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Pois o teatro não deve ser uma cópia da realidade 

É direito que o dramaturgo use 

Todas as miragens à sua disposição... 

É direito que ele deixe que multidões expressem objetos 

inanimados 

Se assim o desejar 

E que ele não mais tenha de levar em conta o tempo 

Ou o espaço 

Seu universo é a peça 

Dentro da qual ele é Deus o Criador 

Que dispõe à vontade 

De sons gestos movimentos massas cores 

Não só para 

Fotografar o que se chama uma fatia de vida 

Mas para fazer aparecer a própria vida em toda a sua 

verdade... 

G. Apollinaire    

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

Neste trabalho de pesquisa, propõe-se analisar a peça de teatro O Encoberto, de Natália Correia 

(1923-1993), na qual a autora incorpora diferentes estéticas e elementos da linguagem teatral, 

de forma a ampliar as características do gênero teatral, subvertendo o conceito de peça bem 

feita, ao mesmo tempo em que reconstrói as referências tradicionais do mito sebastianista, ao 

transpor D. Sebastião de figura histórica para a figura de comediante de teatro. Para a condução 

da análise, parte-se das considerações acerca de leitura propostas por Vincent Jouve (2002), da 

teoria dos vazios e negações de Wolfgang Iser (2001), na Estética da Recepção; abordam-se 

também as contribuições de Patrice Pavis (2015), acerca da linguagem teatral, de Martin Esslin 

(2018), do Teatro do Absurdo, de Bertold Brecht (1978), do Teatro épico, e de Valentin 

Volóchinov (2018), do dialogismo, além de outros estudiosos do teatro e do próprio 

Sebastianismo. Tendo por pressuposto que o leitor de teatro lê diversos códigos ao mesmo 

tempo, espera-se demonstrar, com O Encoberto, que a obra contempla elementos que remetem 

para fora do texto, assim como elementos específicos do texto teatral, os quais necessitam ser 

recuperados, para que a compreensão do texto como elemento de comunicação se estabeleça 

enquanto relação dialógica.  

 

Palavras-chave: Teatro; Leitura. Leitor; Teatro do Absurdo; Teatro Épico.  

 



 

 
 

ABSTRACT 

This research work aims to study the play O Encoberto, by Natália Correia (1923-1993), in 

which different aesthetics and theatrical language elements are incorporated by the author as a 

way to expand the theatrical genre characteristics, subverting the concept of a well-written play, 

while reconstructing the traditional references of the Sebastianist myth by transposing Sebastian 

from a historical figure to a theater comedian one. The analysis develops from the reading 

considerations proposed by Vincent Jouve (2002), from the voids and denials theory by 

Wolfgang Iser (2001), within the Reader-Response Criticism; Patrice Pavis’s (2015) 

contributions, regarding theatrical language, are also addressed, Martin Esslin’s (2018) The 

Theater of the Absurd, Bertold Brecht’s (1978) Epic Theater and Valentin Volóchinov’s (2018) 

dialogism, among other scholars studying theater and Sebastianism itself. Assuming that the 

play reader reads several codes simultaneously, this work aims to demonstrate, with O 

Encoberto, that the play is presented full of outward elements, as well as theatrical-writing 

specific elements, which need to be rescued so that the understanding of the text as a 

communication element is established as a dialogic relationship. 

 

 

Keywords: Theater; Reading. Reader; Theater of the Absurd; Epic Theater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

RESUMEN 

En este trabajo de pesquisa, se propone analizar la pieza de teatro O Encoberto de Natália 

Correia (1923-1993) en la cual la autora incorpora distintas estéticas y elementos del lenguaje 

teatral de forma a ampliar las características del género teatral, subvirtiendo el concepto de 

pieza bien hecha al mismo tiempo en que hace la reconstrucción de las referencias tradicionales 

del mito sebastianista al transponer D. Sebastião de figura histórica para la figura de comediante 

del teatro. Para la conducción del análisis, empieza por las consideraciones acerca de la lectura 

propuesta por Vincent Jouve (2002), de la Teoría de los Vacíos y negaciones de Wolfgang Iser 

(2001), dentro de la Estética de la Recepción; abordase también las contribuciones de Patrice 

Pavis (2015), sobre el lenguaje teatral, de Martin Esslin (2018), del Teatro del Absurdo, de 

Bertold Brecht (1978), del Teatro Épico y de Valentin Volóchinov (2018), del dialogismo, 

además de otros estudiosos del teatro y del propio Sebastianismo. Sabiendo que el lector de 

teatro lee diversos códigos al mismo tiempo, intenta mostrar como O Encoberto presentase 

repleto de elementos que remiten para afuera del texto, junto de elementos específicos del texto 

teatral, los cuales necesitan ser recuperados para que la comprensión del texto como elemento 

de comunicación se establezca de facto cuanto relación dialógica.  

 

Palavras clave: Teatro; Lectura; Lector; Teatro del Absurdo; Teatro Épico. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A humanidade vive imersa em um mundo de palavras, signos e referências. O 

homem é um ser de linguagem e, como tal, não pode desvincular-se do peso do domínio 

da língua e dos códigos ao lado dos benefícios oriundos dessa habilidade.  

Para aqueles que sabem ler, é permitido acessar um universo de saberes negado 

àqueles que não o sabem. Salienta-se que a leitura é considerada, neste texto, como a 

apropriação do que se lê, de forma que o lido é interpretado, analisado, ampliado, fixado 

e até mesmo refutado. A decodificação é considerada apenas o primeiro passo no processo 

de leitura; afinal, a escrita - em todas as suas variações - só é possível a partir de um 

código que poderá ser lido por aqueles que o dominam. Ademais, ressalta-se que o leitor 

de teatro precisa dominar a leitura de diferentes códigos, a fim de concretizar a recepção 

do texto, seja ele escrito ou o espetáculo.  

 Dentro de todo o universo de possibilidades de análise dos mais diversos textos 

que compõem a trajetória da criação artística humana, para este estudo, propõe-se a 

análise do texto classificado como peça teatral O Encoberto (2014), de autoria da escritora 

portuguesa Natália Correia (1923-1993).    

 Referindo-se especificamente a texto de teatro, a necessidade de recorte do objeto 

de pesquisa se faz significativa e pertinente. Há o texto dramático, a partir do qual as 

companhias farão seus estudos para o concretizarem como ação no palco, e há o texto 

espetacular, como resultado da leitura e interpretação de todos os envolvidos no processo 

de fazer teatro. A questão polêmica desta particularidade envolvendo o gênero está no 

questionamento acerca de o texto dramático poder ser considerado objeto estético 

particular, ou se todo texto dramático deve obrigatoriamente ser considerado em função 

de se transformar em espetáculo. 

A complexidade mostra-se bem marcada quando se questiona a possibilidade de 

o espectador poder ser um receptor, assim como o leitor ser considerado receptor. A 

recepção do texto dramático se dá de forma distinta da recepção do espetáculo e, como 

tal, deve pressupor mecanismos diferentes para ser identificada e consequentemente 

analisada. A recepção do espetáculo é coletiva e não individual, como no caso do leitor 

do texto dramático. 

No entanto, tanto o leitor do texto quanto o leitor do espetáculo devem ser 

considerados leitores. O que varia de um tipo para outro é a materialidade da obra lida: o 
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texto ou o espetáculo. Cada materialidade pressupõe um leitor capaz de decodificá-la e 

compreender os textos, visando a se apropriar do que se apresenta, usufruir do objeto 

estético e incorporá-lo à sua vivência social e cultural.   

Para tal intento, o leitor pressuposto pelo autor deve compartilhar de elementos os 

quais possam ser reconhecidos durante o processo de leitura, não podendo a obra ser 

totalmente novidade nem totalmente conhecida, sob o risco de ser deixada de lado pelo 

leitor que não se sentirá atraído pelo texto. Desta forma, a leitura segue determinados 

parâmetros e pode ser analisada por diferentes perspectivas, não sendo uma mais correta 

do que outra, mas sim adequadas ao que se pretende como objeto de reflexão.  

Para este estudo em particular, tomar-se-ão como ponto de partida considerações 

a respeito da leitura e do leitor, a partir dos pressupostos da estética da recepção e do 

dialogismo bakthiniano, buscando compreender como se dá a apropriação do texto e, em 

seguida, analisando  elementos presentes na obra em análise, como: alguns elementos 

próprios da linguagem teatral, a presença do Teatro do Absurdo,  do Teatro Épico e  do 

Sebastianismo como pano de fundo para a criação de um texto fruto de seu tempo,  que, 

embora preste homenagem ao passado, revela um olhar dedicado ao presente, porém 

projetado para o futuro.  

Quando na posição de leitores, mobilizam-se todos os textos já lidos, buscando 

elementos que possam auxiliar na compreensão do texto que se apresenta como inédito, 

ou que se apresenta novamente, já que um mesmo texto pode ser revisitado diversas vezes 

e sempre apresentar aspectos novos ou aspectos que podem ser ampliados, revistos ou 

refutados. O texto mantém-se o mesmo, porém, o leitor é um ser em constante construção 

e sua leitura será moldada por essa mutabilidade do sujeito que lê.  Há que se considerar 

também que a escrita pressupõe um leitor contemporâneo ou posterior ao momento de 

produção, portanto, o leitor posterior distanciado no tempo terá de levar em consideração 

o que essa mudança temporal acarreta para a leitura do texto.  Um leitor que se depara 

com uma peça publicada em 1969, abordando um tema do seu cotidiano político, sofrerá 

impacto da obra de maneira diferente em comparação a um leitor que a encontra no século 

XXI, distanciado temporalmente dos acontecimentos da década de 60.  

O primeiro leitor previsto de uma obra compartilha do contexto social do autor, 

mas o autor não pode estar totalmente certo se o leitor posterior compreenderá este 

contexto, por isso precisa condicionar determinadas leituras em seu texto.  Assim, várias 

leituras são possíveis e aceitáveis, porém, não qualquer leitura, uma vez que o próprio 

texto lançará mão de mecanismos de controle, os quais delimitarão o encaminhamento da 
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leitura. O escopo teórico que se usa na presente análise é a teoria dos vazios e negações, 

de Wolfgang Iser (2001), e as considerações de leitura de Vincent Jouve (2002), dentro 

das múltiplas inserções de diferentes elementos estéticos e específicos da linguagem 

teatral, dos quais Natália Correia se apropria para a construção da peça, bem como a 

proposta dialógica do Círculo de Bakhtin1 (2018), para amparar as marcas autoriais 

presentes no texto.  

Toda obra é escrita de acordo com um determinado gênero e mobiliza diferentes 

mecanismos de leitura envolvendo fatores externos, históricos e estéticos. No teatro, as 

palavras são fundamentais, porém, é preciso ler outros elementos simultaneamente para 

que seja possível apropriar-se do texto. Em O Encoberto, o humor é usado como desvio 

da norma para comunicar. O mito sebastianista é deslocado, retirado do seu escopo 

histórico, de tal forma que o caráter messiânico que envolve a figura de Dom Sebastião 

recebe uma nova perspectiva, pela incorporação de diferentes estéticas e diferentes 

encaminhamentos da história enquanto fatos registrados.  

Devido à ausência de narrador, ao uso de cenário mínimo e à marcação de tempo 

reduzida, o leitor do texto dramático precisa atentar-se à leitura das indicações cênicas2, 

que trarão para o texto as marcações de tempo, lugar e demais orientações do autor para 

o leitor. O leitor precisa estar ciente da importância desse recurso de escrita específico do 

gênero teatral, tanto que não se recomenda ler o texto sem se atentar às marcações que 

aparecem nesse recurso. Quando do espetáculo, os atores, o diretor e a equipe já terão 

transformado essas orientações em elementos que se visualizam no palco, seja no cenário, 

na sonoplastia ou na própria atuação. Por sua vez, o leitor do texto dramático apoia-se nas 

orientações do autor para materializar mentalmente essas indicações, completando parte 

dos vazios existentes no texto. 

 O teatro, embora muito conhecido e apreciado, não é um produto de massa, tem 

alcance reduzido como espetáculo, porém, um alcance maior quando texto, porque este 

mantém-se ao longo do tempo, e o espetáculo fica marcado pela dependência de quem o 

põe em cena. Assim, seu peso como elemento organizador da realidade de cada sociedade 

é profundamente marcado na literatura. A possiblidade de adentrar a esse mundo 

 
1 O Círculo de Bakhtin surgiu, na Rússia, da união de um grupo de intelectuais unidos a Mikhail Bakhtin, 

durante a primeira metade do século XX. Deste grupo, participaram Volóchinov, Medviédev, Maria Iúdina, 

Matvei Kagan, Lev Pumpianski, Ivan Solertinski, dentre outros (VOLÓCHINOV, 2018, p. 371). Entendiam 

a linguagem como interação, a partir das múltiplas vozes dos indivíduos envolvidos no ato comunicativo. 
2 Segundo Pavis (2015, p. 206), indicação cênica é todo texto destinado a esclarecer um determinado ponto 

da obra para o leitor, mas que não deve ser pronunciado pelo ator quando da representação.  
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registrado pelos dramaturgos nem sempre é possível pela via do espetáculo, mas somente 

pela leitura dos textos que atravessam os tempos por meio da materialidade impressa. 

 Levando em consideração essa limitação de acesso ao espetáculo, bem como a 

possibilidade ampliada de acesso ao texto escrito, dentro desta proposta de análise, 

trabalhar-se-á exclusivamente com a leitura do texto enquanto literatura, e não com o 

texto espetacular, uma vez que só houve uma montagem de tal peça, posta em cartaz no 

ano de 1977. Também não será aplicada integralmente a teoria da Estética da Recepção, 

mas sim uma proposição de discussão de possíveis encaminhamentos de leitura 

requisitados pela obra em particular a um leitor, a partir da perspectiva do leitor.   

 O leitor idealizado por Natália Correia para O Encoberto (2014), seja ele o 

primeiro público leitor ou o leitor posterior em posição de comunicação diferida, deve ser 

capaz de ler seu texto considerando elementos políticos e sociais da época de escrita, 

capaz de  decodificar e compreender as marcas semióticas do texto que o atrelam a esse 

momento histórico, bem como recuperam traços de formação do caráter ideológico e 

cultural do povo português,  a fim de estabelecer qual tipo de crítica se faz ao governo 

salazarista, camuflado no  texto sob o domínio espanhol de Filipe II. Além de estabelecer 

juízos de valor no tocante ao valor estético da obra, de forma a identificar a escolha da 

autora pelo gênero teatral em oposição a outros gêneros argumentativos que seriam mais 

explícitos ideologicamente.  E, dessa forma, compreender a intencionalidade da 

desconstrução do texto enquanto peça bem feita e da base histórica para identificar as 

razões pelas quais a censura impediu a autora de trazer ao público tanto seu texto quanto 

seu espetáculo à época de produção.  

O primeiro capítulo aborda, primeiramente, questões relacionadas ao ato de ler. 

Busca compreender como o processo de leitura acontece para além da decodificação do 

código escrito, apontando possíveis recursos aos quais o leitor recorre, a fim de receber e 

apropriar-se do que lê. Busca-se, a partir das contribuições da Estética da Recepção, 

entender como os leitores receberam a obra quando da sua publicação, bem como a 

maneira com a qual o leitor contemporâneo estabelece sua recepção tantos anos após o 

lançamento. Segue uma breve discussão a respeito da relação dialógica entre a autora e 

os leitores idealizados, pensada especificamente na compreensão de O Encoberto e o 

assunto do qual é porta-voz.  

No intuito de delimitar o objeto de leitura para análise, no segundo capítulo, faz-

se o recorte, restringindo-se ao gênero teatro, pontualmente a leitura literária de teatro, 

excluindo-se a questão espetacular, não por ser menos importante ou menos interessante, 
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mas sim pela necessidade de fixar a análise à materialidade textual que se mantém 

inalterada, tanto para o primeiro público leitor, quanto para os leitores posteriores. 

Recorre-se a um breve apanhado da história do teatro no Ocidente, junto de suas 

especificidades, a fim de identificar como a obra O Encoberto retoma a trajetória do teatro 

desde Aristóteles, incorporando e transformando suas contribuições diversas na 

constituição do texto teatral. Ainda, pontuam-se os aportes da obra Poética (2008), para 

identificar elementos que a autora recupera, subverte, contrapõe ou amplia em seu texto, 

criando um texto único, a partir de elementos já amplamente conhecidos pelos leitores do 

gênero. 

Pensando a leitura de forma ampla, em seguida restringindo-a à literatura, o 

terceiro capítulo versa acerca da autora da obra que será objeto de estudo. Natália Correia, 

tal como O Encoberto, apresenta-se ao leitor de forma dialógica, trazendo em seu texto 

muito de seu tempo, suas leituras e vivências, sua formação cultural e ideológica, as quais 

indissociavelmente convergem na mensagem da peça, cujo leitor deve recorrer a 

elementos múltiplos para concretizar a recepção.  

O quarto capítulo aborda a obra em si, assinalando marcas individuais que 

qualificam a peça à proposição de análise desta dissertação. Analisam-se a relação do 

texto com a questão histórica do Sebastianismo, as referências ao Teatro do Absurdo e ao 

Teatro Épico, além de possíveis justificativas para a proibição de circulação da obra pela 

Censura vigente na década de 1960. 

O último capítulo prossegue a análise da obra, identificando e explanando 

ocorrências de elementos específicos da linguagem teatral, que se apresentam no texto de 

forma canônica ou fora de padrão. Partindo do pressuposto de que o leitor de teatro 

domina o uso da linguagem teatral, recortam-se determinados elementos usados em O 

Encoberto, para que se constatem, de forma sistemática, suas posições no texto, avaliando 

como a significação é construída a partir dessas escolhas, o que resulta em uma obra 

inovadora e infratora do gênero, porém, paradoxalmente adequada ao gênero e à intenção 

dialógica.  
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Capítulo 1 Relação leitura e leitor 

 

1.1 Algumas considerações acerca da leitura literária 

 

 Leitura é percepção e identificação de signos memorizados. Seu nível mais básico 

consiste em decodificar signos que carregam informações sozinhos ou acompanhados; e, 

em estado mais elaborado, requer uso da abstração, para que o nível interpretativo seja 

alcançado. O processo de leitura é complexo, variável e está ligado às emoções, de tal 

forma que estas podem interferir no nível de interpretação que se faz de um texto. 

 Quando se trata de leitura literária, é preciso levar em consideração que o signo 

lido primeiramente será a palavra, que não será a única detentora de sentido. A literatura 

por si mesma é imagética e requer que o leitor preencha os vazios do texto para efetivar 

a recepção a partir da sua bagagem de leituras literárias e não literárias. É no 

preenchimento dos vazios3 que a percepção de outros elementos, cuja convenção atribui 

sentidos específicos, acontece. Cabe ao leitor a identificação e o reconhecimento, para 

conduzir a leitura seguindo os complexos de controle e efetivar a recepção o mais 

próximo possível do idealizado pelo autor, orientada a um interlocutor pré-determinado.  

 Segundo Jouve (2002, p. 61), “Saber como se lê é determinar a parte respectiva 

do texto e do leitor na concretização do sentido”. Assim, justifica-se a necessidade de 

atenção especial quanto a questões do texto e do leitor que, juntos, farão a concretização 

do que é lido. Ambos se complementam, de forma a funcionar como um todo, sendo 

possível analisar um separado do outro, mas sempre um em função do outro. 

