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INTRODUÇÃO: 

Neste momento tão delicado que assola o país, torna-se indispensável a reflexão não apenas 

acerca da cultura enquanto veículo transformador, mas também do que se constitui enquanto política. 

Nesse sentido, a rádio torna-se um grande aliado dessa inquietação, uma vez que os indivíduos estando 

em situação de isolamento social, o lar voltou a ter seu local de destaque. Traçando um paralelo com as 

primeiras décadas do século XX, as peças teatrais eram propagadas pelo rádio, dando origem ao 

radioteatro e gerando um outro modo do fazer teatral, utilizando os recursos de sonoplastia como 

ambientação e intenção do texto e da voz dos radioatores. Além disso, a rádio possibilitou atingir as 

camadas mais abastadas da sociedade e apurar o sentido auditivo do ouvinte. Através deste artifício 

pertinente, há uma audaciosa ânsia em fazer com que atinja o maior número de público possível, 

mantendo viva a presença do teatro, inserindo conhecimentos e cultura numa sociedade, onde o poder 

governamental não fomenta que seu povo tenha acesso. 

A pesquisa “A Rádio-Teatro como escopo da identidade cultural popular: um estudo prático 

imerso no ambiente sonoro” parte da urgência de trazer a arte para dentro das casas da população, 

através do rádio-teatro, buscando suprimir a carência de cultura que a crise sanitária do novo coronavírus 

evidenciou. Como fito de delinear traços sobre a cena teatral hoje, o objetivo do projeto concentra-se em 

perseguir uma trajetória de pesquisa, tomando o teatro como foco da proposição e utilizando a rádio-

dramaturgia como veículo condutor e tradutor das lentes examinadoras, críticas, e sobretudo, sensíveis, 

acerca das particularidades e tradições culturais e populares que formam a história de diversas cidades 

interioranas e periféricas do país.  

METODOLOGIA: 
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Como processo metodológico, o projeto foi dividido em três momentos, para que seja possível 

abarcar todas as necessidades que cada instante demanda, sendo eles: a matéria, a linguagem e o 

veículo. 

1º momento: A matéria ou o que se fala 

A primeira divisão que foi encontrada é referente à matéria, ao conteúdo, à poética, ao texto, 

todos esses elementos que fazem parte dessa etapa de investigação. Para isso ser possível, foi 

necessário a criação de um espaço laboratorial com alvo a criação autoral de uma rádio-dramaturgia. 

Em primeiro plano, busca-se a delimitação do espaço e do tempo em que a dramaturgia iria se constituir. 

Através da busca por imaginários interioranos e por poéticas de bordas, trilhou-se um caminho que 

conseguiu perpassar por todos esses espaços tão poucos explorados. Com isso, pode-se explorar o 

atrito existente entre o popular e tradicional com o massivo e contemporâneo que a cidade proporciona. 

Em segundo plano, é importante a busca por novos expoentes e novas personagens que encontrarão 

no protagonismo a sua voz e vez. Não apenas a investigação acerca de heróis e mestres responsáveis 

pela construção dos espaços hoje habitados, mas também a busca pela desmistificação de personas 

que possuem protagonismos questionáveis. Com efeito, essas fronteiras estão propensas a se 

interpelarem e se constituírem enquanto forma e conteúdo. Em terceiro plano, encontra-se a ação e a 

trama do enredo, sendo responsável pela confluência de todos os elementos investigados nas etapas 

anteriores. Através desse estudo de causos contados pela oralidade e passados de geração em 

geração, busca-se a assimilação e sua transformação, criando uma nova roupagem para o tradicional.  

Neste momento, a delimitação do percurso narrativo, bem como a criação de propósitos cênicos 

e dramatúrgicos, tendo sido primordial para o desenvolvimento de histórias que ativem as memórias 

afetivas dos interlocutores.  Ainda, é importante salientar que para cada dia de laboratório de escrita foi-

se inspirado nas pesquisas práticas através de entrevistas com grupos teatrais, de Minas Gerais, São 

Paulo e Rio de Janeiro, que pesquisam cultura popular e o teatro de rua, circo e outras teatralidades 

populares. Foram ao todo 3 entrevistas, sendo os entrevistados: Damião e cia, um grupo de pesquisa e 

criação em teatro e circo, que aborda circo e a questão da memória cultural em Campinas-SP. Além 

disso, Emanuel Arcanjo, ator e artista pesquisador, apresenta sua ínfima relação com o teatro de rua e 

a contação de causos do Sudoeste 3 de Minas. Por fim, Ribamar Ribeiro, ator e diretor de Os 

Ciclomáticos Companhia de Teatro, aborda o teatro popular no Rio de Janeiro. 

