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Maisdoquetransporparaopalcohis-
tórias narradas no jornal,Nos porões da
loucura denuncia algo atemporal: a de-
gradação humana. “A loucura é a justifi-
cativaparadegradarumhomem”,sinteti-
za o diretor Luiz Paixão. Depois da breve
temporadadeestreia,emmaio,oespetá-
culo volta ao cartaz no TeatroMarília –
palco mais intimista do que o imenso
SescPalladium.

Amontagemsebaseiano livrohomô-
nimodeHiramFirmino,que trazia repor-
tagenspublicadasnoEstado deMinasna
décadade1970.AsérieganhouoPrêmioEs-
sode jornalismo.Hiramcontaa trajetória
doantigoHospital ColôniadeBarbacena,
emMinasGerais,fundadoem1903.Osvio-
lentostratamentosimpostosaospacientes
levaramcercade60milpessoasàmorte.

Oelencodapeçaéformadoporatores
de várias gerações do teatromineiro. Ao
longodequatromesesdeensaios,oprin-
cipaldesafio foiencontrarumtomdein-
terpretação que não fosse caricato de-
mais, um risco quando se representa a
loucura, diz Luiz Paixão. “Aspessoas per-
ceberam que, apesar do peso do tema,
conseguimos tratá-lo de uma maneira
poetizada”, comentaele.

Osatoresiniciaramsuapesquisaapar-
tir de fotos antigasdos internos. A icono-
grafiafoifundamentalparacriarpersona-
gens. O exercício de interpretação se ba-
seou em técnicas de aproximação e dis-
tanciamento entre o ator e as histórias
dospersonagens.“Issonosafastoudome-
lodrama”, acreditaPaixão.

AtrilhasonoraéassinadaporMarcus
Viana, os cenários, por Décio Noviello e
os figurinos,porRonaldoFraga,quepro-
curou referências na história domani-
cômio. Comoospacientes usavamrou-
pas azuis – traje chamado de azulão –,
Fraga trabalhou com jeans desbotados.
Nenhumamanchaé igualàoutra, assim

como cada uma daquelas pessoas tem
suasparticularidades.

A tramadeNos porões da loucuranão
é linear. Cenas autônomas e independen-
tessepassamnosambientes internoeex-
ternodohospício. “Ointernoédospacien-
tes,oexternoserefereapersonagens liga-
dos à trajetória do hospital, com todo o
processosocial,morale religiosoqueoro-
deia”, explicaodiretor.

“Esseespetáculotemimportânciahistó-
rica, social epolítica.Resgatamosumtema
de35anosatrás,quepermaneceatual.Não
apenaspelasatuaisameaçasàlutaantima-
nicomial,mas porque a peça discute a de-
sumanização, a animalizaçãodohomem”,
concluiLuizPaixão.

NOS PORÕES DA LOUCURA
Hoje e amanhã, às 20h30; domingo, às 19h. Em cartaz até
17 de julho, com sessões de sexta-feira a domingo. Teatro
Marília, Avenida Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia, (31)
99614-7097. R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia) e R$ 12 (posto do
Sinparc). Vendas on-line:www.vaaoteatromg.com.br.
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DIREITO À VIDA
Peça relembra o drama
de pacientes do Hospital
Colônia de Barbacena

DANÇA

Comdireçãoda coreógrafaDudude
Herrmann,Perfume, soloda
bailarinaNicoleVieira (foto), chega
aoEspaçoC.A.S.A. Pormeioda
dançaexperimental, o corpobusca
sentidoepoesiaparaa vida.A trilha
sonoraéexecutadaaovivopeloduo
MarcellaThePostModern.Perfume
será apresentadohoje,às 20h, e
amanhã,às 19h, com ingressos a
R$ 10 (inteira) e R$5 (meia-
entrada). Depois das sessões,
haverá bate-papo comNicole
Vieira.O espaço fica naRua
Himalaia, 69,Vale do Sol, emNova
Lima. Informações: (31) 3517-8282.
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Atores de várias gerações
integram o elenco de
Nos porões da loucura
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