 A necessidade dos complexos de controle se faz ainda mais necessária quando o 

autor e o leitor não compartilham do mesmo tempo e espaço. Ler uma obra posteriormente 

a sua publicação impõe a responsabilidade de o leitor ler do seu lugar, sem esquecer de 

reconstruir o horizonte do leitor original. Jauss (1994, p. 56) afirma que a obra pressupõe 

um primeiro leitor, e é para este que o autor escreve, embora leitores posteriores sejam 

considerados. De acordo com Jouve: 

 

No plano da história coletiva, o leitor pode ser apreendido por meio do púbico 

do qual participa. O leitor efetivo remete não somente ao público 

 
3 A teoria dos vazios e complexos de controle são contribuições do teórico Wolfgang Iser (2001) e serão 

abordadas em outros momentos no texto para fundamentar a análise do texto teatral, sendo aqui citadas 

para contextualização. 
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contemporâneo da primeira publicação da obra, mas também a todos os 

públicos reconhecidos que a obra vai encontrar no decorrer de sua história. Se 

é interessante considerar esses públicos reconhecidos é porque toda leitura de 

um texto é disfarçadamente atravessada por leituras que foram feitas dele 

(JOUVE, 2002, p. 37). 

 

  A relação entre leitor e autor separados no tempo é assimétrica, cabendo ao leitor 

o papel fundamental para a concretização da obra, sem deixar de considerar que 

“Recebido fora de seu contexto de origem, o livro se abre para uma pluralidade de 

intepretações: cada leitor novo traz consigo sua experiência, sua cultura e os valores de 

sua época.” (JOUVE, 2002, p. 24); essa pluralidade de interpretações é natural e esperada, 

no entanto, não cabe qualquer intepretação, justificando assim a presença dos complexos 

de controle. 

 Jouve aponta a existência de “critérios de validação” para as leituras que podem 

não ser equivalentes nem legítimas, e determina que “a recepção é, em grande parte, 

programada pelo texto” (JOUVE, 2002, p. 26), corroborando a afirmação de Iser (2001) 

acerca dos complexos de controle serem usados pelo autor para delimitar o 

encaminhamento da leitura.  

 Jouve (2002) utiliza, também, o termo “princípio de legibilidade”, para reafirmar 

o direcionamento da leitura, postulando que a infração desse princípio pode ocasionar um 

texto lido que não seja exatamente o texto escrito. Para que o texto lido seja o texto escrito, 

o leitor precisa conhecer os códigos dos quais o autor se apropria para a escrita de sua 

obra, para que consiga ler a presença ou ausência de um determinado signo no texto.  No 

texto teatral especificamente, a leitura de signos não verbais é programada, já que se 

constrói a partir do efeito de uso de signos específicos do teatro, como será apresentado 

adiante.   

Ainda segundo Jouve (2002, p. 36): “Pelos temas que aborda e pela linguagem 

que usa, cada texto desenha no vazio um leitor específico.” Tal proposição permite 

considerar que, a partir da marcação de programação do texto pelo uso dos complexos de 

controle, tem-se a figura do leitor enquanto ser real ou idealizado. Idealizado porque é 

pensando em um leitor específico, capaz de ler o texto tal qual foi escrito, que o autor 

trabalha, mesmo que não haja garantias da existência desse leitor. O que há é o leitor real; 

alguns capazes de receber e concretizar a obra de forma plena; outros não conseguirão tal 

intento na primeira vez, mas a cada obra lida estarão mais capacitados para a empreitada, 

uma vez que o texto escrito pode ser revisitado tantas vezes quanto se deseje. Já o texto 
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enquanto espetáculo não permite tal acesso, considerando que cada apresentação é única 

e não pode ser repetida, apenas recordada e reatualizada.  

  Entende-se que o leitor implícito é de certa forma moldado pelo gênero da obra e 

pela própria obra em particular. Um leitor que se depare com O Encoberto (2014), sem 

as mínimas orientações de como uma peça de teatro é escrita, terá dificuldades para 

entendê-lo, uma vez que até mesmo a apresentação visual do texto é diferente do romance 

(gênero com grande número de leitores e amplamente conhecido), e pode vir escrita não 

em prosa, mas em versos, como os textos antigos, hoje considerados clássicos. Mesmo 

quando em prosa, o alinhamento do texto é distinto, o nome das personagens ocupa lugar 

de destaque na mancha de papel, uma vez que é preciso saber exatamente quem fala e a 

sequência em que se fala, por conta da ausência de narrador e de verbos de elocução no 

texto dramático. 

 Destaca-se quando da análise de texto teatral a ausência de narrador, fato que 

justifica estarem as modalizações marcadas dentro das indicações cênicas - recurso 

exclusivo desse gênero de texto. As indicações cênicas apresentam tal importância que 

sua ausência proporciona o aumento do poder de interpretação do leitor em detrimento da 

abdicação dos complexos de controle que o autor poderia ter usado, em oposição à 

abundância dessas indicações, as quais engessam significativamente o encaminhamento 

do preenchimento dos vazios por parte do leitor.   

Considerando-se essas breves colocações acerca da leitura, é imperativo responder 

à questão que se coloca quanto ao modo como a leitura pode ser efetivada. Dentre as 

inúmeras teorias, optou-se, neste trabalho, pela proposta de “pacto de leitura”, de Jouve 

(2002), em que se considera certo número de convenções com as quais o texto programa 

sua recepção. 

A escolha do gênero pode ser o primeiro elemento a ser esmiuçado. O leitor, ao 

escolher o romance, espera determinados elementos presentes nesse gênero específico, e 

as infrações às convenções podem não ser bem recebidas. Já na escolha da leitura de uma 

peça teatral, as infrações ou inovações tendem a ser aceitas mais pacificamente, uma vez 

que dentro do texto circulam elementos oriundos de outras linguagens, como a música, 

iluminação, arquitetura, dentre outros. Os diversos elementos presentes, além da palavra, 

que colaboram com o texto teatral, carregam dentro de suas próprias especificidades 

múltiplas possibilidades de construção e levarão consigo todas essas possibilidades para 

a leitura da peça teatral. 
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Outro elemento a corroborar a leitura são os pontos de ancoragem nos quais o 

leitor apoiará seu trabalho. Perceber a ligação das unidades por relações de semelhança, 

oposição e concatenação permite avançar na leitura, associando um texto com outros 

textos semelhantes já lidos; permite também confrontar o texto com outros textos, 

negando suas colocações ou estrutura. Esses pontos de ancoragem são de fundamental 

importância na leitura de O Encoberto (2014) que, como será explanado adiante, é uma 

obra repleta de nuances que dialogam com outros textos, com a própria história de 

Portugal no século XVI e no século XX, com características do gênero dilatadas para 

receber contribuições do Surrealismo e do Teatro Épico, bem como apresenta 

características muito particulares de escrita autoral.  

Seguindo a escolha do gênero e os pontos de ancoragem, há de se levar em conta 

também os espaços de indeterminação – equivalentes aos “vazios” propostos por Iser 

(2001) - apresentados ao longo do texto para inserir o leitor como elemento finalizador 

da recepção. São os espaços de indeterminação que permitem a cada leitor colocar seu 

conhecimento de mundo e preencher esses espaços, a fim de que o texto se complete de 

acordo com aa programação proposta.  

Some-se aos elementos já descritos a análise das negações, nas quais o leitor pode 

questionar certos elementos do mundo exterior ficcionalizados no texto, de forma a 

perceber o real versus o ficcional. As negações executadas durante a leitura de O 

Encoberto (2014) precisam de atenção especial, já que a autora usa nomes de indivíduos, 

situações e tempos reais e os ficcionaliza, de tal forma que é preciso recorrer a um 

conhecimento histórico sólido e abrangente para reconhecer o que foi de fato 

acontecimento histórico e o que é inventividade criativa da autora. 

Há ainda que se acrescentar a questão da isotopia4, cuja função é tornar o texto 

coerente. Em O Encoberto (2014), a percepção desse elemento requer muito das hipóteses 

interpretativas do leitor posterior, porém, para o primeiro público leitor, elas estão mais 

aparentes, sendo primariamente percebida a ligação da trama do texto com a crítica ao 

governo salazarista.  

De forma resumida, pode-se asseverar ser a leitura um processo complexo que se 

estabelece de diferentes formas para diferentes leitores. Quando da análise de uma obra, 

essa complexidade e as nuances devem ser consideradas, uma vez que a concretização da 

 
4 O conceito de isotopia é proposto por A. J. Greimas (GREIMAS apud JAUSS, 2001, p.73). 
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obra se dá na figura do leitor, o qual usará todas as ferramentas de que dispõe para 

executar a contento a tarefa de ler o texto.  

Entendendo, por fim, ser a leitura uma competência e os leitores mais ou menos 

competentes, dependentes de vários fatores externos ao processo como idade, sexo, 

número de leituras acumuladas, cultura na qual estão inseridos, período histórico em que 

vivem, dentre outros fatores.  Portanto, quanto mais instrumentalizado o leitor estiver para 

a leitura, mais chances de a obra se concretizar, considerando as marcadas no texto 

apresentadas pelos complexos de controle e negações, em um pacto de leitura 

subentendido. 

 

1.2 O leitor e a obra: uma relação complexa 

 

Jauss propõe, em seus estudos referentes à literatura, uma mudança quando 

questiona a história da literatura da forma como vinha sendo produzida e analisada.  

[...] Do historicismo até agora, a investigação científica da arte tem-nos 

incansavelmente instruído sobre a tradição das obras e de suas interpretações, 

sobre sua gênese objetiva e subjetiva, de modo que hoje se pode reconstruir, 

com mais facilidade, o lugar de uma obra de arte em seu tempo, sua 

originalidade em contraste com as fontes e os antecessores, mesmo até sua 

função ideológica, do que  a experiência daqueles que, na atividade produtiva, 

receptiva e comunicativa, desenvolveram in actu a práxis histórica e social,  da 

qual as histórias da literatura e da arte sempre nos transmitem o produto já 

objetivado (JAUSS, 2001, p. 44).    

 

A proposta do autor foi concentrar os esforços de análise na recepção do leitor e 

não mais na produção e representação, ou seja, centralizada no autor (aspectos de 

produção) e na obra (aspectos da representação), por entender que: 

 

A experiência estética não se inicia pela compreensão e interpretação do 

significado de uma obra, menos ainda, pela reconstrução da intenção do seu 

autor. A experiência primária de uma obra de arte realiza-se na sintonia com 

seu efeito estético, i.e.(sic) na compreensão fruidora e na fruição 

compreensiva. (JAUSS, 2001, p. 46).  

 

Com o foco na relação do leitor com a obra, inicia-se uma abordagem que não 

pretende desvalorizar a obra ou o autor, mas que considera o leitor o destinatário do texto 

escrito pelo autor, e que, sem leitor, não haveria obra.  Acrescenta-se que a recepção não 

se resume à ideia final no término da leitura, mas antes: “A recepção abrange cada uma 

das atividades que desencadeia no receptor por meio do texto, desde a simples 

compreensão até a diversidade de reações por ela provocadas”. (STIERLE, 2001, p.135) 
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Verifica-se que a relação entre obra e leitor não é simples. É antes complexa, plena 

de significados que podem ou não ser lidos, e oferecer muito mais do que prazer estético 

a quem lê, modificando o modo de ver e pensar o mundo, seja pelo tema da obra ou pelo 

gênero no qual se insere. Esta multiplicidade de formas de como a obra afeta o leitor é 

corroborada ainda por Stierle (2001, p.134), quando define “O significado da obra 

literária é apreensível não pela análise isolada da obra, nem pela relação da obra com a 

realidade, mas tão só pela análise do processo de recepção, em que a obra se expõe, por 

assim dizer, na multiplicidade de seus aspectos.”   

Quanto ao modo como cada leitor recebe o texto, o referido autor entende que 

“Quando o leitor recebe um texto ficcional, baseia-se, mais ou menos inconscientemente, 

na rede de orientações de sua experiência.” (STIERLE, 2001, p. 173). Ao analisar as 

contribuições de Jauss, concorda que para este a recepção era considerada pelo impacto 

que causava no primeiro público ideado e contemporâneo do autor, já que o texto trabalha 

o horizonte de expectativa no esquema de pergunta-resposta do ponto de vista do leitor, 

para que, mais tarde, outros leitores possam acessar o texto, levando sempre em 

consideração essa primeira recepção.  

Do primeiro leitor, sabe-se que compartilha determinado momento histórico com 

o autor, ambos presenciando o desenrolar da história de forma sincrônica; tanto o leitor 

quanto o autor podem recuperar tudo o que já existiu, porém, não se podem adiantar a seu 

tempo. Já para o receptor posterior, ciente do que se passou após o surgimento da obra, 

precisa ter o cuidado de não impor o seu repertório de experiência na recepção da obra, 

sob o risco de não compreender a ficção.  

A obra literária tomada para estudo nesta dissertação é a peça teatral O Encoberto, 

escrita em 1969, por Natália Correia (1923-1993). Obra ficcional que, por sua própria 

natureza constitutiva, pede maior atenção na análise recepcional, uma vez que é 

classificada como literatura (em contraposição aos textos pragmáticos), e conta com a 

possiblidade de ser lida de duas maneiras distintas: como texto ou como espetáculo.  

Na análise, há que se considerar as diversas “infrações” ou “inovações”  com as 

quais a autora torna o texto ainda mais polissêmico: quando trata do mito da salvação 

como pano de fundo de sua fábula, usando nomes de pessoas reais e ficcionalizando-as 

para retomar o passado, a fim de criticar o presente, quando recorre a diferentes estéticas 
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como o Teatro do Absurdo, o Teatro Épico  e o uso do modelo de ator para Stanisláviski5,   

de forma que seu texto não pode ser enquadrado em nenhuma vertente específica, pois 

apresenta elementos artísticos combinados à sua maneira. Esses elementos contribuem 

para a desconstrução do conceito do mito do salvador na peça, em uma perspectiva não 

reducionista ou desmerecedora, mas como meio de reflexão que intenta mover para a luta 

por ideias e ideal de emancipação. A recepção, neste caso, pede maior reflexividade, 

devido ao gênero no qual a obra se insere, ao tema de que trata e pela forma como aborda 

o tema. 

A localização não sincrônica da obra e do leitor é um ponto crucial a ser 

considerado na análise da peça. Hoje, quando um leitor do século XXI percorre as páginas 

de O Encoberto, vários aspectos, que causaram alvoroço e foram citados pelo censor 

como portadores de “inadequação e inconveniência” para a leitura, não causam a mesma 

impressão que causaram na época. A questão ideológica presente na crítica ao governo 

salazarista não estava dissimulada, ocultada, mas posta em diversas frentes que 

precisavam de um leitor instrumentalizado para reconhecê-las, a fim de juntar as peças e 

formar o texto pretendido por Natália Correia. O leitor atual corre o risco de simplificar 

essa leitura, porque não está no contexto em que foi escrita a obra. 

Retomando a questão de como o leitor se apresenta para a leitura, cada significante 

no texto evoca um horizonte de significados possíveis, porém, a contextualização reduz 

essa quantidade de significados. Stierle (2001, p. 138) chama esse primeiro passo da 

recepção de “estado de fato”, para o qual a atividade redutora do leitor se soma a uma 

atividade catalizadora que ocupa os vazios que o texto apresenta ao leitor. Para que o 

leitor saia do estado de fato elementar e siga em direção ao estado de fato complexo, deve 

ir além da tradução do significante em significado, passar pelos processos de redução, 

catálise e contextualização, buscando a relação do tema com o horizonte. 

 As limitações que se apresentam para o trabalho do leitor são “As fronteiras que 

se colocam para a recepção são tanto as fronteiras subjetivas da percepção e da faculdade 

de julgar, quanto as objetivas de um potencial de recepção disponível em uma situação 

histórica dada.” (STIERLE, 2001, p. 161). Seguindo a mesma linha de pensamento, Iser 

(2001, p.83) aponta que “a leitura une o processamento do texto ao efeito sobre o leitor”,  

e dá o nome de “interação” para esta relação que, dentro de sua reciprocidade, não pode 

 
5 Segundo Magaldi (1997, p. 29), o modelo proposto por Stanisláviski pedia ao ator que vivenciasse a 

personagem de tal forma a assumir sua identidade, de maneira a não ser possível ao espectador diferenciar 

a personagem do ator que a interpreta.  
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ser polarizada para um elemento em detrimento do outro; tanto o texto quanto o leitor 

estão contribuindo e recebendo contribuições um do outro, mesmo que em níveis 

diferentes para cada sujeito leitor, uma vez que a experiência é individual e indivisível, o 

que resulta em leituras distintas, ou em níveis diferentes, partindo dos diferentes leitores.  

Assim, embora haja a possibilidade de diversas leituras de um texto, não é possível 

qualquer leitura. Há regras das quais o texto e o autor lançam mão para delimitar os 

caminhos de interpretação, chamadas pelo autor “complexos de controle” (ISER, 1979, 

p. 89), cabendo ao leitor seguir por esses caminhos delimitados e chegar ao entendimento 

encaminhado pela perspectiva do texto/autor. Enfim, tudo “Depende da competência 

recepcional do leitor, até que ponto ele consegue resgatar, na economia de seus conceitos, 

a intenção de direção, objetivada pelo próprio texto.” (STIERLE, 2001, p. 140) 

Há que se observar que por não ser mensurável a experiência do outro, surge o 

imperativo de interpretar o que se lê. É justamente essa incapacidade de vivenciar a 

experiência alheia, que Iser (2001, p. 87) nomeia como “negatividade da experiência”. O 

condicionante ao uso da interpretação, que leva o leitor a preencher o vazio resultante 

entre o que se lê e quem lê.  Reage-se ao que se pensa acerca do que o outro pensa a 

respeito de si, sendo necessário que se conheça a conduta do outro para ter experiência a 

respeito dele. Essa relação não pode ser considerada uma percepção, mas sim uma 

interpretação.  

Para que esta interpretação tenha determinados parâmetros para se estabelecer e 

não se perca em divagações, Iser (2001, p.88) determina que “os códigos que poderiam 

regular esta interação estão fragmentados no texto, e na maioria dos casos, precisam 

primeiramente ser construídos”. Ou seja, o leitor precisa conhecer os códigos para poder 

ler e perceber o que as implicações do uso ou a ausência de códigos significam na obra, 

a fim de estabelecer uma noção da experiência do outro.  

Nem tudo está posto no texto. Muito da significação está no conhecimento de 

mundo ao qual o leitor recorre para preencher os vazios. Pavis chama este recurso de 

“fora do texto”, e o coloca como determinante à compreensão do texto teatral. 

 

O teatro, como a literatura, recorre à realidade exterior não como se acreditou 

por muito tempo, imitando-a, mas usando-a como pressuposto comum ao autor 

e ao espectador, e como ilusão referencial (efeito do real), que torna possível a 

leitura do texto dramático (PAVIS, 2015, p. 172). 
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 É preciso observar, no texto escrito ou no espetáculo, o que se diz explicitamente 

e aquilo que não se diz, mas fica implicado e precisa ser recuperado pelo leitor. O uso de 

um signo é de fundamental importância, mas o não uso de um signo também necessita 

ser lido, bem como a escolha de um signo em prejuízo de outros também vale ser 

analisada.  É preciso reforçar que o texto dramático por si mesmo é composto de signos 

dos mais variados tipos, alguns comuns aos leitores habituais do gênero, como uso de luz, 

indicações cênicas, recursos sonoros e cênicos, e outros que são específicos de cada obra. 