Portanto, foram feitas as entrevistas e, por conseguinte as escritas laboratoriais, de pequenas 

cenas e contos. Compondo a equipe de dramaturgia as pesquisadoras contaram com o apoio de Lucas 

Nathan Silva Vilela, aluno da Artes Cênicas na Unicamp, também amante do circo e da cultura popular. 

2º momento: A linguagem, ou como se fala 

Neste segmento, a linguagem, os elementos que ganham protagonismo são os trabalhos em 

torno da criação cênica referentes à dramatização do texto, como a construção de propostas para 
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desenvolver elementos sonoros, ruídos, canções, vozes das personagens. Neste espaço de 

proposições, foi necessário delimitar poéticas que apareçam nos encontros, com o fito da criação de 

uma estética singular e convidativa. Não obstante, fez-se necessário encontros virtuais e presenciais 

entre os atores para que se estudasse e pesquise formas de manifestar o rádio-teatro no aqui e no 

agora. Essa busca também teve seus reflexos na aproximação da busca por elementos ficcionais 

radiofônicos tais como ruídos, música e recursos de voz que deem corpo à dramaturgia e que estão para 

além da imagem. Essas pesquisas por linguagens complementares ao encenar foram responsáveis por 

conduzir os pensamentos e aprofundar no que foi anteriormente cultivado pela matéria.  

3º momento: O veículo, por onde se fala 

O veículo, o andante, o pulsátil, refere-se a etapa de produção que será responsável pela 

circulação e divulgação do que foi produzido. A metáfora do veículo se aplica na possibilidade de 

caminhar por entre as casas, sem que aconteça a presença física. Nesse viés, é importante pontuar a 

potencialidade de circulação que os fomentadores do projeto - Grupo de Estudos Pindorama (CNPq) e 

o Lab Drama- Laboratório de Dramaturgias e Escritas Performativas - possibilitam ao expor o trabalho 

final no site do Grupo Pindorama e no canal do youtube do LabDrama, com acesso livre e gratuito. Além 

disso, as emissoras de rádio contribuirão para levar o ouvinte a uma experiência imersiva, possibilitando 

a criação de um terreno fértil para a imaginação e a ampliação do público. Por fim, o congresso Pibic 

possibilitará a divulgação dos resultados obtidos no decorrer da pesquisa, bem como a ampliação dos 

estudos que envolvem o popular e a rádio-teatro. Para que uma vivência seja instaurada é necessário 

que essa etapa se desenvolva de forma eficaz, garantindo que o ouvinte tenha uma experiência 

espectatorial satisfatória. Portanto, esses aspectos do discurso preveem não apenas o “por onde será 

dito”, mas também promove a garantia de que o público tenha acesso a um material de qualidade. Com 

isso, é necessária uma captação e a gravação do rádio-teatro realizadas de maneira cautelosa e 

cuidadosa, pensando e refletindo em conjunto novas possibilidades estéticas não hegemônicas.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

AS ENTREVISTAS 

 Aprovado pelo Comitê de Ética para execução, as entrevistas foram o método de pesquisa mais 

eficaz encontrado para pesquisar cultura popular, uma vez que a própria cultura popular tem sua fonte 

a oralidade e o contato do povo. Portanto, foram criadas perguntas para manusear o encontro com os 

entrevistados convidados.  

A seguir o roteiro de entrevista com 4 perguntas estratégicas para a pesquisa: 

1. Pergunta introdutória: Como o popular está presente em seu ofício? 

2. Pergunta descritiva: Como são feitas as pesquisas do grupo em relação a escolha do 

conteúdo e das montagens? Vocês buscam raízes culturais para delinear as propostas?  
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3. Pergunta especifica: Qual foi o tema da última montagem do grupo e como foi trazida a 

discussão que compôs a pesquisa do grupo para realização da montagem da peça?  

4. Pergunta comparativa: Quais mudanças e/ou permanências vocês observam e 

vivenciam em relação ao teatro da cultura popular e os contextos da contemporaneidade 

(Pandemia, Juventude midiática, novas questões políticas)?  

Seguindo essas perguntas tivemos resultados muito edificantes para o projeto. A primeira 

entrevista trouxe a ideia da festividade, da baiana, das cores, da Bahia, mas também de Minas Gerais, 

das Folias de Reis e Congada.  A segunda, trouxe o imaginário do marinheiro ou do pescador, do 

ribeirinho contador de histórias. Por fim, a última entrevista trouxe a ideia das cantigas, das cirandas, 

dos jogos populares, como Cavalo Marinho. 

