primeira a pensar sobre isso desde que tudo 

mudou. Diante de tanta vida explodindo à frente de 

nossos olhos, não haveria como alguém perceber o 

rotineiro da morte. O fim tornou-se banal.

enFerMeIra – (Agarra-se às pernas de Diones, im-

plorando angustiada.) Não! Não. O fim é essencial! 

eu não suportaria sobreviver aos milênios presa à 

minha consciência inquieta! Eu quero o fim. Eu de-

sejo o ponto final. Fui educada pelo cinema clássi-

co hollywoodiano. Não aguentarei um final que não 

seja perfeito, fechado. eu preciso morrer.
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Diones larga a mulher no chão e caminha até o centro 

do ambiente, cabisbaixo, triste.

DIones – Deus deveria ter existido.

A enfermeira levanta-se e anda inquieta pelo aposento.

enFerMeIra – está voltando! novamente aquele 

desejo intenso de ser despedaçada, desintegrada, 

destruída... como quando éramos jovens e “perde-

mos nossas virgindades” um com o outro. o novo. 

o novo é o culpado de tudo. Mas eu o perdoo. as-

sim como nós, ele não tem culpa de ter sido criado. 

Quem gerou o novo também nos gerou, Diones. e 

eu não farei a pergunta que desejo porque ela é 

impossível de ser respondida.

DIones – eu não suporto seu sofrimento, nem suas 

lágrimas flutuando pelos cantos da casa.

enFerMeIra – (Implorando.) então, ajude-me. olhe 

para mim. Veja como estou. Quase não tenho mais 

carnes, cabelos ou sonhos. essa perplexidade à qual 

me entreguei está acabando comigo e não há nada 

que eu possa fazer para voltar atrás, aos tempos de 

consciência complacente, ignorante, quieta e feliz.

DIones – (Calmo.) o que quer que eu faça?
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enFerMeIra – Mate-me. Despedace-me. eu não 

conseguirei sozinha.

Diones permanece calado, quase catatônico. A enfer-

meira caminha pelo ambiente e explica para Diones o 

que ele deve fazer. Uma música dramática/minimalis-

ta começa a tocar muito discretamente. 

enFerMeIra – arranque primeiro minha cabeça. 

não se importe com meu sangue nos móveis. no baú, 

embaixo de nossas camas, escondi uma boa quantia 

em dinheiro: é sua. ouça-me. escute-me enquanto eu 

ainda posso falar. não importa quanto tempo dure. 

não pare jamais. eu sei que você quer. e se dese-

ja, busque. (Ela acha uma faca e a pega.) não tenha 

medo do fundo. não tenha receio do teto. a vida é as-

sim... Quando menos se espera, bate-se com a cabeça 

na parede do fim. Portanto, feche os olhos. Siga meu 

cheiro, meu corpo, minhas palavras. olhe ao redor. 

ninguém pode te ver. a alma é livre, Diones. (Ela en-

trega a faca a Diones.) Liberte-me.

As luzes se apagam lentamente. A suave música de fun-

do desaparece.

TERCEIRO ATO

A escuridão é total. Ouve-se, novamente, passos e pes-
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soas conversando no ambiente hospitalar. A médica 

conversa com alguns enfermeiros pelos corredores da 

clínica. Apenas os sons da conversa e do ambiente. Sem 

luz nenhuma.

CEnA 1

MÉDIca – a deixei no quarto do paciente há mais de 

uma hora. não entendo o porquê de tanta demora.

enFerMeIro – acho melhor irmos até o quarto.

MÉDIca – Talvez ela tenha resolvido investigar mais 

sobre o quadro clínico do paciente.

CEnA 2

A escuridão continua. Sons de batidas na porta. Som 

de porta abrindo. A médica dá um grito de horror. As 

luzes voltam bruscamente e exibem um cenário de 

terror. Há sangue espalhado por todo o ambiente. É 

um quarto vazio, apenas com um colchão. Estamos no 

plano real, no quarto em que Diones está internado. O 

cenário continua preto e branco, mas o sangue é ver-

melho. A única cor presente durante toda a peça. Dio-

nes está com uma roupa de paciente internado e com a 

boca cheia de sangue. A médica permanece paralisada 

observando a cena.
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DIones – a loucura é contagiosa. escuta, escuta o 

que digo. (Fala impetuosamente.) escuta! (Ordena.)

A médica olha devagar para Diones e presta atenção.

DIones – (Diz nitidamente.) as pequenas coisas es-

tão vivas! 

Os enfermeiros agarram o paciente e o levam embora 

dali. O paciente grita desesperadamente a frase “As 

pequenas coisas estão vivas!”. Diones é levado e sua 

voz desaparece paulatinamente. A médica caminha 

pelo lugar, aterrorizada. Ela está em choque. Ela vai 

até a frente do palco e olha para o público. No fundo 

do palco, um pequeno objeto qualquer começa a flutu-

ar, mas a médica não o vê. Ele representa uma mescla 

entre o mundo imaginário e o real e um provável en-

louquecimento da médica diante do trauma.