O texto provoca diferentes representações no leitor. O leitor corrige suas projeções 

ao longo da leitura e experimenta algo que não estava em seu horizonte inicial, sendo este 

encaminhamento o que caracteriza uma relação de êxito entre texto-leitor. Desta forma, 

o texto resulta em um sistema de combinações que não pode explicar-se por si mesmo, 

necessitando de um leitor que seja capaz de ler essas combinações a partir de duas frentes: 

pelo preenchimento dos vazios - que regulam a representação do leitor segundo o texto; 

e pelas negações – supressões no texto que pedem ao leitor que busque elementos já 

conhecidos para preenchê-los.  

Esses vazios serão a base para o processo de comunicação que se estabelece 

durante o ato de ler; nas palavras do teórico, “a assimetria fundamental entre texto e leitor, 

que originam a comunicação no processo de leitura” (ISER, 2001, p.88). No entanto, 

esses vazios não são determinações precisas, mas “formado e modificado pelo 

desequilíbrio reinante nas interações diádicas e na assimetria do texto com o leitor” 

(ISER, 2001, p.88), e a situação resulta em equilíbrio desta assimetria obra-leitor quando 

há o preenchimento do vazio por parte do leitor, por meio de várias estratégias possíveis 

para tal. 

Resumindo, os vazios e as negações, na proposta de Iser, são condições 

necessárias para a comunicação, porque permitem a interação entre o texto e o leitor, bem 

como estabelecem regras e limites para esta interação.  

Destaca-se que autor que dá base teórica a esta análise utiliza o termo 

comunicação para se referir à interação, termo que em sua própria semântica traz a ideia 

de passar uma mensagem, de quem detém a informação para quem não a tem. Não é um 

processo unidirecional, no qual o leitor apenas absorve o texto, mas o leitor recebe a 

mensagem e a incorpora em seu repertório pessoal, passando a experenciar o mundo a 

partir desse acréscimo. Este aspecto é significativo, a ponto de o autor entender o texto 

como exitoso, caso este cause uma mudança no leitor. 
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 Os vazios presentes no texto permitem que o leitor avance a leitura, criando 

possibilidades de preenchimento de acordo com a forma reconhecida como vazio e com 

o que dispõe de conhecimento para preencher essa lacuna. Caso o leitor seja 

instrumentalizado para identificar onde esses vazios estão localizados no texto, e lançar 

mão da bagagem necessária para tal empreitada, o texto será assimilado e compreendido 

pelo leitor. 

No percurso de leitura, duas situações não controladas pelo autor e pelo texto 

podem impedir a eficácia da leitura. Primeiro, pode acontecer de o leitor não identificar 

os vazios ou mesmo não saber como preenchê-los, o que resulta em uma relação não 

exitosa, de forma que o texto não estabelece uma relação de comunicação, ou, pelo 

menos, não uma relação completa de comunicação, já que o texto sempre traz algo já 

conhecido para o leitor, que partirá desse ponto para seguir as pistas na escrita. Nenhum 

texto é totalmente novidade, sempre trará algo de conhecido do leitor, seja do tema, do 

estilo ou do gênero, pontos nos quais o leitor se apoiará no início da leitura. 

O segundo caso acontece quando os vazios são identificados, mas quebram as 

conexões entre as partes do texto, e o leitor deve usar recursos imaginativos para 

(re)organizar a leitura, advindos do conhecimento já acumulado do leitor, de forma a 

construir a imagem do que se lê, baseado na própria experiência.  

Nos textos ficcionais, os vazios interrompem a conectabilidade, abrindo o número 

de possibilidades de significações de tal forma que o leitor precisa fazer uma seleção de 

qual significação seguirá. Para Iser (2001, p.110), esta quebra na conectabilidade dos 

esquemas requer um esforço maior do leitor, uma vez que este terá de trabalhar com 

esquemas confractuais, opositivos, contrastivos, encaixados ou segmentados6; quanto 

maior a quantidade de vazios, maior o esforço do leitor para a construção das imagens 

requeridas no processo de leitura.  

Os vazios entre os segmentos do texto abrem uma rede de relações que agem entre 

si de forma recíproca, sempre em relação ao segmento anterior ou ao posterior.  Quando 

da separação do texto em atos, como é o caso do texto teatral selecionado para análise, 

marca-se a necessidade de o leitor perceber e buscar qual a relação existente entre os três 

atos do texto (típica marcação da comédia), de forma a manter a sequência narrativa da 

história. O desconforto de uma mudança brusca entre um ato e outro pode deixar o leitor 

 
6 Na presente análise, não será trabalhada a questão das diferentes estratégias para preenchimento dos 

vazios, mas considerou-se necessário citá-las, para marcar a sua diversidade e dimensionar o esforço que o 

leitor faz, mesmo que inconscientemente, durante o encaminhamento de sua leitura.  
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muito tempo preso à tentativa de compreender o que se passou e deixar passar elementos 

importantes no desenrolar da ação, enquanto a mudança mais suave e já antecipada 

permite ao leitor estar confortável com o encaminhamento dos preenchimentos dos vazios 

que está executando, prendendo sua atenção ao texto e permitindo ajuste em seus 

encaminhamentos. 

Durante a leitura, o leitor tem de lidar com diferentes segmentos de perspectivas, 

que podem ou não ser confirmadas, sem que haja prejuízos para o entendimento.  Mesmo 

que haja um encaminhamento que não se concretize, o processo de selecionar os 

elementos para preencher o vazio é relevante, porque permite encaminhamentos distintos 

a partir de pontos específicos do texto, mas sempre de forma a buscar o relacionamento 

entre as partes que devem obrigatoriamente estar relacionadas umas às outras. O leitor 

liga esses segmentos e cria uma rede de perspectivas, não sendo, portanto, possível apenas 

uma única perspectiva representante do texto todo, mas sim que a significação atribuída 

ao final da leitura seja o resultado dessa teia de relações, na qual uma imagem que não se 

apresenta adequada ou completa seja substituída por outra mais pertinente.  

Desta forma, o vazio funciona como meio de comunicação e não de interrupção 

da sequência textual, uma vez que organiza as mudanças de perspectivas de forma 

determinada. Os valores estéticos dos vazios se dão na medida em que a imagem formada 

inicialmente dá lugar a uma nova imagem que surge conforme a leitura segue, sendo que 

“a colisão de imagens impede a degradação das imagens porque este processo nunca se 

conclui, uma vez que obriga o leitor a abandonar uma imagem para construir outra” 

(ISER, 2001, p. 114). Essa criação de imagem e sobreposição de uma imagem sobre outra 

objetiva intensificar a capacidade de o leitor preencher os vazios e atualizar suas 

conclusões, fazendo a leitura progredir. 

Entende-se, assim como para Iser (2001, p. 114), que a compreensão do texto 

ficcional está intrinsecamente conectada com a experiência. E durante o processo de 

leitura, o leitor trabalha no preenchimento dos vazios e nas negações com antecipações e 

simplificações. A primeira é a capacidade do leitor de previsibilidade a respeito do texto, 

e a segunda, a capacidade de o leitor decifrar os diferentes níveis do texto, começando 

dos mais simples para os mais complexos.  

As antecipações podem ser validadas na sequência do texto ou não; caso não sejam 

validadas, é preciso voltar e buscar uma nova percepção, até que uma se adeque e 

preencha o vazio o mais adequadamente possível.  
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O primeiro passo da simplificação é decodificar as palavras e reter apenas o que 

for essencial; na sequência, agregam-se informações conforme se apresentam para 

determinar a linha do texto, de forma a chegar ao final conseguindo identificar as 

estruturas mais profundas, seja do assunto ou do discurso.  

Na obra analisada, verifica-se a possibilidade de simplificação da leitura pelo 

leitor posterior, e por esse fator se defende a instrumentalização do leitor para que faça a 

leitura profunda. O leitor que não considere o horizonte de expectativas do primeiro 

público, bem como o leitor que não conheça os mecanismos de construção do texto 

dramático e as diferenças do plano da narrativa e do plano da história, conseguirá apenas 

uma leitura parcial do texto. 

 Observe-se a colocação de Yunes a respeito da relação entre obra e leitor, na qual 

se baseia a intenção da proposta de leitura da peça O Encoberto: 

 

A questão da leitura na contemporaneidade se coloca na confluência das 

interpretações, na urgência de transformar meros receptores em leitores, 

sensíveis às menores vibrações lógicas, de modo que texto e discursos 

deflagrem nele a mobilização dos sujeitos históricos. Não estamos mais no 

espaço da interpretação exegética, mas no espaço da comunicação expressiva, 

da interação entre obra e leitor (YUNES, 2002, p. 102). 

 

 

Como mencionado, ao leitor cabe papel decisivo: concretizar a obra. E, para tanto, 

pode recorrer a diversas técnicas e teorias, em busca de compreender como esse processo 

se realiza, ou apenas fazer a leitura e atingir ao objetivo proposto de entender o texto sem 

refletir a respeito de seus caminhos teóricos.  

O que se pretende demonstrar com a análise de O Encoberto é, justamente, o 

sucesso que a leitura feita por um leitor instrumentalizado pode alcançar, bem como a 

leitura ingênua, que deixa de contribuir tanto para a fruição estética do leitor, quanto para 

sua formação crítica enquanto sujeito social.  

Assim, a recepção do leitor posterior deve ocorrer de duas maneiras:  estabelecer 

a leitura do texto e reconstruir o horizonte do leitor original, mesmo que esta construção 

não seja perfeita. Não se propõe uma leitura que limite o conhecimento do atual leitor, 

não se levando em consideração toda a bagagem de conhecimento, mas que esse leitor 

tenha o cuidado de ler contrapondo seu repertório ao repertório do leitor que viveu aquele 

momento, e não tinha como saber como os fatos se desdobrariam depois do lançamento 

da obra. 
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Stierle (2001, p. 142) acrescenta algo primordial a ser considerado: “Nenhum 

texto diz apenas aquilo que desejava dizer”.  O Encoberto apresentava uma mensagem ao 

povo português da década de 1960, que passava pela Revolução dos Cravos (1974), e em 

1977 a peça é encenada pela primeira vez no palco do Teatro D. Maria II, em Lisboa, já 

com sua carga política alterada, embora a beleza de seu texto continue intacta. No entanto, 

para os leitores das décadas posteriores, a mensagem se desdobra a cada leitura. A obra 

recria-se a partir de quem a lê, reatualizando sua intencionalidade e proposta de fazer 

pensar o que o homem é capaz de fazer para impor sua vontade ao outro. E o que esse 

mesmo homem é capaz de abnegar para tornar seus semelhantes menos sofredores e não 

deixar apagar a fagulha da esperança, como é o caso do mito sebastianista para Portugal, 

nos últimos quase 500 anos, esteja este mito referindo-se à dominação espanhola ou à 

ditadura de Salazar.  

 

1.3 O leitor e o autor: uma relação dialógica 

 

Ao leitor, como já mencionado, cabe o papel de concretizar a obra. Seu trabalho 

pode se dar por diversos caminhos, a partir do conhecimento pessoal e empenho 

dedicados ao ato de ler. Cada leitor é único, portanto, cada leitura também o é. 

Confirmando tal colocação, Jauss (1994, p.24) afirma não ter a obra literária um mesmo 

aspecto para diferentes leitores de épocas distintas, mas sim a obra literária ser capaz de 

se atualizar a cada leitor que a encontra, apresentando, em consequência, novos aspectos 

a cada leitura. E acrescenta ser possível tal renovação pela existência do “Caráter 

dialógico da obra” (JAUSS, 1994, p.24). 

Se há caráter dialógico, é preciso estabelecer quais são os participantes envolvidos 

nesse processo. Seriam apenas o leitor e a obra? Ou há espaço para o autor nessa relação? 

Segundo Jauss (1994, p. 25), “A história da literatura é um processo de recepção e 

produção estética que se realiza na atualização dos textos literários por parte do leitor que 

os recebe, do escritor, que se faz novamente produtor, e do crítico, que sobre eles reflete.” 

(grifos nossos). 

Assim, pode-se afirmar ser a relação dialógica mais ampla, não se encerrando 

apenas entre a obra e o leitor. Compreender o papel que cabe ao autor auxilia o próprio 

processo de compreensão da obra em uma leitura de segundo nível, bem como refletir o 

peso das avaliações críticas pode também influenciar a concretização da leitura.  Ou seja, 

o autor precisa ser considerado pelo que está expresso no texto, pensando ser esta fala 
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orientada em específico para um interlocutor já conhecido, o qual entende ser a palavra 

ideológica e é capaz de perceber esta ideologia inerente ao texto e a seu autor.  

Jauss (1994, p. 35) define a Estética da Recepção como fundamental para 

compreender a literatura de autores cuja intenção discursiva não se tem registro, sendo, 

portanto, necessária sua leitura pela perspectiva do primeiro público leitor. Tal situação, 

no caso de O Encoberto, não ocorre, pois é possível identificar qual foi a intenção da 

autora, uma vez que Natália Correia deixou registros escritos referentes ao assunto, 

embora a época da primeira tentativa de encenação tenha usado de subterfúgios para 

conseguir liberação governamental, negando haver correlação entre a obra e crítica ao 

governo de Salazar. Quando, oito ano depois, a peça sobe ao palco, Natália Correia deixa 

clara sua intenção com tal texto. Assim, a leitura da obra deve levar em consideração 

essas questões relacionadas às marcas autorais, pois condiciona o preenchimento dos 

vazios segundo a intencionalidade da autora posta no texto.  

Volóchinov, na obra Marxismo e filosofia da linguagem (2018), traz ao debate 

esta questão da relação dialógica no texto pela perspectiva linguística; porém, pode-se 

perfeitamente estendê-la para uma reflexão acerca do texto literário; afinal, este 

apresenta-se como uma manifestação de linguagem, estando no campo de pesquisa da 

ciência da linguagem. Naturalmente o texto literário é uma manifestação de linguagem 

altamente trabalhada no aspecto estrutural e discursivo, bem como com entonação 

marcada.  

Para os membros do Círculo de Bakhtin, a palavra é orientada e produzida em 

função do interlocutor. Este interlocutor não pode ser abstrato, precisa antes compartilhar 

limites conhecidos tanto pelo locutor quanto pelo interlocutor, sem ultrapassar a época no 

qual estão ambos inseridos. A questão é posta da seguinte forma: 

 

A importância da orientação da palavra para o interlocutor é extremamente 

grande. Em sua essência, a palavra é um ato bilateral. Ela é determinada tanto 

por aquele de quem ela procede quanto por aquele para quem se dirige. 

Enquanto palavra, ela é justamente o produto das inter-relações do falante com 

o ouvinte. Toda palavra serve de expressão ao “um” em relação ao “outro”. Na 

palavra, eu dou forma a mim mesmo do ponto de vista do outro e, por fim, da 

perspectiva da minha coletividade. A palavra é uma ponte que liga o eu ao 

outro (VOLÓCHINOV, 2018, p. 205). 

 

Considerando-se que “Toda palavra é ideológica, assim como cada uso da língua 

implica mudanças ideológicas” (VOLÓCHINOV, 2018, p. 217), pode-se estimar o papel 

relevante do autor para com a construção do texto. Se o processo de escrita é orientado 

para um interlocutor definido e sendo a palavra ideológica, o resultado será um texto cujo 
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autor recorre a marcas ideológicas para construir sua fala, em função de um interlocutor 

que o possa compreender.  

Tais considerações dão espaço para que se afirme, dentro da produção de O 

Encoberto, a intencionalidade crítica da obra; a necessidade de considerar a escrita da 

autora marcada pela ideologia que a caracterizava enquanto pessoa, e não se desvincula 

de sua escrita, cabendo ao leitor concretizar o texto não de forma totalmente aberta, mas 

condicionada por diversos elementos escolhidos intencionalmente por Natália Correia, 

para produzir o efeito desejado em seu público.  

Recorrendo como justificativa para tal colocação a Volóchinov (2018, p. 214), 

para quem a função da obra seria de interagir de forma estreita com a ideologia de cada 

época, a fim que se reatualize e se mantenha significativa. Acrescenta-se também Jauss, 

postulando ser a obra recebida pelo leitor de “maneira bastante definida”:  

 

Há, entretanto, meios empíricos nos quais até hoje não se pensou – dados 

literários a partir dos quais, para cada obra, uma disposição específica do 

público se deixa averiguar, disposição esta que antecede tanto a reação 

psíquica quanto a compreensão subjetiva do leitor [...] Ademais, a obra que 

surge não se apresenta como novidade absoluta num espaço vazio, mas, por 

intermédio de avisos, sinais visíveis e invisíveis, traços familiares ou 

indicações implícitas, predispõe seu público para recebe-la de uma maneira 

bastante definida”. (JAUSS, 1994, p. 28). 

 

Pode-se asseverar que a compreensão de O Encoberto se dá, de forma mais ampla, 

a partir da concretização da leitura pelo leitor, sem que seja deixada de lado a questão 

autoral e ideológica presente na obra. As relações dialógicas não podem ser 

desconsideradas na abordagem do texto, a fim de não limitar à concretização ideada para 

o leitor.  
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Capítulo 2 Considerações acerca do gênero teatro  

 

2.1 O teatro e suas especificidades  

 

 Pode-se afirmar que o teatro acompanha a humanidade desde que homem 

primitivo incorporou em suas ações cotidianas as práticas da representação de suas 

caçadas, como meio de ensino e divertimento, além de rituais religiosos, com o uso de 

máscaras, indumentária especial, danças e músicas para mostrar a ação divina na 

comunidade e o respeito dos homens aos deuses. Mesmo que não houvesse uma 

reflexividade na ação representativa - a consciência de representação -, a apreciação da 

contação de história e a necessidade de interação social já se mostravam presentes nas 

mais diversas sociedades antigas.  

José Oliveira Barata sintetiza afirmando que: 

 

Trata-se apenas de reconhecer que o homem, desde que o é e se conhece, 

vivendo em comum tem tendência para representar ou, se quisermos, para 

teatralizar a sua atividade cotidiana, bem como a hierarquização das funções 

sociais. (BARATA, 1981, p. 14).    

 

Martin Esslin corrobora com essa afirmação, pontuando que: 

 

O teatro, uma arte de bases muito mais amplas que a poesia ou a pintura 

abstrata, sem chegar a ser, como os meios de comunicação em massa, um 

produto coletivo das corporações, é o ponto de intersecção no qual as 

tendências mais profundas do pensamento humano em transição chegam 

primeiro a alcançar um público numeroso (ESSLIN, 2018, p. 14). 

 

Tais registros permitem corroborar que o teatro está a serviço da sociedade, que o 

cria como uma extensão de sua visão acerca do mundo.  Com o desenvolvimento dos 

grupos sociais maiores e a formação das cidades, o teatro ganha outras possibilidades, 

recorrendo a novos elementos, para tornar o espetáculo ainda mais atrativo e mostrar as 

novas formas de constituição da sociedade.  