A DRAMATURGIA RADIOFONICA 

É importante ressaltar que a dramaturgia foi escrita por Maressa Gomes, pesquisadora e Lucas 

Nathan, a dramaturgia em questão foi um processo delicado, uma breve dramaturgia com uma potência 

grandiosa, repleta de teatralidade e do popular, feita pensando no formato rádio, composto por um pouco 

de diversas personas do imaginário popular, como o mestre de capoeira, a curandeira, o pescador, e 

outras figuras, e assim mantendo a chama do teatro acesa. A seguir uma sinopse do espetáculo 

radiofônico:  

“Houve um tempo em que o planeta era um só. Que terras não separavam ou te impediam de percorrer 

todo o globo. Mas então, as placas que regem todo esse emaranhado resolveram separar em blocos e 

o que antes era pangeia se tornou continentes distantes por mares. Os humanos, pobres humanos, não 

conseguiriam existir em pangeia. A história que se passará a seguinte não se diz respeito a geografia 

dos humanos, mas sim, traz a frente uma cartografia de afetos repleta do divino, do místico, do 

encantador, assim como os humanos e sua diversidade. A história em questão se passa em Aguapé, 

um vilarejo em volta de um rio, Rio São Francisco, ou melhor, Chico.  O velho Chico, imagine-o como 

um ser ancestral, que percorreu todos os séculos e que ainda hoje enfrenta a missão de compreender 

o agora e as diversas camadas que me compõe.  

Sabe quando o sino da igreja central bate, em ponto, as horas e você fica escutando para tentar adivinhar 

que horas são, mas então perde as contas e conclui que não sabe que horas são. Daí você olha para o 

sol e pergunta: Sol, que horas são? E ele responde que mais ou menos é isso que você achava. Os 

humanos perdem a noção do tempo, seguindo despercebidos de que a natureza leva seu próprio tempo 

para existir. Lento, sempre lento, rápido, sempre rápido.  

O velho estava sentado na beira do rio observando o curso natural das coisas, tal qual o fluxo da vida. 

O garoto se aproxima com um olhar juvenil buscando se entreter com seu olhar observador, as histórias 

que chega ao escutar. O menino senta à beira do avô, do pai, na própria beira e ao lado do rio, que te 

convida a uma viagem por Aguapé, dentro do rio, para conhecer um bocado da vida. ” 
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O ELENCO E OS ENCONTROS 

A parte do projeto relativa ao processo criativo da peça radiofônica, conta com uma vasta equipe 

de alunos do Instituto de Artes da Unicamp, Pedro Matsuda e Mariana Talamini do curso de Música, 

Pedro compondo direção musical onde pode explorar a sonoridade que conversa com toda dramaturgia 

escrita, Mariana explorando a ambientação, brincando com elementos naturais para dialogar e dar 

sentido aquilo que estava pedindo no roteiro. Ainda, alunos da Artes Cênicas para compor o elenco, 

como Isabela Nogueira, Thais Santos, Rachel Marques, Ramoel Massi e Diwarian Pego, e Vitória 

Oliveira convidada para preparar a voz dos atores. Com toda essa equipe foram realizados os encontros 

e chegando a uma linguagem coletiva de pesquisar a voz e o texto. Foram quatro encontros, o último 

responsável pela captação das vozes, para adiante serem editadas e montadas juntamente da música 

e ambientação. Uma vez que Pedro e Mariana são responsáveis pela sonoridade, ambos estavam 

presentes nos encontros com elenco, assim já fazendo suas anotações e observações para a 

composição de suas funções. Por fim, o projeto encaminha-se para a fase final, a edição do material 

coletado.  Para edição, primeiro contávamos com um aluno da Midialogia, entretanto por motivos 

pessoais o aluno não pode continuar compondo a equipe de produção, neste caso, Pedro Matsuda 

também fará a edição do material.  

CONCLUSÃO 

O objetivo geral desse projeto é desenvolver uma obra cuja linguagem seja acessível a todo 

público e que contemplasse cada entrevista feita, trazendo uma ótica teatral da cultura popular brasileira, 

passada através da radio, um importante e antigo instrumento de comunicação. Destarte, pode-se 

afirmar que o objetivo está sendo alcançado, visto que a dramaturgia está dinâmica, contendo músicas, 

parlendinha e vocabulário simples, corriqueiro e de rápida compreensão. Portanto, estamos na etapa de 

finalização do processo, finalizando edições e vislumbrando agora uma data e organização para a 

estreia, podendo finalmente receber um feedback do público. 
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