MÉDIca – as pequenas coisas estão vivas... (Como se 

estivesse chegando a uma conclusão.)

As luzes se apagam lentamente e a médica permanece 

olhando para o público. 

FIM



Comissão 
julgadora 
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1ª Fase

Caroline alCiones 
Formada pelo curso de Letras – Português/Inglês da 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), atuou como estagiá-
ria no projeto Periódicos literários da Fundação Biblio-
teca Nacional (FBN). Na FBN, desenvolveu projeto 
próprio sobre caricatura. Atualmente cursa o bacha-
relado de Produção Cultural da Federal Fluminense 
(UFF) e a licenciatura da UFRJ e integra, como esta-
giária, a equipe da Assessoria de Cultura do Teatro 
Escola SESC.

eliane Carmo
Ao longo de três anos participou da Cia. Eletrone de 
Teatro, na qual desenvolveu trabalhos como Sonho de 

uma noite de verão, de Shakespeare, apresentado no 
FESTA! de 2010, e Morte e vida severina, de João Cabral 
de Melo Neto. Além disso, foi monitora de direção te-
atral, auxiliando na montagem das peças Despertar da 

primavera, de Frank Wedekind, e Capitães da areia, de 
Jorge Amado. Atualmente está estudando na Casa das 
Artes de Laranjeiras (CAL).

gustavo Henrique C. 
Wanderley
Estudante do curso de Artes Cênicas (Licenciatura) 
da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(Unirio), e ex-aluno da Escola SESC de Ensino Médio, 
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integra atualmente a equipe da Assessoria de Cultura 
da Escola como praticante egresso. Encenou as peças 
Jogos na hora da sesta (2008), O despertar da primavera 

(2009/2010) e o O pastelão e a torta (2010) em montagens 
escolares. 

tHiago sardenberg
Bacharel em cinema, ator e escritor, aos 16 anos publi-
cou o romance No abismo da paixão. Escreveu, atuou 
e produziu o musical e monólogo cômico Sai de mim, 

Julie Andrews!, dirigido por Rubens Lima Junior.  
Atualmente cursa Licenciatura em Artes Cênicas 
na Universidade Federal do Estado do Rio de Janei-
ro (Unirio). É estagiário de teatro na Assessoria de  
Cultura do Teatro Escola SESC.

2ª Fase
Claudia sampaio
Jornalista, mestre em Literatura Brasileira (Uerj-Fa-
perj) e doutoranda em Teoria da Literatura (UFRJ-
-CNPQ/Capes), com a tese Diálogos, afetos e pensamen-

to lírico: a poesia de Cecília Meireles. É pesquisadora das 
áreas de linguagem, teoria da literatura e poesia desde 
2006. Trabalhou em jornal, rádio, televisão, internet e 
cinema. Tem experiência em redação, roteiro, edição 
de textos, investigação e preparação de livros. Seus 
textos podem ser lidos na revista Educação Pública: 

www.educacaopublica.rj.gov.br.



34 ieda magri
Graduada em Letras – Português/Literaturas (2002), é 
mestre em Teoria da Literatura (2005) pela Universi-
dade Federal de Santa Catarina (UFSC) e doutora em 
Literatura Brasileira pela Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ). É editora da revista Anjos do Picadei-

ro e em 2007 lançou o livro de ficção Tinha uma coisa 

aqui (7 Letras).

sidnei Cruz
Dramaturgo e diretor teatral (Unirio), MBA em Ges-
tão Cultural (Ucam) e mestre em Bens Culturais e 
Projetos Sociais (FGV-RJ), publicou Palco Giratório: 

uma difusão caleidoscópica das artes cênicas (Dantes Edi-
tora), onde sintetiza os dez anos do projeto que criou 
e coordenou de 1998 a 2007, quando atuava no Depar-
tamento Nacional do SESC. Desde 2008 é Assessor 
de Cultura da Escola SESC de Ensino Médio, onde 
desenvolve projetos de arte e cultura voltados para o 
desenvolvimento cultural local. Suas mais recentes 
montagens são: Onde você estava quando eu acordei? 

(2008), Relicário (instalação cênica com o Bando Filho-
tes de Leão – 2009/2010) e O samba carioca de Wilson 

Baptista (musical brasileiro, de Rodrigo Alzuguir e 
Claudia Ventura – 2010/2011).



35taHiba melina CHaves
Bacharel em Interpretação Teatral pela Universidade 
de Brasília (UnB), cursou especialização em Terapia 
através do Movimento. É assessora técnica de Progra-
mação e Produção Cultural da Assessoria de Cultura 
da Escola SESC de Ensino Médio. 

viviane da soledade
Cursou Profissionalização de Ator na Casa das Artes 
de Laranjeiras (CAL), formou-se em Teoria do Teatro 
pela Unirio e é pós-graduanda em Arte e Cultura pela 
Universidade Candido Mendes (Ucam). Em 2006, 
ministrou aulas de interpretação teatral para adoles-
centes e adultos por meio do projeto Jovem trabalhador 

social, realizado pelo Governo do Estado. Atualmente 
trabalha na concepção e realização da programação do 
espaço cultural Teatro Escola SESC.
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