 O processo de desenvolvimento do teatro não se deu de igual maneira para todos 

os povos. Cada sociedade tem sua visão particular e sua necessidade de ficcionalizar ou 

criar histórias para se divertir ou refletir assuntos de seu cotidiano; e o teatro, por 

extensão, é uma forma de garantir o registro de sua existência. Essa capacidade do teatro 

de mostrar à sociedade e de moldar o comportamento social pode ser confirmada com as 

palavras de Barata (1981, p. 11): “Mas se o teatro é a expressão de uma vida social, 

também é força actuante sobre a comunidade que lhe inspira os temas e conflitos que 

procura reproduzir.” 
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Definir o teatro e valorar suas contribuições sociais são ainda hoje terreno 

controverso, mesmo para os especialistas consultados, como Barata (1981), Magaldi 

(1997) e Pavis (2008), devido tanto à mobilidade que a forma assume quanto aos temas 

abordados e a sua dupla apresentação de texto e espetáculo. Não se pode analisar a 

produção teatral de uma comunidade sem levar em consideração seus valores sociais, 

religiosos, econômicos, políticos e seu momento de produção. Cada sociedade, em seus 

diversos momentos, fez o teatro que lhe era possível e lhe convinha, convergindo em uma 

produção vasta, com elementos igualitários, mas também muito diversos no tempo e no 

formato de apresentação.  

A própria palavra teatro traz em si uma duplicidade de sentido que ao senso 

comum não acarreta problemas de entendimento, mas quando se leva em conta sua carga 

semântica, percebe-se o quanto é ampla sua significação. Teatro pode ser o lugar onde 

hoje se apresentam os espetáculos quanto o próprio evento de encenação. A simples frase 

“Vamos ao teatro” está carregada dessa significação, que pressupõe comportamento 

ritualizado, tanto aos envolvidos na encenação quanto aos espectadores.   

Por isso se constatam, ao longo da história, as diferenças entre a abordagem grega, 

com a obra Poética (2008), de Aristóteles, cujo registro escrito chegou em partes até os 

dias atuais, e de certa forma molda o percurso do teatro ocidental posterior a ele. E a 

romana, passando posteriormente para a Europa, que diversificou as formas teatrais 

dentro das cortes e chegou à contemporaneidade com as mais diversas forma e intenções. 

No caminho da importância e necessidade do teatro, Barata (1981, p. 36) o 

classifica como “Obra de arte colectiva, o teatro fala; e a língua é, por definição, meio 

social de comunicação.” Segundo Magaldi: 

Ele não desapareceu nem desaparecerá, porque fornece um prazer estético 

preciso: o da comunicação direta do ator para o público. Mesmo que se perca 

momentaneamente o hábito do teatro, ele tende a ressurgir, porque a imagem 

mecânica não acumula o espectador da mesma forma que a presença física 

(MAGALDI, 1997, p. 117).  

 

Apenas a título de exemplo, na Grécia Antiga, os eventos de teatro, com suas 

célebres tragédias e comédias, eram incialmente ofertados ao deus Dionísio; os próprios 

espaços teatrais foram construídos próximos dos templos religiosos, e seus atores eram 

pessoas respeitadas na comunidade. Em Roma, o teatro mudou a ação, passando a 

apresentar jogos circenses, arenas de gladiadores e tortura de cristãos devorados por feras, 

envolvendo aspectos de brutalidade, reflexo de um povo dominador e lutador. Devido a 

tamanha brutalidade, tanto a Igreja Primitiva quanto a sociedade civil condenavam os 
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espetáculos violentos e a figura do ator se desgastou, passando a ser mal visto 

socialmente.   

Na Europa da Idade Média – sociedade rigidamente hierarquizada, com comércio 

de trocas e domínio da Igreja –, o teatro se diversificou, levando em consideração as 

diferentes sociedades que compunham os vários países do velho continente. Segundo 

Rubem Rocha Filho (1986), durante este período alterou-se a preocupação anteriormente 

exposta com o ser humano, e essa mudança também tornou imperativo ao teatro, para 

acompanhar a sociedade; o homem medieval foi moldado na crença de que o mais 

importante era a vida eterna, e a passagem pela vida terrena era apenas um vislumbre 

ilusório. As preocupações humanas com assuntos relativos à vida terrena deixaram de 

importar e a busca pela redenção e salvação da alma tornam-se os objetivos de vida.  

 Não vemos a angústia do homem dimensionado como o centro deste mundo, 

estamos longe da mitologia grega, cujos deuses e heróis se espelhavam no 

comportamento dos mortais. O cristianismo, na sua visão escapista e só voltada 

para o além-túmulo, apoiava a estrutura feudal responsável pela alienação do 

homem para com a terra e a produção de seu trabalho (ROCHA FILHO, 1986, 

p. 34). 

 

A Igreja Medieval, depois da tentativa de proibir o teatro, considerando-o uma 

forma de apartar o povo de Deus pela vivência de um prazer terreno, passou a usá-lo para 

evangelizar tanto os povos europeus quanto os povos de fora do continente. As 

apresentações teatrais autorizadas pela igreja envolviam muitos participantes voluntários 

e duravam vários dias. Conforme Rocha Filho (1986, p. 37), no teatro medieval, a figura 

do ator estava desgastada, não havia atores profissionais para as festividades religiosas, e 

a própria população interpretava os papéis nas peças que versavam acerca de temas 

religiosos. Como não havia companhias profissionais, requisitava-se muito da 

imaginação do público para o sucesso dos espetáculos, estabelecendo uma relação 

bastante dialógica entre as peças e os espectadores. Assim: 

O teatro medieval repousa inteiramente na fantasia de seu público, que não 

esperava uma vivência de seus personagens, se limitava a vê-los como 

símbolos teológicos e filosóficos, um voo poético e ingênuo sobre a aventura 

do homem e mundos melhores que este do aqui e agora (ROCHA FILHO, 

1986, p. 38). 

 

Pallottini (1988, p. 55) acrescenta que a passagem do dramático para o épico e 

visão de mundo pelo olhar do Cristianismo são os fios condutores do teatro medieval. 

Para a autora, “O teatro medieval é um mural, não um retrato”; por isso, o teatro mostrou-

se aberto, com estilos mesclados, aumentou o número de personagens, e as unidades de 

lugar e tempo passaram por alterações.  
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Vale ressaltar que o texto escrito ainda não estava à disposição dos leitores, que 

ficavam restritos aos espetáculos. Com o passar do tempo, as cortes levavam os atores às 

cidades, sob a sua proteção, e as companhias passavam a receber valores estabelecidos, 

fazendo com que o ator recuperasse seu prestígio na função da representação. É o caso de 

Gil Vicente, por exemplo, na corte de Dom João III, avô de Dom Sebastião. Teatros 

permanentes vão sendo criados e dramaturgos importantes começaram a surgir na vida 

social não só dos mais abastados, mas também do público menos favorecido. 

No Renascimento, voltou-se a observar a regra das três unidades.  Foi criado o 

palco italiano, cuja composição de iluminação e perspectiva permitiam reforçar a ideia de 

ilusão de que o espetáculo que se via era a realidade. E com o aumento do número de 

alfabetizados e a descentralização do poder da igreja, as peças passaram a ser consumidas 

na forma escrita também, permitindo novas formas de concretizações. 

A cena evoluiu, a fim de auxiliar o espectador a ver o que se passava de forma 

mais verossímil, com a diferenciação entre a cena aberta e a cena fechada, sendo esta 

última a que melhor permite a relação entre a ilusão e a realidade. Os mais diversos 

recursos artísticos estão a serviço do fazer teatral, ou seja, o teatro se apropria de qualquer 

linguagem que possa lhe ser útil, não de forma que o recurso mantenha suas 

especificidades na peça, mas de forma a tudo convergir para a globalidade, formando uma 

situação única. Segundo Sérgio Viotti (2013, p. 37), na Inglaterra, “aconteceu um período 

de grande efervescência cultural, principalmente no teatro, porque, como sempre, o palco 

era o lugar onde o povo pode se fazer ouvir.”  

Por sua vez, o século XIX apoiava-se no esquema de peça bem feita. Os 

românticos inseriam seus valores estéticos e temáticos e criaram um teatro com uma visão 

de mundo e do homem que se estendeu pelo século XX, marcando sua extensão no Teatro 

do Absurdo e no Teatro Épico.  

A continuidade e a divisão de modelos e estilos do teatro de uma época para outra 

permitem a Roubine (2003, p. 139) afirmar que o desenvolvimento do teatro no século 

passado era algo até então só presente no teatro medieval: pluralidade. Assim, 

“Diferentemente das épocas precedentes, o texto do século XX tornou-se (relativamente) 

tolerante e (relativamente) acolhedor a todas as tentativas, portanto a todas as teorias”. 

Ou seja, ponto de efervescência e múltiplas influências, o século XX apresentou peças 

totalmente tradicionais ou novidades que incorporavam novas temáticas, novos formatos 

e engenhos, ou mesmo mesclando contribuições de vários segmentos para compor algo 
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que não se enquadrava nos moldes já institucionalizados, mas eram significativos para os 

novos meios criados e que circulavam socialmente.  

Após a Segunda Guerra Mundial, cada país procurou maneiras de lutar contra a 

destruição resultante do conflito, e o teatro mostrava-se apto para ser palco de reflexões 

do fazer humano, do seu comportamento e das consequências nefastas ou benéficas que 

podem advir das ações humanas. O teatro passou a ser considerado uma forma de 

resistência, de ver o mundo em sua fragmentação e refletir como a humanidade também 

se fragmenta junto do meio em que vive.  

A fim de cumprir com tal responsabilidade, o teatro não pôde mais seguir um 

esquema rigoroso, fechado, por isso veem-se com bons olhos as mudanças, que acabam 

tornando-se o novo padrão, aqui entendido como a ausência de padrão. Para cumprir com 

o objetivo de divertir e/ou ensinar, quaisquer recursos podem e dever ser usados.  

Pallottini assim resume o teatro do século XX: 

O drama veicula a autoexpressão das ideias do autor, às quais o herói apenas 

serve. Para isso, percorre as estações da vida, monologando, dialogando com 

outras pessoas de modo fragmentário e descosido, num diálogo que, 

literalmente, “não adianta”. É um ser apartado, marginal, que não se enquadra. 

(PALLOTTINI, 1988, p. 60)  

 

 Outro ponto a ser considerado acerca do século passado é o crescimento 

exponencial do cinema, do rádio e da televisão, veículos que acabam por tomar parte do 

público do teatro, por causa da inovação, dos valores e da facilitação de revisitar as obras 

tantas vezes quanto se desejar, uma vez que o registro em filme ou áudio é permanente e 

imutável. No entanto, é preciso cuidado quanto a possíveis encaminhamentos e considerar 

os novos meios de comunicação como usurpadores da função que até então o teatro 

exercia. Não é caso de usurpação, mas sim uma nova forma de arte que requer produtos 

culturais específicos, e um novo olhar de um público cujos modos de consumo eram 

consequência e forma de lidar com as dificuldades e os problemas resultantes da guerra, 

bem como um público desejoso de ver ordinariamente as inovações tecnológicas na área 

da imagem e do som. 

O que difere em essência o teatro da televisão e do cinema é justamente o aspecto 

de que o teatro é irrepetível, é a arte de fazer ao vivo.  Mesmo que se assista a uma peça 

várias vezes, ela não será exatamente a mesma, devido ao fato de que este se inicia desde 

o princípio todas as vezes; questões externas interferem na recepção, como tempo, espaço, 

humor e diversidade do público, o que se sabe de antemão acerca do que se passará no 

palco e tantos outros fatores que podem ajudar ou mesmo atrapalhar o evento. Quando da 
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leitura pela segunda vez, é impossível ao leitor desconsiderar o fato de saber o que vem 

na sequência, alterando o sabor da novidade que há na primeira leitura, ocasionando um 

impacto emocional distinto a cada leitura. Ver ou ler teatro sem ideias já formadas e sem 

informações prévias faz com que a apreciação seja distinta daquele que já conhece o autor, 

a obra ou a temática. 

Devido ao fato de serem meios de comunicação em massa, a televisão e o cinema 

não ousam na apresentação das novidades, sob risco de perderem o investimento na 

produção, caso desagradem ao público. Já ao teatro, por causa da própria constituição de 

elemento único, é permitido tentar mecanismos inovadores tanto no nível do discurso 

quanto da apresentação. O palco funciona como local de testes estéticos e discursivos, e 

após o julgamento do público, podem ser assimilados em novas obras ou refutados por 

não atenderem aos interesses sociais da comunidade. Esslin destaca: 

 

[...] e assim, por mais limitados que sejam o teatro e seu público, é no palco 

vivo que os atores e autores dos meios de massa são treinados e adquirem 

experiência, e é ali que o material dos meios de massa é testado. O teatro de 

vanguarda de hoje, é, provavelmente, principal influência do entretenimento 

de massa de amanhã.   (ESSLIN, 2018, p. 13). 

 

Neste ponto, há de se fazer um questionamento essencial de como o teatro se 

apresenta em sua materialidade: texto ou espetáculo? Questionamento que se desdobra 

em identificar quem é o receptor dessa arte, se é o leitor ou o espectador, ou se ambos são 

partes do mesmo constituinte.   

 A leitura do texto pode ser executada em qualquer lugar e pode ser pausada ao 

gosto e de acordo com a necessidade do leitor. O leitor pode ler tudo de um fôlego só ou 

ler aos poucos, com intervalos de tempo variados entre dias, semanas ou até mesmo meses 

ou anos. Ao leitor é permitido ler onde desejar, seja no transporte, no conforto de uma 

poltrona a sua escolha ou na cama, vestido de pijama, e para o encerramento do processo 

de leitura basta fechar o livro. Como o livro é permanente, o texto não se altera com o 

passar do tempo; mudanças cabem apenas ao leitor, que pode modificar sua visão e 

apreciação do objeto. 

Já o espectador precisa ir ao teatro, situação que envolve um ritual mais elaborado 

socialmente do que a leitura; pressupõe a compra de ingressos, a escolha de vestuário 

adequado ao evento, o deslocamento até o local onde se apresentará a peça, a espera para 

entrar e ocupar lugares previamente demarcados, o aguardar de as luzes se apagarem e 

iniciar a encenação. A partir desse ponto, o espetador não pode pausar o espetáculo. 
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Depois de iniciada, a encenação precisa progredir até sua conclusão, cabendo ao 

espectador acompanhar a evolução no tempo marcado pelo evento e não pela sua vontade. 

O espetáculo é efêmero; finalizado, só será possível revisitá-lo na memória, em registros 

fotográficos ou escritos, que não são essencialmente o espetáculo, mas o que se comenta 

acerca das impressões do referido espetáculo. 

Quanto à leitura, o processo de recepção é individual, cabendo unicamente ao 

leitor o preenchimento dos vazios para a compreensão do texto. Já no espetáculo, cuja 

recepção é coletiva, o espetador recebe o texto interpretado pelas diversas pessoas que o 

colocam em cena. Além do ator que está diante do espectador, há cenógrafo, figurinista, 

sonoplasta, coreógrafo, maquiador, iluminador, arquiteto, produtor, diretor e outros tantos 

que, após a leitura do texto, elegem como vão colocá-lo em cena. O espetáculo pode ser 

absolutamente fiel ao texto, ou pode ser alterado pelo encenador de acordo com o local, 

o tempo e a intencionalidade. A figura do encenador está para o espetáculo assim como a 

figura do dramaturgo está para o texto, e sua contribuição pessoal é decisiva para a 

concretização da execução da peça. 

De acordo com Barata (1981, p. 12), o teatro deve ser considerado espetáculo, já 

que se escreve para o teatro. O autor defende sua posição afirmando que “O teatro assume, 

pois, face aos demais gêneros literários, um lugar bem definido quer pelos meios técnicos 

de que dispõe, bem como sua função social última.” 

Magaldi (1997, p. 7) concorda com Barata. E afirma que “Ler teatro, ou melhor, 

literatura dramática, não abarca todo o fenômeno compreendido por essa arte.” No 

entanto, não descarta a leitura como instrumento importante para o conhecimento de obras 

que não se pode ver encenadas, contribuindo a leitura para “enriquecimento artístico e 

cultural” do amante de teatro (MAGALDI, 1997, p. 9). O autor confirma a primazia do 

espetáculo sobre o texto: 

 

Ao escrever a peça, o dramaturgo autêntico já supõe a encenação, da qual 

participa obrigatoriamente o público. Se ele quisesse prescindir da 

representação, preferiria outro gênero literário. Pode o autor não se importar 

com a acolhida do público, mas nunca deve esquecer que suas palavras 

precisam ser encontradas em função de uma audiência (MAGALDI, 1997, 

p.16). 

 

 

Esslin (2018, p. 282) segue a mesma linha de raciocínio, ressaltando que “O teatro 

sempre foi mais que a mera palavra. Somente a linguagem permite a leitura, mas o 

verdadeiro teatro só pode se manifestar na execução do espetáculo.”  
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Conhecendo-se as especificidades da leitura e do espetáculo, é compreensível que 

alguns prefiram a leitura do texto à encenação, bem como o processo contrário pode ser 

preferido por tantos outros. Ademais da questão de preferências pessoais por uma 

materialidade ou outra, é preciso estar consciente de que cada forma requisita elementos 

distintos na recepção.  

Para o leitor, na visão de Magaldi (1997, p. 8), a ausência do ator permite e ao 

mesmo tempo impõe o uso da imaginação, preenchendo os vazios que o texto apresenta 

na observação das indicações cênicas inseridas na obra pelo autor. Tais recursos permitem 

leituras diferentes para vários leitores em tempos distintos, todavia, não autorizam 

qualquer leitura.  

Já o espetáculo necessita da tríade ator, texto e público. É a junção desses três 

elementos de forma harmônica que garante o sucesso da encenação. Há diferentes tipos 

de atores que processam o texto de forma diversa e o levam para o palco com essas marcas 

pessoais. Como argumenta Barata (1981, p. 35), o ator é por si mesmo um grande signo 

carregado de signos que interpreta o texto usando muito mais que a palavra. Magaldi 

(1997, p. 22) reafirma sua colocação de que o texto está para o espetáculo e não para a 

leitura, impondo o destino de “ser escrito para a eficácia do espetáculo”. Ao público, cabe 

concretizar o que o autor escreveu no texto e foi posto em cena.   

Diante das colocações que entendem o teatro como espetáculo, o texto não tem 

estatuto particular, mas é parte imprescindível da teatralidade, carregando em si o 

princípio do espetáculo: o enredo que será interpretado com mais ou menos fidedignidade, 

dependendo de onde, quando e por qual razão o texto dramático torna-se espetáculo.  

Compreendendo a importância e necessidade do teatro para a humanidade, e não 

sendo possível, pelas mais diversas razões, a apreciação em espetáculo de todas as obras 

produzidas ao longo do tempo, a leitura do gênero dramático surge como parte da solução 

para esse impasse. Mesmo que de forma menos impactante no sentido estético visual, 

uma vez que não pode competir com o espetáculo, o qual recorre a elementos artísticos 

diversos para sua concretização, a leitura de obras canônicas do teatro contribui para 

formar o gosto pela leitura e a apreciação pelo estético. A leitura individual da obra escrita 

tem valor distinto da leitura coletiva do espetáculo; no entanto, a apreciação pode levar o 

leitor a estabelecer juízos de valor e reflexões assim como o espetáculo.  

