
TERRA E MADEIRA 

 

“I’m in the silence that’s suddenly heard  

After the passing of a car” 

Caetano Veloso 

Neolithic Man 

  

Estamos no espaço da ficção. O teatro. O piso é feito de madeira. As luzes são artificiais. O 

público está no escuro, separado do que acontece na cena.  

 

Na cena, existem pessoas que se comportam não só como aquelas que vivem do lado de fora 

do teatro, mas como indivíduos que sabem que estão no teatro. O texto, as imagens, não 

acontecem no tempo exterior. Foram preparadas, repetidas — muitas e muitas vezes. 

  

Nós, público, fingimos não saber de tal preparação. Pagamos por um ingresso ou somos 

convidados a participar de uma experiência. No teatro, a experiência tem início, meio e fim. 

Muitos acompanham a evolução de uma peça; outros, esperam pelo final. Quando o fim 

demora (ao contrário da vida), permanecem em silêncio, inconformados; outras vezes, deixam 

o local. 

  

Ao fim de uma peça, ou ao abandonar a experiência, o público entra no espaço da não-ficção. 

A rua. O piso é feito de terra. As luzes variam entre naturais e artificiais. Não existe público 

do lado de fora, mesmo que possamos nos observar mutuamente. Na rua, operamos como 

pessoas do lado de fora da ficção. Carregamos seus efeitos conosco — contaminados por 

vozes, imagens de um lugar fechado. Caminhar-etc ganha significados que não se restringem 

às leis do deslocamento. 

  

Há uma separação sensorial entre as experiências vividas na terra e na madeira. Mas, ao 

tomarmos consciência de ambos os espaços, poderia o corpo continuar a separar o que lhes é 

peculiar? 

  

Em Depois do silêncio, pessoas narram histórias de suas vidas e das vidas que projetam o seu 

entorno. Na madeira, essas pessoas são chamadas de “atores”; na terra, de “comunidade”. 



Mesmo com nomes diferentes, continuam a serem as mesmas. Parte do público assiste e 

escuta o que já conhece (na terra); outros, descobrem o que não conhecem (na madeira). 

  

Na madeira — espaço da ficção, desenvolvido há séculos —, podemos experimentar, 

problematizar o que existe fora dela. E quando o que existe fora dela pertence ainda a outro 

continente, a distância entre as leis de fora e as leis de dentro são sublimadas, a curiosidade 

substitui o engajamento. 

  

Vivemos na madeira o que é da madeira. Vivemos na terra o que é da terra. Ambas 

experiências se misturam no corpo de quem vê ou executa. 

  

Experiências da terra que pensávamos não poder observar na madeira — por serem secretas, 

protegidas — foram vistas. Elas estavam ali. Diante de nós. Fenômenos reservados a um 

público de iniciados na terra foram desnudados na madeira. Mas não percebemos nesta 

experiência, a nudez de quem não sabe do que fala; constatamos, na madeira, a nudez de 

quem está nu na terra. 

  

O choque, a inquietação, a vontade de proteger o místico, a necessidade de justiça sobrevoou 

o teatro ao mesmo tempo que a pergunta: “E se esta peça fosse apresentada na terra onde foi 

colhida, existiria ainda a madeira?” 


