
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

“Baldio” espetáculo do Grupo Pavilhão da Magnólia inicia as comemorações do 
aniversário de 10 anos, é um trabalho cênico que traz um dialogo entre o teatro, 
a literatura e o audiovisual. Abordando temas como a morte, o “estar-no-
mundo”, a família, dentre outras questões que envolvem a dramaturgia em 
quadros cênicos, mesclando inclusive memórias pessoais dos artistas. O trabalho 
estreou em março de 2015 no Teatro Universitário Paschoal Carlos Magno-UFC e 
cumpriu temporada de estreia, seguida apresentações nas terças-feiras de abril e 
temporada aos sábados e domingos de maio deste. 

 

Quais são os limites entre o que é real e o que é representação? Como as histórias 
e reminiscências dos atores constroem a trama? O pontapé de “Baldio” é a figura 
de um cão “vira-lata” em situação de abandono, inspirado numa das narrativas 
do livro “Contos de Lugares Distantes”, do escritor australiano Shaun Tan. O 
signo do animal abandonado reverbera na criação dos atores, em memórias 
oscilam entre delicadezas e violência. Esse é a imagem que emoldura os 
contrastes e oposições do espetáculo. A obra ultrapassa o relato e mistura a 
linguagem cinematográfica na cena.  

 

O texto, construído em processo, é assinado pelo vencedor do prêmio Funarte de 
Dramaturgia em 2014, o dramaturgo paraibano Astier Basílio. A direção é do 
professor chileno, radicado em Fortaleza, Héctor Briones, sendo uma parceria do 
Pavilhão da Magnólia com o LPCA - Laboratório de Poéticas Cênicas e 
Audiovisuais do Instituto de Cultura e Arte (ICA) da Universidade Federal do 
Ceará (UFC).  



 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Direção: Héctor Briones 

Dramaturgia: Astier Basílio 

Assistência de Direção e Preparação Corporal: Edivaldo Batista  

Elenco: Denise Costa, Eliel Carvalho, Jota Jr. Santos,  

    Nelson Albuquerque e Silvianne Lima 

Participação especial de Hylnara Anny Vidal e Edivaldo Batista 

Iluminação: Wallace Rios 

Trilha Sonora: Ayrton Pessoa (Bob) 

Concepção de Cenário: Héctor Briones 

Desenho de Cenografia: Elaine Nascimento  

Cenotécnica: Ricardo Barroso  

Designer: Carol Veras 

Direção Audiovisual: Lenildo Gomes 

Técnico de Audiovisual: Vitor Grilo 

Apoio Audiovisual: Hylnara Anny Vidal 

Fotos: Paula Yemanjá  

Figurinos: Li Mendes 

Assistente de figurino: Denise Costa 

Costureiras: Marli Lima e Arli Figueiredo 

Coordenação de Produção: Nelson Albuquerque 

Produção Executiva: Jota Jr. Santos e Silvianne Lima 

Classificação: 18 anos 

Duração: 70min 

 

 

 
 



 

 

 

Aqui haveria a história de um percurso... 

Algumas certezas nos percorriam. Quando o nome do processo ainda era “Delicadeza 
violenta” sabíamos mais o que não queríamos do que, propriamente, como resolver o 
problema de redirecionar um material levantado durante meses. 

Não queríamos uma coletânea de pequenas histórias, alinhavadas sob o carimbo da 
verdade pessoal de cada um que, na sala de ensaio, desnudou-se e compartilhou sua 
história; não queríamos constranger a plateia com um exibicionismo exacerbado, nem 
emoldurar nossa verdade em jogos de linguagem. 

Queríamos falar do que havia de delicado no violento (a notícia da morte a uma criança, por 
exemplo) e o que havia de bruto, de violento, na delicadeza (os zelos e excesso do amor 
materno). Amor. Morte. Estar-no-mundo. Família. Eram estas as questões que nos 
atravessavam quando encenávamos nossas histórias. 

Não foi nada fácil cruzar a trajetória que se desenhou para montagem do espetáculo 
“Baldio”, composto a partir de histórias pessoais dos atores, numa encenação que 
transcendeu o relato, a partir da intersecção de temas e diálogo com outras linguagens 
como o cinema. 

A ideia inicial era montar um espetáculo adulto a partir do livro “Contos de Lugares 
Distantes”, do escritor australiano Shaun Tan. O convidado para trabalhar com a adaptação 
foi o paraibano, Astier Basílio. Com o autor em cena, partiu dele a proposta de serem 
realizados depoimentos pessoais, tendo como base as linhas temáticas presentes nos 
contos de Shaun Tan. A etapa posterior foi selecionar as histórias para um processo de 
escrita simultânea: improvisos em cena, escritura do texto que retornaria para o trabalho na 
sala de ensaio, num vai-e-vem que permitiu uma criação conjunta. 

Havia, nada menos, que 16 histórias alinhavadas. Foi necessário um olhar de fora que 
trouxesse alguns apontamentos. Neste momento, chegou-se ao processo, o encenador 
Hector Briones, chileno, que propôs-se a olhar junto com o grupo, ele queria um símbolo, 
uma metáfora a partir da qual todas as demais histórias convergissem não para construção 
de uma linha narrativa geral, mas para desenvolvimento de uma dramaturgia, ainda que 
fraturada, ainda que atravessada por lirismo. Nesse momento também entra para o time a 
direção de audiovisual, Lenildo Gomes. 

De 16 histórias, enxugamos o discurso para apenas 5 sob o signo do cão, de sua versão mais 
desamparada, o vira-lata.  

O processo do espetáculo marca um momento de abertura do Pavilhão da Magnólia a 
vários parceiros. Além dos integrantes do grupo, são 15 pessoas trabalhando na concepção 
do projeto. E estrear no Teatro Universitário é simbólico, pois marca os três anos de 
residência do Pavilhão, numa espécie de contribuição artística sua neste período de 
trabalho, pesquisa e gerenciamento do espaço. Outro simbolismo toca a entrada de cena de 
“Baldio”. Após três anos sem estreia, o espetáculo marca os dez anos de fundação do grupo. 

 
Astier Basílio 



 

 

 

 

CARTAZ ESTREIA- MARÇO E ABRIL/2015 

TEATRO UNIVERSITÁRIO – FORTALEZA/CE 

ARTE: Carol Veras  
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