Caso se tenha em mente a distinção entre a obra escrita e o espetáculo, o processo 

de recepção se dará de forma completa, de acordo com o modelo escolhido, e o leitor ou 
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espectador terá a seu dispor um mundo pleno de significados que se reatualizam a cada 

obra.  

 Seguir o texto fielmente ou inserir elementos externos ao que o dramaturgo usou 

inicialmente em seu texto depende do encenador, dos atores, do momento em que se 

produz a peça e o que se pretende com a encenação.  

Hoje, ao levar ao palco uma peça escrita há centenas de anos e inserir elementos 

novos não causaria estranhamento, uma vez que o espectador tem em seu acervo de 

leituras uma variedade grande de textos que autorizam e reconhecem a alteração no 

modelo original e, desde que faça sentido, seja verossímil, as inovações serão bem vistas 

e aceitas.  

A questão da verossimilhança é bastante importante para o teatro, já que o teatro 

é representação, não a verdade; no entanto, precisa parecer verdadeiro aos olhos do leitor 

e do espectador. Com as contribuições das Vanguardas do século passado, o conceito 

passou por uma modificação de percepção, deixando de servir como critério de valor, e 

sendo a peça verossímil em si será aceita. Saber que a leitura ou o espetáculo contém em 

si elementos surreais ou absurdos não mais desqualifica a peça como sem sentido, apenas 

direciona o olhar para buscar entender o porquê de esses elementos estarem inseridos e o 

que se objetiva com as suas leituras. Nada é posto no texto sem objetivo, devido à questão 

da economia do texto teatral.  

Magaldi (1997, p. 17) aponta o esquema habitual dos espetáculos, chamando 

“peça bem feita”, em que as unidades de ação, tempo e lugar se estabelecem de forma 

pré-determinada. Inicia-se o texto com a apresentação, seguindo para o desenvolvimento, 

que culmina com a resolução do conflito. Inclusive, a ação já inicia próximo do momento 

em que o conflito se dá a conhecer, e mantém todo o processo em um só lugar e um só 

tempo.   

Assim, esse esquema de “peça bem feita”, considerado modelo para a execução 

de peças, hoje, ao mesmo tempo em que pode ser seguido literalmente pelo autor e pelo 

encenador, também pode ser alterado na produção do texto e do espetáculo. Cabe ao leitor 

e ao espectador conhecer o mecanismo e sua aplicabilidade dentro do texto e gênero em 

questão.  

Assim como a regra da peça bem feita não é engessada, a divisão em gêneros por 

si mesma não é precisa; se antes havia maior regularidade nas formas teatrais, esse fator 

deve ser levado em consideração junto à sociedade que produziu esses gêneros; se na 

modernidade, o próprio conceito de gênero foi dilatado e cada texto pode incorporar 
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elementos de outras estéticas e linguagens diversas em sua constituição, isto se deve 

também à sociedade na qual o teatro é produzido.  

Enfim, o teatro caminha ao lado da humanidade, mostrando e moldando seu 

desenvolvimento social, político, econômico. Suas formas se alteram quando o momento 

social e os recursos existentes exigem e possibilitam tal alteração, de forma a melhor 

representar e fazer pensar a respeito de si e do mundo. O teatro deve ser lido com 

referências à sociedade que o produziu, no horizonte de expectativas do seu primeiro 

público. Aos leitores e espectadores posteriores cabe conhecer e respeitar essa 

constituição, a fim de melhor usufruir o que cada texto e cada época têm a oferecer. 

Afinal, mesmo diante do advento de novos meios de comunicação, o teatro não 

parece ceder seu papel social. O teatro faz parte da vida, em maior ou menor grau, 

presente desde as brincadeiras de criança aos papéis sociais da vida adulta. O que difere 

da vida para o palco é a consciência da representação.  

  

2.2 O teatro a partir das colocações de Aristóteles 

 

É inegável a contribuição e relevância da obra Poética (2008), de Aristóteles, para 

o conhecimento do teatro da Antiguidade, bem como entender como esse texto tornou-se 

um manual para o fazer teatral até o século XVII, quando novos formatos foram sendo 

considerados e incorporados. Vale acrescentar que as orientações da obra seguem ainda 

pertinentes, mesmo que não sejam mais estudadas como “leis a serem seguidas”.  

Devido à importância da obra e a necessidade de se fazer um recorte para a 

presente análise em O Encoberto, serão retomados somente alguns pontos da Poética, 

que são pertinentes ao texto em discussão. Natália Correia foi uma grande dramaturga e 

profunda conhecedora das literaturas clássicas, não só ligadas ao teatro, mas em âmbito 

geral, portanto, é natural considerar o seu profundo conhecimento da obra de Aristóteles.  

Inicia-se a análise pela questão da imitação, inerente ao ser humano e ao fazer 

teatral: 

 

Parece ter havido para a poesia em geral duas causas, causas essas naturais. 

Uma é que imitar é natural nos homens desde a infância e nisto diferem dos 

outros animais, pois o homem é o que tem mais capacidade de imitar e é pela 

imitação que adquire os seus primeiros conhecimentos; a outra é que todos 

sentem prazer nas imitações. Uma prova disto é o que acontece na realidade: 

as coisas que observamos ao natural e nos fazem pena agradam-nos quando as 

vemos representadas em imagens muito perfeitas [...] (ARISTÓTELES, 2008, 

p. 42). 
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Pode-se, a partir da citação acima, afirmar que o gosto e a capacidade de imitação 

são inerentes ao ser humano, e que tal ação lhe causa prazer, tanto em realizar a imitação 

quanto em ver outros no processo de imitação. O teatro torna-se assim um veículo para 

tal vivência, uma vez que traz em sua essência a consciência da representação.  

A relação entre o teatro e o prazer estético mostra-se significativa, como já posta 

por Aristóteles. Não é relevante, hoje, se o encontro com a obra será pelo texto teatral ou 

pelo espetáculo; o leitor ou o espetador têm apenas processo de fruição distintos. Na 

leitura solitária, haverá o preenchimento dos vazios a partir de um só sujeito, enquanto 

no espetáculo, cuja recepção é coletiva, os vazios também serão preenchidos 

coletivamente, ademais de individualmente; afinal, cada espectador recebe a obra de 

forma ampla no coletivo, mas em específico como indivíduo, não sendo a recepção 

coletiva igual para todos. Em ambas as formas de apreciação, há a possibilidade do prazer 

estético, embora, como coloca Jauss (2001), o conceito de prazer e fruição estética 

mudaram desde os tempos de Aristóteles, e a importância do texto não vem mais do autor, 

mas da confrontação do texto com a biografia de quem lê, de forma que o leitor se torna 

também autor. 

Em O Encoberto, há um exemplo bastante impactante de como o bárbaro e brutal 

parecem suavizados e são mais palatáveis na representação do que seriam na vida real. É 

o caso do assassinato do Licenciado, que ousa duvidar do regresso de Dom Sebastião, e 

critica aqueles que nutrem a esperança de vida melhor, a partir da restituição do trono ao 

Desejado: 

 

Caem sobre o Licenciado. 

LICENCIADO 

(Logrando ainda fazer ouvir a sua voz.) Porque vos escudais cobardemente na 

legitimidade de um espectro coroado, quando só a vossa revolta é legitima?  

3º HOMEM 

Vai contar isso aos vermes que talvez te acreditem. 

Rodeiam-no. Brilham facas no ar. 

LICENCIADO 

(Voz entrecortada.) Creio que a escravidão... é um acumular de forças... de 

forças... contra o que escraviza. 

3ª MULHER 

Vejamos que espécie de lixo há dentro deste patriota pensante. 

As facas baixam sobre o licenciado que cai por terra. 

LICENCIADO 

(Oculto pelos algozes ferozmente debruçados sobre ele.) Sois fortes, oh 

oprimiiiidos... (a última palavra que é gritada perde-se num som estrangulado 

que precede a morte.) 

O povo abandona o cadáver. Há mãos ensanguentadas.  

(CORREIA, 2014, p. 45-46). 
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Outro ponto da obra aristotélica a ser analisado será a questão da constituição da 

personagem, relacionando suas colocações com a personagem protagonista de O 

Encoberto: Bonami/Bonami-rei. Personagem complexa, assume dois papéis ao longo da 

fábula, de forma a não ser possível ao leitor ter certeza se a personagem é um ator muito 

competente e dedicado ou se realmente é o Rei Encoberto, que usa do subterfúgio da 

encenação para retomar seu reino. Aristóteles assevera que: 

 

Uma vez que quem imita representa os homens de acção, é forçoso que estes 

sejam bons ou maus (os caracteres quase sempre se distribuem por estas 

categorias, isto é, todos distinguem os caracteres pelo vício ou pela virtude) e 

melhores do que nós ou piores ou tal qual somos, [...] (ARISTÓTELES, 2008, 

p. 39). 

 

E segue pontuando que a tragédia se distingue da comédia por esta representar 

homens inferiores, e a primeira, por representar homens superiores (ARISTÓTELES, 

2008, p.40), estabelecendo claramente sua definição de tragédia, incluída no âmbito da 

ação e não da narração. Acrescenta que os nomes usados nas tragédias são nomes de 

indivíduos reais, conhecidos já do público, facilitando aos espectadores acreditarem no 

que veem, uma vez que a encenação estaria dentro do possível (ARISTÓTELES, 2008, 

p.54), ou seja, mantendo a ideia de ilusão. 

 

A tragédia é a imitação de uma acção elevada e completa, dotada de extensão, 

numa linguagem embelezada por formas diferentes em cada uma das suas 

partes, que se serve da ação e não da narração e que, por meio da compaixão e 

do temor, provoca a purificação de tais paixões (ARISTÓTELES, 2008, p. 47). 

 

Neste ponto, é importante salientar que a imitação se dá das ações da vida e não 

dos homens; o mais importante a se considerar na constituição da peça são os 

acontecimentos e o enredo.  Há ainda a questão da “purificação de tais paixões”, cujo 

conceito está intimamente relacionado ao conceito aristotélico de tragédia. 

Quanto à função da tragédia, há alguns apontamentos a serem seguidos para que 

a catarse se estabeleça de fato: a composição deve ser do tipo complexa7 e deve imitar 

fatos que causem temor e compaixão. Para que esse temor e essa compaixão aconteçam, 

não se deve apresentar personagens que sejam homens bons, que passam bruscamente da 

felicidade para a infelicidade, nem homens maus, que passem da infelicidade para a 

felicidades, nem homens perversos, que vão da fortuna para a desgraça, pois, nestes casos, 

 
7 O conceito de ação simples e complexa é explicado, distinguindo-se a ação simples como aquela que 

apresenta mudança “sem peripécias ou reconhecimento”, enquanto a ação complexa se dá com a presença 

de “reconhecimento ou peripécias ou ambas as coisas” (ARISTÓTELES, 2008, p. 56).  
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todos não teriam o temor nem a compaixão a serem despertados, mas sim outros 

sentimentos, como repulsa ou simpatia. Restam aquelas personagens que representam 

homens que se situam em um meio terno entre cada um dos tipos citados, seres 

semelhantes a nós, de forma que “a mudança se verifique, não de a infelicidade para a 

ventura, mas pelo contrário, da prosperidade para a desgraça, e não por efeito da 

perversidade, mas de um erro grave, cometido por alguém dotado das características que 

define”. (ARISTÓTELES, 2008, p. 60). 

Em O Encoberto, a personagem protagonista Bonami passa pelo processo de estar 

em uma situação relativamente tranquila, executando seu trabalho como de costume, e 

acaba por se envolver com a trama de sua representação, a ponto de ser indissociável sua 

condição de ator/rei, evoluindo a trama para a morte do ator/personagem. Aos olhos do 

leitor, o perfil encaixa-se com a proposta de a Poética, por perceber a desgraça do ator/rei 

como resultado de um erro de todos os envolvidos.   

Outro ponto interessante é a constituição do coro. Para Aristóteles (2008, p. 77), 

o coro deve ser considerado um dos atores, fazendo parte do todo e participando da ação. 

Portanto, sua função não é narrar os acontecimentos simplesmente. Em O Encoberto, há 

muitas passagens nas quais personagens exercem a função do coro, como as três 

catadeiras e outras tantas personagens que não estão dialogando umas com as outras, 

muito menos então em monólogos, mas suas falas estão para esclarecer pontos da fábula, 

situando o leitor na trama com elementos que não foram postos em cena, mas precisam 

ser conhecidos para que haja compreensão das ações que se apresentam na sequência. 

Neste aspecto, a presença do coro8, na peça de Natália Correia, está mais próxima da 

função narrativa orientada pelo Teatro Épico, de Brecht, do que na função enumerada por 

Aristóteles.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 A questão do coro será retomada mais adiante no texto, com análise das suas diversas ocorrências, a fim 

de confirmar seu emprego de forma distinta da proposta por Aristóteles. 
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Capítulo 3 Natália Correia  

 

3.1 Natália Correia: mulher de seu tempo para além do tempo 

 

Natália Correia é considerada uma das personalidades mais importantes do século 

XX em Portugal. Sua obra e suas contribuições na política são ainda muito presentes na 

vida dos portugueses, justificando o interesse em buscar trazer a público muitas de suas 

criações ainda inéditas e revisitar as obras já editadas. Sua obra mantém-se atual e 

continua a despertar o deleite e a admiração de leitores de todo o mundo, seja pelos temas 

que aborda, seja pela forma magistral com que trabalha os temas para trazê-los em forma 

de poesia, teatro, romance, ensaio, novela, contos, relato de viagem e traduções.  

Natália Correia nasceu em 13 de setembro de 1923, na Ilha de São Miguel, nos 

Açores. Sua origem insular encontra-se marcada na produção de sua obra e na forma 

como se reconhece enquanto indivíduo do mundo moderno, mesmo que, após sua partida, 

para viver em Lisboa, aos onze anos, tenha regressado posteriormente poucas vezes à 

ilha.  

A relação entre Natália e a ilha de São Miguel pode ser enfatizada a título de 

exemplificação em dois trechos selecionados: um retirado de fotobiografia e outro de 

ensaio de sua obra édita e inédita, ambos lançados recentemente. Observe-se como a 

descrição feita da autora não deixa de abordar suas origens aliadas à sua trajetória de vida: 

 

A inteligência, o caráter vulcânico, a vontade firme de dizer e pensar, com 

todas essas características, os deuses, despreocupados ou não, seguramente a 

fadaram para toda uma vida. Mulher de beleza extraordinária, gênio invulgar 

e verbo incandescente. Talentosa. Para a escrita e para a vida. Poeta, 

romancista, dramaturga, ensaísta, tradutora, conferencista, editora, deputada. 

Em qualquer um desses domínios lavrou e se afirmou, numa inquieta busca de 

uma verdade, de um sentido estético e ético que perseguiu toda a vida. A 

poesia, o ensaio, o texto dramático e o romance tiveram nela a palavra rápida 

e certeira, a lucidez dos que estão à frente do seu tempo (COSTA, 2005, p. 19). 

 

O ciclo vivencial nataliano compõe-se de três períodos essenciais, que 

correspondem a três temas na sua obra: a ilha – a ilha polissêmica, que 

emergirá após os primeiros 10 anos de vida na ilha-mãe-natal, de 1923 e 1934; 

a Portugalidade – nascida do desencanto e alimentada pelo saudosismo, trazido 

por 30 anos de vivência literária e cívica em plena ditadura – 1944 a 1974 – e, 

também, pelo estudo esmerado da História, dos mitos e dos símbolos de 

Portugal; o estado do mundo, que levará a poeta a realizar um estudo aturado 

e comparado da História da humanidade, tendo como princípio orientador a 
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Declaração Universal dos humanos – de 1945 a 1993. (ALMEIDA, 2019, p. 

21). 

 

Nota-se como a autora diversificou sua produção e como a recepção de suas obras 

alcançou significativo reconhecimento. Neste aspecto, Ângela de Almeida faz importante 

consideração a respeito de duas características que marcam fortemente suas obras: 

 Se não tivesse sido uma cidadã do seu tempo, não teria a capacidade de o 

transmutar: sem o imenso conhecimento que adquiriu e sem o engagement que 

motivou sua escrita – e a da verdadeira literatura –, nunca esta poeta-escritora-

ensaísta teria alcançado o patamar de excelência que as suas letras 

conquistaram. (ALMEIDA, 2019, p.25). 

 

Ser uma “cidadã de seu tempo” está imbricado em sua obra de tal forma que oito 

de suas criações foram censuradas e impedidas de circular no período da ditadura, dentre 

as quais O Encoberto. Sua preocupação em falar do ser humano, da paz e dos direitos 

humanos a fez perseguida pelo governo salazarista, mas não a impediu de levantar sua 

voz e lutar por suas crenças. Tal desejo a colocou na vida política como deputada, papel 

no qual teve significativa atuação e exerceu paralelamente à produção literária.  

Segundo Inês Pedrosa, no prefácio da fotobiografia de Natália Correia (COSTA, 

2005, p.11), “A Natália era uma lenda viva”; ademais “Queria ser amada pelo que 

escrevia, pelo voo da sua alma e não pelo moral invólucro dela” (COSTA, 2005, p. 12). 

Causava espanto por onde passava, impressionando a todos com sua força, vitalidade e 

generosidade, bem como por deixar patente suas vontades. Era uma mulher de ação, 

sempre envolvida em atividades múltiplas e transitando com sucesso entre grupos sociais 

e culturais diversos. Tinha verdadeira comoção em ser considerada apenas por sua beleza 

e não por sua capacidade intelectual e seu conhecimento. Era apaixonada e apaixonante, 

porém, tinha medo do escuro, de ficar sozinha e dificuldade com as coisas práticas da 

vida. Era uma mulher de contradições.   

Sua mãe, Maria José de Oliveira, foi a grande responsável por proporcionar 

momentos profundos de estudos e apreciação da cultura universal, da música e da poesia. 

Muito jovem, Natália teve contato com os clássicos e com o paganismo, embora em 

algum momento tenha estudado as bases do Cristianismo, cujo intertexto aparece em 

muitas de suas obras.  

O amor pela vida e pela cultura, sempre presente, exigirá de Natália somar 

aprendizados e novos volumes a sua biblioteca por toda sua vida, onde quer que estivesse, 

com quem quer que estivesse.  Fernando Dacosta faz um resumo de como era a casa em 

que Natália vivia e recebia seus amigos; na descrição fica evidente a riqueza de 
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referências e bom gosto da autora, bem como seu desprendimento com certos elementos 

cotidianos, como a televisão e o telefone.  

O centro da sua casa situava-se na zona de estar (biblioteca, escritório, área de 

comer, de receber, de festejar, de preguiçar), espaço grandioso forrado a livros, 

a quadros, a fotos, a referências, a recordações, a símbolos, mesa gigantesca 

ao centro, mármore negro, pés esculpidos de oiro, tinteiro de cobre, candeeiro 

de haste, poltronas de rebordo, televisão sem som, telefone sem fios, 

recordações sem negrumes. Por lá passaram vultos universais, Henry Miller, 

Ionesco, Claude Roi, Michaux, nele se representou Sartre (clandestinamente) 

pela primeira vez em Portugal. (DACOSTA, 1985 apud COSTA, 2005, p. 89).  

 

Conhecer a vida da autora, seus projetos e suas realizações são condições para que 

que se perceba como seu engajamento político e ideológico, bem como seu vasto 

conhecimento da história estão presentes na obra O Encoberto que, segundo a própria 

Natália Correia (COSTA, 2005, p. 160), “tem a condicionante de um tempo, mas dele se 

descondiciona na intemporalidade do próprio tema”.  A peça recorre ao mito 

sebastianista, retirando-o de sua historicidade para trazê-lo ao presente, momento 

marcado pela necessidade de fortalecimento da soberania portuguesa, a fim de contornar 

o risco de perder a identidade sob o peso de um sistema político opressor.     

Orienta-se por esse caminho Ângela de Almeida (2018, p. 15), importante 

pesquisadora de Natália Correia, cuja indicação de avaliar a literatura deve “analisar 

cientificamente a envolvência que motiva determinado corpus estético”, e “em cujo 

percurso torna-se essencial aproximarmo-nos das esferas do conhecimento, das vivências, 

das ideologias, de todo o subtexto que potencializa a materialização da obra literária.” 

Por essa razão, a análise da produção de Natália Correia deve levar em 

consideração a vasta base cultural da qual a autora se servia para produzir sua literatura; 

nada pode ser considerado aleatório, mas sim intencionalmente moldado esteticamente, 

ademais de considerar o período histórico em que viveu e produziu para leitores do seu 

tempo, com os quais compartilhava determinados horizontes de expectativas.  

 Natália Correia falece em 16 de março de 1993, deixando vasta produção literária 

e muitos escritos ainda inéditos, aguardando a oportunidade de chegarem ao público. Sua 

biblioteca particular, fotografias, manuscritos, correspondências e recortes da imprensa 

estão sob a guarda da Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, à 

disposição para consultas e pesquisas que porventura trarão novas obras à soma do que já 

se conhece9. Certo é que conhecer a vida e obra desta grande portuguesa deveria ser um 

 
9 Tive acesso à biblioteca, aos recortes de jornais, aos textos em rascunhos e manuscritos de Natália Correia, 

sob a guarda do Arquivo Regional em Ponta Delgada, em janeiro de 2020. Há muito material à espera de 
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direito de todos que acreditam no poder da literatura para transformar o ordinário em 

sublime. Tal como fez e deixou registrado nos ecos de sua obra.  

 

3.2 Natália Correia: mulher artista 

 

  Entender o gênio criativo de Natália Correia requer entender sua opção de 

trabalhar com diferentes gêneros; a escritora circulou com elegância e sucesso tanto na 

prosa, quanto na poesia, bem como na esfera política. Começou muito jovem a publicar, 

sendo sua estreia em 1945, com o romance infantil Grandes Aventuras de Um Pequeno 

Herói. 

 Nas décadas de 1960 e 1970, dentre os muitos trabalhos publicados, a autora 

gravou discos, nos quais fez declamações de seus poemas: Natália Correia diz poemas 

de sua autoria, o álbum Alegre eu ando e fez participações em Amália canta Vinicius, 

Cantigas de Amigo e Improviso. Para contextualizar a atualidade da obra nataliana, em 

2020, a plataforma digital Deezer lança dois álbuns de Natália: Poemas Ditos (E Até 

Cantados Pela Autora), em 01 de julho de 2020 e Cantigas de Amor e de Amigos dos 

Trovadores Galego-Portugueses, em 01 de setembro de 202010.  

 Natália trabalhou como editora, causando alegrias aos leitores com as escolhas das 

obras e conflitos com a Censura. Em 1966, foi condenada a três anos de prisão (a pena 

foi suspensa mais tarde), pela publicação de Antologia da poesia Portuguesa Erótica e 

Satírica, obra a qual não era de sua autoria, mas para a qual fez a seleção dos textos, 

escreveu o prefácio e notas. Para defender-se no Tribunal, Natália escreveu o expressivo 

texto A Defesa do Poeta, à maneira sua de enfrentar o mundo11. A autora foi processada 

novamente, em 1971, pela publicação de Novas Cartas Portuguesas. A autora não tinha 

medo de enfrentar a Censura para fazer ouvir a sua voz ou a voz de quem considerasse 

importante ouvir. Branca Miranda Rodrigues (apud COSTA, 2005, p. 126) relata que ao 

final da década de 1960, a relação de Natália com o governo estava a tal ponto acirrada, 

que a imprensa não podia sequer mencionar o nome da autora em nota que fosse, nem 

mesmo comparecimento a um funeral.   

 
sistematização e publicação, fato que elevaria a valorização da autora ainda mais. O prazer de ler O 

Encoberto em seu rascunho com apontamentos e correções de próprio punho de Natália é inominável.   
10 Visitei, a título de confirmação, a plataforma digital em 27 de janeiro de 2020 e constatei a disponibilidade 

de diversas canções da e na voz da autora, mais de 40 no total.  
11 Este texto também se encontra disponível na plataforma Deezer, com a voz de Natália Correia para 

apreciação.  
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 Há também a produção de textos em prosa, como Onde está o menino Jesus?, livro 

de contos fantásticos, o livro de viagens Descobri que Era Europeia e os dois romances, 

Anoiteceu no Bairro e A Madona; além de vários livros de poemas próprios e quinze 

peças de teatro.  

Nota-se a diversidade na escolha dos gêneros feitas por Natália Correia ao logo 

dos muitos anos que dedicou à escrita, no entanto, a autora dizia ser a poesia sua grande 

paixão. Transcreve-se, na sequência, um de seus poemas, “Rio das Nuvens”, de 1947, 

cujo conteúdo reflete a busca incansável da autora pela vida, funcionando este texto como 

um retrato seu a partir de palavras suas. 

 

Andar?! Não me custa nada!... 

Mas estes passos que dou 

Vão alongando uma estrada 

Que nem sequer começou. 

 

Andar na noite?! Que importa?... 

Não tenho medo da noite 

Nem medo de me cansar: 

Mas na estrada em que vou,  

Passo sempre à mesma porta... 

E começo a acreditar 

No mau feitiço da estrada: 

Que se ela começou 

Também não foi acabada!! 

 

Só sei que, neste destino,  

Vou atrás do que não sei... 

E já me sinto cansada 

Dos passos que nunca dei.  

(CORREIA, 1947, apud COSTA, 2005, p. 59). 

 

3.3 Natália Correia: mulher política  

 

Na vida cotidiana de Natália Correia, não havia divisão entre ser mulher, artista e 

política. Política não no sentido de ocupar cargos no governo, mas no sentido de estar 

envolvida em projetos e eventos políticos os mais diversos todo o tempo, sejam eventos 

culturais, sociais ou profissionais. A autora desde muito jovem esteve engajada em ações 

com as quais objetivava fazer do mundo em que vivia um lugar melhor para todos. Tinha 

uma visão universal das necessidades humanas, pensando no coletivo de forma global. 

Ângela de Almeida, na introdução da obra de Natália Correia, Entre a Raiz e a 

Utopia escritos sobre Antônio Sérgio e o cooperativismo (2018), lançado recentemente, 

a partir do trabalho de pesquisa e divulgação da investigadora na Sessão de Reservados 

da Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, destaca a formação livre na 
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qual Natália foi educada, ainda vivendo na ilha natal, e da qual nunca abriu mão, onde 

estivesse. Nas palavras da investigadora: “Ora, a educação de Natália Correia fizera-se 

também sob a bandeira da liberdade, na Ilha-Mãe natal, onde percorrera pomares, 

venerara o mar ancestral e as lagoas, bebera os clássicos e ouvira os sons livres da música, 

que lhe embalara os serões insulares com a mãe.” (CORREIA, 2018, p. 17). 

Em 1946, Natália Correia conhece Antônio Sérgio com quem estabelecerá uma 

forte amizade e parceria no MUD (Movimento de Unidade Democrática), e, no ano 

seguinte, na Cooperativa Fraternidade Operária, passando a integrar um grupo de 

intelectuais que se opunham à ditadura de Salazar.  Os textos do livro Entre a Raiz e a 

Utopia escritos sobre Antônio Sérgio e o cooperativismo resultam da junção de diversos 

artigos a respeito do cooperativismo, escritos por Natália, enquanto membra desses 

movimentos, para diversos jornais e acerca de seu amigo Antônio Sérgio, pelo qual nutria 

significativo respeito.  

A obra Descobri que Era Europeia é de certa forma o resultado dessa ligação e 

cooperação que a autora teve ao longo dos anos com Antônio Sérgio; ele a incumbiu de 

se encontrar, nos Estados Unidos, por volta de 1950, com Norman Thomas, para 

conseguir apoio quanto às ideias do cooperativismo. Natália voltou sem o desejado apoio 

e escreveu um texto de viagem bem ao estilo pessoal seu, com diversos gêneros 

mesclados. Segundo nota de Ângela de Almeida, na 3ª edição12, a obra é formada por 

diário, crônica, narrativa, poesia, oratória, descrição, análises, notas de viagem, texto de 

opinião e um conjunto de textos diarísticos e discursos. Um excelente exemplar de como 

Natália era enquanto mulher, artista e política.  

Em 1980, 1985 e 1989 é Deputada à Assembleia da República, mandatos nos 

quais atuou em defesa da liberdade e manutenção dos direitos humanos. Porém, será na e 

pela literatura sua maior luta pela humanidade. O conjunto de sua obra será sua 

contribuição na busca incansável e interminável de salvação para a humanidade.  

 

Para isso, leu e estudou as culturas e civilizações, as religiões e as outras 

crenças, os sistemas linguísticos, as correntes estéticas do pensamento, 

exteriorizando sempre uma identidade ecumênica e eclética, que levaria à 

defesa de uma civilização euro-ibero-afro-asiática, onde a pátria/mátria, a 

língua, a religião, a etnia, o ideal político haveriam de chamar-se humano.  

(Roteiro Cultural dos Açores, 2015). 

 

 
12 Esta edição é revista e atualizada a partir de um exemplar no qual Natália deixou notas para uma nova 

edição e engloba as viagens de 1950, 1978 e 1983. Obra lançada em 2018. 
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  Finalizando esta brevíssima apresentação da autora, cujo modesto intuito é 

mostrar a potencialidade de Natália Correia em toda e qualquer atividade que se 

dispusesse a executar, ratifica-se a grandeza dessa excepcional mulher, artista e 

militante dos direitos humanos.  

          Recorrendo a Ana Paula Costa, concordamos ser “Forte, frágil, bela, polêmica, 

talentosa, contraditória. Tal como nos gêneros que cultivou, nos temas que 

desenvolveu, nas áreas em que interveio, também no relacionamento com os outros 

Natália Correia revelou seu ecletismo” (COSTA, 2005, p.27). 
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Capítulo 4 Múltiplos aspectos de O Encoberto 

 

4.1 O Sebastianismo em O Encoberto  

 

 Embora a obra O Encoberto não aborde o Sebastianismo, tal como era até então 

conhecido, entende-se que sua recepção se dará de forma mais eficaz caso se conheça 

minimamente esse marco tão significativo da história de Portugal. Faz-se necessário levar 

sempre em consideração a premissa de que o texto é primeiramente dirigido aos 

portugueses, sobretudo aos portugueses da década de 1960, período dramático da ditadura 

salazarista. 

 Entretanto, é possível compreender o texto sem percorrer o universo político-

ideológico que originou e perpetuou o culto a Dom Sebastião, seja no século XVI ou no 

século XX. Pode-se entender sem dificuldades quem são as personagens e como cada 

uma interage com as outras, de forma a construir os diálogos que permitem a evolução da 

fábula. A marcação de tempo e espaço, mesmo que mínima, também é identificável e 

entendível. Enfim, o texto teatral de O Encoberto pode ser lido em si mesmo, sem 

referências externas. 

Porém, o texto se completa com elementos extratextuais, que podem ser 

resgatados pelo leitor a partir de seu conhecimento histórico, para que seja possível 

perceber os mecanismos de controle aos quais Natália Correia recorre para conduzir a 

questão discursiva em sua obra.  

Os cenários e nomes das personagens não são aleatórios, bem como as ações que 

cada personagem desempenha na peça são atravessadas pela historicidade do indivíduo 

real que foi ficcionalizado na obra, como se constatará, a seguir, na indicação cênica que 

insere a personagem Cristóvão de Moura, espião de Filipe II, na corte de Portugal. Esse 

fato é histórico e documentado, e o leitor, caso conheça a história, passará a observar a 

personagem com um olhar mais atento quanto à fidelidade de Cristóvão de Moura ao 

povo português.  

 

Filipe II troca correspondência com o Vice-rei de Portugal, Cristóvão de 

Moura que, perante a notícia de que D. Sebastião está vivo, conhece as aflições 

do poder que permeia a traição. [...] (CORREIA, 2014, p. 35).  

 

 E a primeira fala da personagem na trama, confirmando o que a história registra 

acerca de sua aliança com o inimigo: 
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CRISTÓVÃO DE MOURA 

Senhor! Sobre o reparo que me fazeis na vossa última carta, é certo que tudo 

fiz para vos facilitar a anexação de Portugal. Mas não traí o meu país. Pertenço 

àquele número de portugueses lúcidos que entendem ser mais vantajoso 

participar da grandeza de Espanha do que roer o luxo de uma mesquinha 

nacionalidade. É esta e não outra origem dos receios que manifesto quanto do 

alvoroço popular provocado aqui em Portugal pela notícia de que D. Sebastião 

estava em Veneza e que, sendo preso pela Signoria a instâncias do embaixador 

espanhol, decidiram os venezianos libertá-lo para dar satisfação a quantos 

juram ser o prisioneiro o autêntico rei de Portugal. Beijo os vossos pés dos 

quais espero a bondade de esmagarem a cabeça dessas víboras nacionalistas 

que, para furarem os olhos da águia espanhola, não hesitarão emsentar no trono 

de Portugal um charlatão. (CORREIA, 2014, p. 36).  

 

É possível fazer a leitura de primeiro nível da obra, mas o ideal objetivado tanto 

pela autora quanto pelo leitor habitual das obras natalianas é ir além dessa leitura 

descompromissada e leve; deve-se ler o que está posto no texto junto do peso que cada 

nome de personagem carrega, seja remetendo a uma personagem histórica salutar à 

história portuguesa, ou aos indivíduos sem nome que constituem o povo sem rosto que 

compõe grande parte da nação portuguesa. Há ainda o fato de a ação se passar fora de 

Portugal, elemento revelador da expansão da crença sebastianista para além dos limites 

do país.  

Enfim, o texto não é a respeito de Dom Sebastião, mas de um messias que pode 

resgatar o povo e levar o reino novamente à liberdade e à glória, não mais no governo 

Filipino, mas no momento do governo salazarista. O messianismo passa pelos séculos 

carregando uma mensagem de alento, reforçado tanto por pessoas que ocupavam cargos 

importantes frente ao povo, quanto pelo próprio povo desejoso de salvação.  

O alcance do movimento sebastianista nas diferentes camadas da população pode 

ser identificado já pela lista de personagens do texto: com a presença de fidalgos, como 

Filipe II, Dom João de Castro e Cristóvão de Moura, marquês, duque, condessa, Frei 

Diego; seguindo para camadas populares nomeadas com a profissão de cada personagem, 

como capitão, juiz, arauto, catadeiras de piolhos, banqueiros, carrasco e tantos outros.  

A relação entre a peça e o sebastianismo inicia-se já pelo título da obra. Salienta-

se que o texto é publicado com o título de O Encoberto na capa do livro, mas, sendo a 

peça um metatexto, logo no início da leitura, é apresentado como entremês e com o título 

de 

 

 As Desventuras do Rei Encoberto Que Para Penar Seus Pecados Palmeia o 

Mundo Sujeito Às Agruras Do Mesmo A Fim De Ser Perdoado Pelo Senhor E 

Regressar Ao Seu Reino (CORREIA, 2014, p.13).  
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Segundo Pavis (2015, p.129), o entremês é “uma peça curta cômica, no decorrer 

de uma festa ou entre os atos de uma tragédia ou de uma comédia onde se apresentavam 

personagens do povo”. Essa definição vai de encontro ao próprio texto, propositalmente, 

já que O Encoberto não é um evento festivo, nem se apresenta como uma comédia ou 

tragédia. Acrescente-se a essa indefinição de termos um trecho da indicação cênica de 

abertura do texto, que marca especificamente a comédia no metatexto: 

 

[...]Por cima do palco lê-se numa tabuleta: O purgatório dos comediantes [...] 

(CORREIA, 2014, p. 11). 

 

A definição de entremês não se aplica ao texto teatral neste caso; sendo a autora a 

dramaturga experiente que era, pode-se considerar a contradição em relação à definição 

do termo como um signo e não um erro de verossimilhança. Esse elemento corrobora a 

própria técnica de escrita escolhida por Natália Correia na composição do texto, usando 

recortes de diferentes movimentos artísticos e elementos da comédia, tragédia e do 

próprio entremês na construção de um novo texto que não é apenas um tipo, mas a mistura 

do que lhe convinha à escrita deste texto em específico.  

Segundo extensa pesquisa conduzida por Hermann,  na obra No reino do desejado 

(1998), com o desaparecimento de Dom Sebastião, no Marrocos, surgiram relatos de 

atendimento médico a um misterioso participante da batalha, cujo rosto e nome nunca 

foram revelados (o rosto se manteve encoberto), aumentando a especulação de que o rei 

ferido havia sido atendido e não estaria morto, mas vagando pelo mundo, a fim de cumprir 

expiação pelos pecados do reino, para só então poder voltar e requisitar seu lugar no trono 

novamente.  Agrava a estes pormenores o fato de que o cadáver real nunca foi encontrado, 

e, embora haja pessoas que tenham garantido ter visto o corpo de Dom Sebastião morto, 

o fato nunca foi confirmado satisfatoriamente. Registros como esses explicam e reforçam 

a ligação entre o epíteto o Encoberto com o nome atribuído à peça, e ainda com o nome 

da peça dentro da peça. Assim, o título do entremês é o resumo do epíteto da capa. 

Apesar da importância histórica, a definição/conceituação do sebastianismo não é 

fácil nem uniforme ao longo do tempo, bem como as implicações políticas e ideológicas 

pós batalha de Alcácer-Quibir (1578) são múltiplas e diluídas entre as diferentes camadas 

da população. Nas palavras da estudiosa Jacqueline Hermann: 

 
Não é tarefa fácil definir ou explicar o sentido dessa manifestação que 

genericamente ficou conhecida como ‘sebastianismo’. Cunhada com o nome 
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do rei desaparecido no Marrocos, essa modalidade de crença passou a ser 

associada à fé na volta de um rei-salvador que viria resgatar o reino português 

das mãos dos castelhanos e restaurar a honra e soberania perdidas 

(HERMANN, 1998, p. 178). 

 

 Dom Sebastião nasceu a 20 de janeiro de 1554, dias depois do falecimento de seu 

pai, o príncipe Dom João, herdeiro de Dom João III. O tão esperado príncipe era filho de 

Dona Joana (irmã de Filipe II), e seu nascimento reforçava a esperança da manter a 

independência de Portugal frente ao iminente domínio espanhol. Com tantas expectativas, 

recebeu o epíteto de “O Desejado”. 

Dom Sebastião foi preparado para assumir o reino desde pequeno, ficando sua 

educação marcada pela influência da avó paterna, Dona Catarina de Áustria, que o 

colocou sob a tutela de dois padres jesuítas. À religiosidade exacerbada do rei é atribuído 

seu desinteresse pelas mulheres, não estando ele preocupado com casamento ou em deixar 

herdeiros, deslocando seu empenho e atenção para as questões bélicas e a paixão pela 

caça. Entretanto, há outra possível explicação ao fato de o monarca nunca ter se casado 

ou ter tido envolvimento romântico documentado: desde os onze anos, sofria de uma 

grave doença, diagnosticada na época como gonorreia, fato considerado desabonador para 

seu compromisso com a religiosidade, uma vez que a moléstia teria de ter sido adquirida 

por contato sexual, já que não há registros de contaminação no parto. Porém, esse 

diagnóstico pode hoje ser revisto e determinado como uma uretrite crônica sem causa 

aparente, fato que comprovaria sua dedicação às coisas do espírito e seu compromisso em 

levar a fé cristã ao mundo, em especial à África.  

Há registros de que Filipe II intencionava casar sua filha com o herdeiro 

português, mas o monarca espanhol protelou os trâmites do casamento e deixou-os em 

aberto, aguardando a batalha com os mouros estar acabada e vencida para entregar sua 

filha em casamento a um homem que poderia não ter a capacidade de gerar herdeiros. 

Caso o rei português morresse na batalha ou não gerasse herdeiros, ambas as situações 

eram propícias para a intenção de anexar Portugal ao domínio espanhol. 

Quanto às questões religiosas da formação de Dom Sebastião, são retomadas na 

obra O Encoberto, na personagem Bonami-rei, envolvido com uma prostituta, portanto, 

muito próximo das coisas mundanas e sujeito a doenças, como a gonorreia. Esta 

prostituta, a princípio chamada Floriana, inicia a trama fazendo a apresentação do ator e 

da comédia que vão apresentar, mas com a mudança da personagem Bonami para 

Bonami-rei, também muda e passa a ser chamada Ju-Ju, incorporando o papel de 

prostituta durante o desenvolvimento da trama.  Percebem-se traços ideológicos da Maria 
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Madalena apresentada na Bíblia, voltando a questão da religiosidade e as implicações do 

Cristianismo na história do rei encoberto como um todo, resgatando a pureza do rei frente 

ao envolvimento carnal com o gênero feminino. Há que se acrescentar, ainda, 

similaridade na construção da personagem Bonami-rei com a figura do messias Jesus 

Cristo, presente em várias cenas do terceiro ato.  

  D. Sebastião desperta afeto por parte de alguns13 e desprezo por partes de outros; 

Hermann resume o papel atribuído a Dom Sebastião da seguinte forma: 

Esperado décadas antes de nascer, como bem demonstraram as Trovas de 

Bandarra, o sucessor de d. João III tornar-se-ia o Desejado rei português, antes 

de encarnar a triste e misteriosa saga do Encoberto. Herdeiro de um trono que 

vivia a angústia de uma quase inevitável união com Castela, seria o depositário 

de todas as esperanças de retomada do ímpeto desbravador e guerreiro que 

caracterizava a história do povo português, desde pelo menos o início do século 

XV. Tarefa ao mesmo tempo difícil e grandiosa, digna de um rei majestoso e 

investido de poderes quase sobre-humanos, acabaria por fundir a história de 

sua vida, desde a infância, com a vida e os destinos do reino lusitano 

(HERMANN, 1998, p. 73). 

Embora muito se esperasse do Desejado, para alguns, o salvador entra para a 

história de forma nada prestigiosa, “como um rei fraco, ora manipulável, ora autoritário, 

despreparado para as tarefas de um reino que já fora tão poderoso e principal responsável 

pela obsessiva e descabida jornada ao Norte da África.”  E, para outros, como 

incompreendido: “Nas versões que o absolvem são realçados seus dotes religiosos e 

grandiosa empreitada levada a termo contra o infiel, que, se foi desastrosa materialmente, 

significou o começo necessário da purgação dos pecados do reino.” (HERMANN, 1998, 

p. 76).  

Assim, o sonho de sucesso dos portugueses imbuídos na pessoa do rei não segue 

adiante. Durante a batalha de Alcácer-Quibir, no Marrocos, em 1578, o rei Dom Sebastião 

desaparece em combate e deixa o reino sem governante. Não só a guerra contra os mouros 

está perdida, mas também a garantia de soberania do reino, uma vez que o jovem rei não 

deixou herdeiros, devendo passar o cetro ao seu tio Filipe II, rei da Espanha. O sonho 

português de retomar a antiga glória conquistada com as Grandes Navegações sofre um 

duro golpe.  

A notícia da morte de Dom Sebastião chega a Portugal em 24 de agosto, em carta 

de Belchior do Amaral, que garantia ter participado do enterro do rei, na cidade de Fez. 

 
13 É importante citar Bandarra e Antônio Vieira como grandes defensores do movimento sebastianista. O 

primeiro, sapateiro Gonçalo Annes, publica suas Trovas (escritas provavelmente entre 1520-1540), nas 

quais introduz a ideia de messianismo com fortes marcas do judaísmo, fato que lhe renderá problemas com 

a Inquisição; e o segundo, padre jesuíta que usa da crença no salvador para estabelecer fundo de resistência 

política em seus sermões, o que lhe rende, também, perseguição pela Inquisição.  
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A comoção do reino é grande e todos os bastidores políticos se movimentam para saber 

quem ocuparia o trono em tão delicado momento. Quem assume a função de regente é o 

tio de Dom Sebastião, o cardeal Dom Henrique, já em idade avançada e com poucas 

possibilidades de conseguir a revogação de seus votos eclesiásticos para se casar e gerar 

um herdeiro.  

Filipe II envia, a pretexto de auxílio, mas com claras intenções de saber o que se 

passa na corte e requisitar seu direito ao reino, o nobre português Cristóvão de Moura 

como seu espião particular, o qual trabalhará nos bastidores para que o Cardeal Dom 

Henrique não tenha sucesso em seu governo, facilitando a tomada de poder por parte de 

Filipe II. Hermann (1998, p. 171) comenta os métodos usados para impor a vontade de 

Espanha sobre Portugal, usando, além de intrigas, a promessa de “compensações e 

favores”, fato que será retomado em uma das falas da personagem Cristóvão de Moura, 

quando este se depara com a chegada de Bonami-rei às portas do reino, e a nobreza lhe 

cobra uma solução para o problema, mostrando que estava inclinado a tomar partido do 

pretenso Dom Sebastião. 

CRISTÓVÃO DE MOURA 

Cobardes! Já se esgotou o ouro com que Felipe vos encheu as albardas? 

(CORREIA, 2014, p. 78). 

 

CONDESSA 

Era dinheiro do diabo. (CORREIA, 2014, p. 79). 

 

DUQUE 

Nunca é tarde demais para se reconhecer a verdade. (CORREIA, 2014, p. 79). 

 

 

 Muito do que foi produzido acerca da vida curta e controversa de Dom Sebastião 

fica entre dois extremos: alguns acreditavam que o destino não fora generoso para com o 

rei, resultando sua morte em uma guerra com poucas chances de sucesso e, mesmo antes 

da empreitada contra os mouros, duvidavam de sua capacidade política de levar o reino 

novamente à antiga glória. Outros acreditavam ser possível ao rei atender aos desejos 

fervorosos de seus súditos, tanto que o povo acolhe muito bem a proposta do rei de ir à 

África em busca de retomar seus territórios perdidos, e sofre com a perda do governante.  

 As posições pró e contra Dom Sebastião também serão vistas na obra O 

Encoberto, na medida em que alguns o defendem e esperam ardentemente que Bonami 

seja o rei, como é o caso de Dom João de Castro; outros tentam intensamente desmascará-

lo, como é o caso de Cristóvão de Moura.  
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 Seguem exemplos da defesa e do repúdio à figura do Desejado no texto O 

Encoberto, baseados nas ações de Cristóvão de Moura e Dom João de Castro. 

D. JOÃO DE CASTRO 

Quem é que fala em duvidar? Deixo as dúvidas aos medíocres. A minha alma 

é grande. É a alma de um povo que quer sobreviver. Soou a hora de fazer um 

pacto com os profetas. Contra estes, o suplício, a fogueira, o gotejar doce do 

veneno da corrupção, nada podem. Desejar absurdamente o impossível, eis a 

escolha que resta aos portugueses. Os que chamam demência a este legítimo 

anseio, mas não fazem do que ocultar sob a descrença a sua vocação para 

escravos. (CORREIA, 2014, p. 15). 

 

D.JOÃO DE CASTRO 

[...] Sou d. João de Castro, desterrado de minha pátria por me opor ao invasor 

castelhano e anuncio-vos o prodígio vaticinado pelas profecias, segundo as 

quais o nosso Rei Encoberto sairá da bruma aqui em Veneza. (Designando 

Bonami.) Se este homem não é D. Sebastião, que eu seja condenado por 

blasfêmia e herético. (CORREIA, 2014, p. 22). 

 

 Historicamente, pode-se afirmar que o criador do sebastianismo é Dom João de 

Castro, que, na tentativa de redimir a imagem do rei, e por motivos pessoais e políticos, 

publica, em 1602, o Discurso da Vida do Rey Dom Sebastiam, seguido pelo padre Amador 

Rebello, com a publicação, em 1613, da Relação da Vida d’el Rey D. Sebastião. A 

primeira obra é resultado da crença do autor de que Dom Antônio (primo de Dom 

Sebastião) deveria ocupar o trono vago com o desaparecimento do Desejado, e manter 

Portugal independente. Já autor do segundo texto desejava limpar a imagem dos jesuítas, 

que ficaram incumbidos da educação de Dom Sebastião, sendo a eles atribuídos maus 

conselhos que o rei pôs em prática.  

 A crença sebastianista começa a ganhar forma quando do surgimento da primeira 

edição das Trovas, atribuídas a Bandarra e publicadas também em 1602, por Dom João 

de Castro, em Paris. Nesse texto, com aspectos do messianismo judaico, percebe-se o 

desejo dos portugueses de retomar sua antiga glória e poder frente aos outros reinos da 

Europa. As Trovas não têm data exata de escrita, ficando sua produção entre os anos de 

1520 e 1540; no entanto, para muitos, o texto será considerado uma profecia, atribuindo-

se  ao Desejado. É a Bandarra que Dom João de Castro se refere quando fala das profecias 

no texto O Encoberto, realimentando o mito que já circulava em meio ao povo há algumas 

décadas. 

VOZES DO POVO 

(cantando no escuro trova de um profeta) 

Vejo vir o Encoberto 

que há de expulsar os tiranos. 

Portugal será floresta de forcas de castelhanos. (CORREIA, 2014, p. 38). 

 

2º HOMEM 



56 
 

 
 

Um sapateiro disse que ele viria quando as oliveiras dessem azeitonas brancas. 

(CORREIA, 2014, p. 39). 

 

 Com a crescente divulgação dos textos e as dificuldades pelas quais passava o 

povo português, surge um espaço profícuo para a disseminação da crença de que Dom 

Sebastião não estava morto, mas que havia sobrevivido à batalha, andava pelo mundo a 

purgar pecados e que voltaria para requisitar seu trono.  A partir dessa esperança, surgem 

quatro farsantes passando-se pelo rei Encoberto, dos quais o último falsário será o 

escolhido por Natália Correia para compor seu personagem Bonami na obra analisada. 

 O primeiro deles surgiu em 1584. Ficou conhecido como o Rei de Penamacor, e 

seu reinado durou apenas alguns meses. Contam os registros consultados por Hermann 

(1998, p. 251) que o impostor não se assemelhava em aparência a Dom Sebastião, mas o 

fato de ser um eremita pesou para que fosse aceito por populares. Após sua prisão, foi 

torturado e condenado às galés e o caso deu-se por encerrado. 

 Em 1585, surge um novo pretenso Dom Sebastião, na Vila de Ericeira, ficando 

conhecido como o “Falso de Ericeira”. Deste conhece-se o nome de Mateus Álvares, que 

contou com o apoio de adeptos mais importantes do que seu antecessor, fundando 

inclusive uma corte na qual executava rituais como coroações e expedia decretos reais. 

Seu reinado foi considerado uma revolta e sufocado com certa violência. Foi preso, 

julgado, condenado à forca e esquartejado.  

 Dez anos depois, apresenta-se como Dom Sebastião o “Pasteleiro de Madrigal”. 

Chamava-se Gabriel de Espinosa e teve em sua representação a presença da sobrinha de 

Felipe II – Dona Ana de Áustria – e do Frei Miguel dos Santos, atribuído no processo que 

se seguiu como o idealizador da farsa. O fato de ter apoiadores importantes não livrou o 

pasteleiro da forca e do esquartejamento.  

  O quarto falsário, do qual a obra O Encoberto retira seu protagonista, surge na 

Itália e nem mesmo falava português. Após processo de investigação espanhola, o 

genovês foi condenado a sair da cidade, mas acabou sentenciado às galés e, após último 

julgamento na Espanha, foi condenado à forca e esquartejado.  

Observem-se a didascálias que iniciam a peça, marcando o cenário, tal qual sucede 

o fato, mas ficcionalizando o perfil das personagens envolvidas, enquadrando-as nas mais 

baixas classes sociais:  

Estamos num largo da Corte-Contarina, bairro miserável e mal-afamado da 

Veneza do século XVI [...] (CORREIA, 2014, p. 11). 
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 Hermann (1998) traz ainda registros do mito sebastianista dentro do universo 

feminino limitado dos séculos XV e XVI. Luzia de Jesus e Joana da Cruz, ambas 

religiosas, escreveram a respeito de visões com o Encoberto; Maria de Macedo registrou 

viagens à Ilha Encoberta em cadernos de anotações. Esses casos ajudam a marcar a 

importância do mito para o povo, não só aos homens, mas também às mulheres, que 

duramente sofreram os resultados da guerra, com a perda de filhos e maridos.  

 Hermann (1998, p. 273) conclui que a encenação da volta do Encoberto foi uma 

forma de resistência política frente aos problemas da falta de sucessor ao trono que Dom 

Sebastião deixa, e se justifica: 

 

A história dos falsos só pode vicejar porque ainda se acreditava na volta de d. 

Sebastião; porque não se tinha certeza sobre a identidade de um corpo que 

havia sido enterrado tantas vezes; porque a imagem do rei estava revestida de 

caráter sagrado e imortal; apoiadas por cozinheiros, pescadores, proprietários 

ou reis, as histórias dos falsos d. Sebastião  só foram possíveis porque o rei 

desaparecera e com ele a soberania do reino, e porque o mito do Encoberto foi 

recapturado pelos portugueses, dentro e fora de Portugal (HERMANN, 1998, 

p. 272). 

 

 O mito sebastianista segue forte e fazendo novos adeptos e outros tantos inimigos 

ao longo dos últimos quatro séculos. Dentro de nossa área de pesquisa, a literatura, há 

inúmeras obras que abordam esta temática na constituição de suas personagens e enredos, 

de forma a revelar a significativa importância que Dom Sebastião e, posteriormente, o 

mito sebastianista têm na formação ideológica e cultural dos portugueses.  

Para se referir apenas a duas obras bastante conhecidas, e de relevância não só 

para a literatura portuguesa, mas também à literatura universal, cita-se uma do século 

XIX, Frei Luís de Souza (2000), de Almeida Garrett, e outra do século XX, Mensagem 

(1992), de Fernando Pessoa. Observe-se o fato de serem obras de autores importantes e 

largamente conhecidos, além do fato de serem exemplares de gêneros diferentes: a 

primeira é uma peça teatral e a segunda é um livro de poemas, percebendo-se assim como 

o mesmo tema circula em diferentes gêneros e públicos.  

Na apresentação da obra Frei Luís de Souza, Antônio Soares Amora aponta a forte 

relação da obra de Garrett (1799-1854) com o tempo no qual foi escrita, de tal maneira 

entrelaçadas, que “sem a história de Garrett, não entenderemos aspectos essenciais da 

vida e da cultura portuguesa de seu tempo” (GARRETT, 2000). Tal fato vem somar a 

proposição de que a literatura traz marcas do mundo no qual o autor vive e fornece 

subsídios para a criação do mundo ficcional que embora seja criado pelo autor, precisa 
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apresentar verossimilhança a fim de que o leitor aceite como possível o que se está 

narrando.  

A fábula de Frei Luís de Souza se passa no final do século XVI, relatando o drama 

de Madalena de Vilhena, cujo marido, D. João de Portugal, desapareceu em Alcácer- 

Quibir junto de Dom Sebastião. Madalena contrai novas núpcias com D. Manuel de Sousa 

Coutinho, com quem tem uma filha, Maria. Há uma fuga apressada, por questões 

políticas, e uma nova personagem surge trazendo reviravolta para a vida pacata dos 

protagonistas. No âmbito desta breve análise acerca da presença de Dom Sebastião no 

texto, observem-se trechos nos quais se faz referência explícita ao desaparecimento e à 

crença de não desaparecimento de Dom Sebastião. 

 

MADALENA 

[...] mas as tuas palavras misteriosas, as tuas alusões frequentes a esse 

desgraçado rei D. Sebastião, que o seu mais desgraçado povo ainda não quis 

acreditar que morresse, por quem ainda espera em sua leal incredulidade, esses 

contínuos agouros em que andas sempre de uma desgraça que está iminente 

sobre sua família... [...] (GARRETT, 2000, p. 66). 

 

MARIA 

[...] é o da ilha encoberta onde está o el-rei D. Sebastião, que não morreu e que 

há de vir um dia de névoa muito cerrada... que ele não morreu; não é assim, 

minha mãe? (GARRETT, 2000, p. 68). 

 

MADALENA 

Minha querida filha, tu dizes coisas! Pois não tens ouvido, a teu tio Frei Jorge 

e a teu tio Lopo de Sousa, contar tantas vezes como aquilo foi? O povo, coitado, 

imagina essas quimeras para se consolar da desgraça (GARRETT, 2000, p. 

69). 

 

MARIA 

Voz do povo, vos de Deus, minha senhora Mãe: eles que andam tão crentes 

nisto, alguma coisa há de ser [...] (GARRETT, 2000, p. 69). 

 

MARIA 

[...] Não te lembras o que lá diz do nosso rei D. Sebastião? Como havia ele de 

morrer? Não morreu. [...] (GARRETT, 2000, p. 91). 

 

Já na obra Mensagem (1992), Fernando Pessoa (1888-1935) adota um tom mais 

afável e reverente com o mito sebastianista, haja vista os inúmeros poemas que compõem 

a obra, fazendo referência direta ao rei Dom Sebastião. Nota-se, na terceira parte do livro, 

o título “O Encoberto”, e subdivide-se em três partes: I – Os símbolos II – Os avisos e III 

– Os tempos. A título de exemplo, coloca-se o poema “Quinta: D. Sebastião, Rei de 

Portugal por ser o primeiro a trazer a figura do salvador Dom Sebastião na referida obra: 
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D. SEBASTIÃO, REI DE PORTUGAL 

Louco, sim, louco, porque quis grandeza 

Qual a sorte a não dá. 

Não coube em mim minha certeza; 

Por isso onde o areal está 

Ficou meu ser que houve, não o que há. 

 

Minha loucura, outros que me a tomem 

Como o que nela ia. 

Sem a loucura que é o homem 

Mais que a besta sadia,  

Cadáver adiado que procria? 

(PESSOA, 1992, p. 45). 

 

Entende-se que o movimento sebastianista expande suas influências na literatura 

até o momento de produção da obra analisada; volta-se a marcar a necessidade de recordar 

que o texto O Encoberto foi escrito tendo os portugueses da tão conturbada época de 

domínio salazarista como o primeiro público leitor da obra. Tal como foi para o povo do 

século XVI, sob o domínio espanhol, havia a necessidade de um salvador para ajudar a 

enfrentar a situação e buscar alcançar novamente a antiga glória. Em 1969, o desamparo 

se repete e surge a necessidade de um messias que conduza o povo à vitória. É justamente 

na dificuldade em lidar com a realidade política que a autora Natália Correia faz da 

literatura, com ênfase no teatro, uma forma de levar o público a refletir acerca de sua 

condição, e assim movê-lo na busca por estratégias que permitam superar a ditadura 

salazarista.  

 Em síntese, o que se procurou explicitar é que embora a leitura da peça O 

Encoberto (2014) possa ser efetuada desvinculada da história, sabe-se que os textos 

sempre carregam marcas dos textos que vieram antes deles. Embora a peça objeto de 

análise seja ficcional, não se pode negar a intencionalidade da autora em buscar elementos 

históricos confirmados e do conhecimento de seu primeiro público na construção de seu 

discurso. Efetivamente, a leitura não centrada somente no texto agrega importantes 

elementos para sua compreensão como um texto não apenas para diversão, mas para 

compartilhar uma visão de mundo da autora com seus conterrâneos, atravessados ambos 

pela história pregressa e atual.  

 

4.2 O Encoberto – o que justifica sua escolha para estudo 

 

 Orientou-se a escolha da obra O Encoberto para este estudo, baseando-se 

primeiramente nas colocações de Todorov (2013), que discute haver uma certa 
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dificuldade para descrever cientificamente uma obra literária, devido à heterogeneidade 

e estratificação do objeto estético, sendo preciso deduzir o código literário de cada texto: 

A obra literária não é jamais ‘original’, ela participa de uma rede de 

relações entre ela mesma e as outras obras do mesmo autor, da mesma 

época, do mesmo gênero. Se se dá à palavra gênero um sentido 

generalizado, poder-se-ia dizer que a obra não existe nunca fora do gênero; 

quer seja um gênero ‘pessoal’ (constituído por todas as obras do escritor” 

ou ‘temporal’ (pelas obras de um período) ou ‘tradicional’ (como a 

comédia, a tragédia, etc.) (TODOROV, 2013, p. 11). 

 

Para a análise de uma obra literária, parece ser adequado separar o texto em 

segmentos, para que se consiga observar detalhes o que em um conjunto macro poderia 

passar despercebido ou receber atenção menor do que a devida. Embora não seja este o 

modelo de leitura de um leitor ingênuo14, detendo-se para análises mais profundas, 

também não se pode afiançar que não haja interesse imediato ou posterior em buscar 

maiores esclarecimentos e que se refaça a leitura. A leitura de uma obra nunca se esgota, 

justamente porque o leitor está em constante transformação, recebendo contribuições para 

seu acervo pessoal a cada nova leitura, seja literária ou não.  

Para orientar a análise, é preciso pensar a obra como uma das criações do autor, 

que, embora diferentes, compartilham traços que são característicos da escrita pessoal. 

No caso da presente análise, no texto do censor que abre um dos volumes usados para 

estudo, esse detalhe de pertencimento pessoal da obra de Natália Correia evidencia-se. 

Observe-se o trecho em questão: “[...] Trata-se do desenvolvimento em estilo de 

“paródia” de assunto histórico, com não poucas pinceladas, à maneira de Natália 

Correia[...]”. (grifos nossos) 

No parecer acima, pode-se constatar como a escrita de Natália Correia é 

reconhecível, autoral e esperada mesmo nos diferentes gêneros pelos quais produziu sua 

vasta obra: poesia – em que é mais amplamente conhecida, peças teatrais, ensaios, 

traduções, críticas e até mesmo sua vida política como deputada.   

Quanto a manter relações com outras obras da mesma época, deve-se considerar 

o contexto histórico da sociedade ocidental à época de lançamento de O Encoberto, no 

final da década de 1960: a Europa estava recuperando-se do pós-guerra, ditaduras que 

governavam diversos países e impunham suas mordaças e vontades aos povos, as 

questões culturais envolvendo diferentes e múltiplas influências no fazer artístico que, 

 
14 No presente estudo, entende-se o leitor ingênuo, tal como posto por Todorov (2013, p. 84) como o leitor 

cuja leitura se dará em nível elementar, sem muito aprofundamento teórico, procurando no texto reflexos 

de si mesmo. Já o leitor de segundo nível será aquele cuja leitura recorre a ações mais complexas, exigindo 

maior comprometimento por parte de quem lê.  
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consequentemente, acabaram também por moldar a maneira como essas obras seriam 

recebidas. Tudo converge juntamente com a função social do teatro que, além de divertir 

as pessoas, também pode servir como meio para disseminar ideais e ideias, além de ser 

um gênero com larga trajetória de produção e apreciação do povo português.  

 No entanto, embora haja essa correlação entre O Encoberto e outras obras da 

autora e o tempo do qual é fruto, esta peça teatral não pode ser classificada e definida 

apenas por esses critérios. Há muitas infrações ou inovações “à maneira de Natália 

Correia” no texto ao longo dos atos, na própria escrita e na maneira como aborda o tema 

para encaixar a obra no modelo de peça teatral e julgar suas contribuições a partir desse 

ponto. O Encoberto é de fato uma peça de teatro, mas não pode ser considerada apenas 

uma peça teatral comum: há muito de Natália e do tempo no qual foi escrita em suas 

camadas superficiais e profundas para justificar interesse e leitura orientada a partir dessa 

multiplicidade de pontos que estão na construção desse texto.  

 No programa de estreia de O Encoberto, a autora discorre a respeito da obra, 

esclarecendo que “O Encoberto tem a condicionante de um tempo, mas dele se 

descondiciona na intemporalidade do próprio tema”.  E ainda: 

 

Dentro da moldura histórica adensavam-se, contudo, os valores mais 

importantes de O Encoberto. No negativo da alienação dos povos e dos 

indivíduos germina o sonho que liberta. A irracionalidade do poder que 

escraviza só pode ser destruída, no sentir dos que impotentemente a sofrem, 

por outra irracionalidade: a do libertador impossível, o Monarca da Bruma. 

(CORREIA, apud COSTA, 2005, p. 160). 

 

 Para tentar reverter o parecer do censor e encenar a peça, em uma montagem do 

Teatro Experimental de Cascais à época da escrita da peça, Natália escreve uma carta para 

Marcello Caetano, presidente do Conselho de Ministros de Portugal, argumentando não 

haver relação entre o dito no texto e o momento histórico em que viviam. Segue transcrita 

parte dessa carta para verificar a questão dialógica em apresentar o texto que, embora 

naquele momento negue a crítica ao Salazarismo, em outro momento deixa claro haver a 

intenção de fazer frente ao sistema. Natália tem plena consciência de quem seria o leitor 

de O Encoberto e quem seriam seus críticos, cujo poder poderia impedi-la de dizer 

claramente o que pensava acerca do momento político de Portugal em 1969: 

 

Desejou vivamente o Teatro Experimental de Cascais, há cerca de um ano, 

levar à cena uma peça de minha autoria, intitulado “O Encoberto”, por 

enquanto inédita e cujo tema é, sucintamente, um novo tratamento ao mito 

sebástico, não só representativo de um saudosismo tipicamente português, mas 

também de um messianismo universal. Entendeu, no entanto, a Censura da 
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época descortinar abusivamente, em certos pontos, menos veracidade histórica 

onde na realidade existia uma interpretação poética – e crítica – da História, 

dentro daquela liberdade de criação dramática sem a qual não admitiríamos, 

nomeadamente, o teatro de um Shakespeare. Refuto, por outro lado, como 

igualmente abusiva, qualquer intepretação tendente a ver um propósito de 

crítica à actualidade portuguesa, porquanto, no final da peça, quando se dá uma 

transposição do mito para a actualidade, essa actualidade é declaradamente 

universal, propondo-me um confronto de natureza mítica entre a imaginação e 

os valores oníricos, por um lado, e, por outro, o condicionamento tecnológico 

que despersonaliza o homem. 

Assombrou-me, por isso mesmo, que uma peça que contém valores puramente 

espiritualistas, isenta de toda e qualquer ideologia política, pudesse incorrer no 

deagrado da Censura [...] (CORREIA, 1969, apud COSTA, 2005, p. 129-130).  

 

 

Observa-se que Natália reafirma em dois momentos não tratar da questão política 

da década de 1960 na peça, porém, no programa de estreia da peça, já em 1977, a autora 

deixa claro que havia crítica ao governo de Salazar, e o recurso foi tentar encobrir tais 

marcas recorrendo a um enquadramento histórico. Ressalta-se o trecho em questão: “Na 

altura em que a peça foi escrita, essa conotação com o regime que então vigorava em 

Portugal foi-me recurso para provocar uma situação presente que o rigor censório não 

permitia abordar às claras.” (CORREIA apud COSTA, 2005, p. 160). 

Conhecendo as duas possibilidades de leitura, uma com crítica ao governo 

ditatorial e outra sem envolvimentos com tal governo, salienta-se que nada impede que 

se faça uma leitura ingênua, usando a nomenclatura de Jouve (2002); porém, uma leitura 

experiente é muito mais interessante e possibilita que se leia de forma a reconhecer o que 

está além da superfície do texto. A complexidade e a quantidade de elementos que a 

autora emprega na peça teatral são bastante variados, mesmo no âmbito do gênero teatral, 

que por si próprio recorre a diferentes elementos para compor seu texto. 

 Todorov (2013, p. 94) postula uma regra que pode ser usada para explicar as 

particularidades da obra analisada, justificando sua escolha para a leitura experiente que 

se propõe: “a grande obra cria, de certo modo, um novo gênero, e ao mesmo tempo 

transgride as regras até então aceitas.” E acrescenta: 

 

Aquilo que fica fora do molde é o específico, o original, o elemento gerador 

de transformação ulteriores. Cada grande obra literária supera o modelo 

anterior de seu gênero e estabelece outro, à luz do qual serão encaminhadas 

as obras seguintes; e assim por diante. O modelo, portanto, nunca é 

definitivo (TODOROV, 2013, p. 11). 

 

 Assim, pode-se partir para uma possível análise do texto, considerando-o peça 

teatral e, como tal, detentora de elementos composicionais específicos desse gênero, bem 

como a partir dos elementos composicionais tradicionais identificar as infrações e 
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inovações que a autora usa para tornar seu texto uma peça teatral que não se encaixa nos 

moldes tradicionais do gênero, mas os amplia e enriquece. E, por isso, requer uma 

recepção que exige um leitor instrumentalizado de forma mais abrangente, para que o 

texto atinja seu objetivo de ato comunicativo. 

          Ainda recorrendo a Todorov, pode-se separar dois tipos de leitores possíveis: 

aquele que fará a recepção de forma mais genérica e aquele que recorrerá a recursos 

diversos para a leitura, pois “O leitor comum, pelo contrário, lê um livro antes de tudo 

como a narrativa de uma intriga; mas este leitor ingênuo não se interessa pelos problemas 

teóricos.” (2013, p. 84).  

Independentemente do tipo de leitor que a obra alcance, este fará a interpretação 

em conformidade com seu nível de conhecimento, preenchendo os vazios do texto, a fim 

de compreender o enredo tal como se apresenta e não se adiantar demasiado ao texto e às 

suas colocações. No entanto, o primeiro tipo de leitor, chamado leitor ingênuo, terá como 

consequência de sua leitura uma interação menor com a obra, mesmo que lhe cause deleite 

e mudança de perspectiva; já o leitor que detém maior bagagem pode fazer a leitura das 

nuances do texto, compreendendo adequadamente as referências que remetem para fora 

do texto e precisam ser recuperadas além do texto. É com este leitor de segundo nível que 

se estabelece a relação dialógica de forma mais completa. 

Por isso, não tendo o leitor a preocupação com os problemas teóricos, muito do 

texto O Encoberto não terá o efeito de alargar os horizontes de expectativas que Natália 

pretendia de seu público, e que foram compreendidos pela censura; por isso a obra foi 

impedida de circular e ser apresentada nos palcos, e foi compreendida pelos leitores que 

tão bem conheciam e acompanhavam a produção de Natália Correia.  

A questão da distância temporal do leitor contemporâneo da obra e do leitor 

posterior precisa ser levada em consideração em qualquer análise que se faça, uma vez 

que os horizontes de expectativas são diferentes de uma época para outra, e precisam ser 

constantemente revistos e atualizados, sem perder de vista o momento histórico do qual 

o texto é resultado. 

Tendo em vista as colocações acima, e devido à dificuldade de delimitar o objeto 

de estudo dentro de sua própria especificidade, chega-se à proposta de analisar a obra por 

duas frentes: por ela mesma e pelo que ela carrega, em consonância com a Estética da 

Recepção, proposta por Wolfgang Iser (2001), com sua teoria dos vazios e das negações, 

e Jauss (2001), com a teoria do horizonte de expectativas, e ainda observando a questão 

dialógica proposta por Volóchinov (2018). 
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4.3 A censura de O Encoberto – uma possível justificativa  

Voltando ao texto do censor, que proibiu a publicação e a encenação da obra em 

1969, já é possível traçar encaminhamentos para a análise, porém, de forma fragmentária, 

por elementos dispersos, uma vez que a obra é multifacetada e requer a observação 

cuidadosa de cada ponto para, só ao final, juntar todos os pontos para o preenchimento 

dos vazios.  

O parecer do censor inicia-se com a seguinte colocação “É uma peça sobre o 

‘mito’ do regresso de D. Sebastião, ‘o Encoberto’” (grifos nossos). Como tal classificação 

é dada pronta quanto ao gênero, parte-se da necessidade de ler o texto por intermédio das 

suas características composicionais; o leitor deve estar ciente das especificidades do 

gênero e seu desconhecimento pode ser um obstáculo à compreensão, se não forem 

corretamente lidas: uso de indicações cênicas, ausência de narrador, marcações dos 

personagens não mais em parágrafos, a concorrência de fatores como orientações de 

vestuário, tempo, cenário e sonoplastia, sempre em consonância com as indicações 

cênicas. 

Jauss (2001, p. 89) entende que são feitas várias leituras ao mesmo tempo em um 

texto, de forma que um aspecto complementa a leitura de outro, a fim de construir o 

sentido geral. Esse pressuposto é extremamente pertinente à leitura do texto teatral, no 

qual vários signos convergem simultaneamente na cena e são lidos de forma não 

individual, mas coletiva.  

  Armando Nascimento Rosa, importante pesquisador do teatro de Natália Correia, 

assim explica o a obra e o espetáculo de O Encoberto: 

O Encoberto será a criação teatral nataliana a dar voz ao mito sebastianista, 

para o ampliar no sentido de um messianismo universalista e, 

surpreendentemente, ovniológico. Seria sua primeira peça para adultos a subir 

à cena, no Teatro Maria Matos, com estreia absoluta em Ponta Delgada, em 

fevereiro de 1977, numa encenação de Carlos Avilez, com um vasto elenco 

liderado por Ruy de Carvalho no papel de Bonami-Sebastião, e um cenário 

memorável do pintor Lima de Freitas, que traduziu a mundividência barroca 

da autora. (ROSA, apud COSTA, 2005, p. 258). 

 

A forma como o texto de O Encoberto aborda a questão messiânica – um salvador 

para o povo que sofre nas mãos de um tirano - não agradou a quem defendia o sistema 

político vigente da década de 60, fazendo com que o leitor estendesse a leitura da ficção 

para a realidade, justificando: “Trata-se do desenvolvimento em estilo de ‘paródia’ de 

assunto histórico, com não poucas pinceladas pornográficas[...]” (grifos nossos).  

Transformar assunto tão caro da história de Portugal em uma paródia pode ter sido 
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considerado motivo para sua proibição, porque desmerece a questão de pertencimento 

ideológico que o mito carrega por si mesmo.  

Buscando ainda justificativa para o porquê de o texto ter sido censurado, observa-

se a explanação de Iser, quando defende que “Quanto mais preso esteja o leitor a uma 

posição ideológica, tanto menos inclinado estará para aceitar a estrutura básica de 

compreensão do tema e horizonte, que regula a relação entre texto e leitor.” (ISER, 2001, 

p. 129). A função social do censor não lhe permitia outro tipo de direcionamento a não 

ser proibir a obra de circular, tanto no formato impresso quanto no espetáculo cênico.  

Stierle concorda com o postulado por Iser, marcando o vínculo entre o leitor e a 

posição ideológica seguida com caráter emotivo: “A ilusão, construída pelos estereótipos 

da percepção, da conduta e do julgamento, provocados pelo texto, tem normalmente uma 

coloração emotiva.” (STIERLE, 2001, p. 150). Compreende-se, assim, que tanto a 

posição ideológica quanto o envolvimento emocional do censor podem ter contribuído 

para que este emitisse o parecer: “Julgo ser de proibir por inconveniência política e 

pornográfica”.  

No entanto, como há níveis diferentes de leitura de um mesmo texto por diferentes 

leitores, pode-se pensar que muitos fizeram a leitura impulsionados pelas questões 

ideológicas de se posicionar contra o governo salazarista, carregando essa leitura com as 

implicações emocionais de tomar partido do texto e da autora.  

Stierle corrobora as colocações acima, quando pontua a relação do texto com a 

realidade: “A relação do texto com a realidade não é uma simples função de uma realidade 

a ser retratada, mas sim uma poética da ficção, que pode ser ora mais, ora menos 

relacionada com a realidade e com a experiência coletiva da realidade.” (STIERLE, 2001, 

p. 147). 

O leitor muito comprometido com a realidade tende a ficar preso a essa realidade 

e não consegue separar a parte ficcional da parte real, e acaba por não compreender o 

desenrolar da ficção a partir do fato histórico. Não sendo possível para esse leitor sair da 

primeira etapa da recepção, que é perceber a ficção como ilusão; como afirma Stierle 

(2001, p. 148), o texto não se concretiza e não atinge seu objetivo comunicacional. Para 

este leitor, não há a percepção de que o que se lê ou se vê no palco não é o fato histórico, 

mas sim uma fábula15. 

 
15  O conceito de fábula no teatro é distinto do conceito de fábula como gênero textual: “Compor a fábula 

é, para o autor dramático, estruturar as ações – motivações, conflitos, resoluções, desenlace – num 
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Por outro lado, para o leitor que entende estar diante de um texto ficcional, o texto 

lhe traz o conforto de viver as emoções das personagens de forma segura, sem nenhum 

risco pessoal imediato. Stierle (2001, p. 162) define a apropriação da experiência do outro 

como segura, de tal forma a contrariar as ações cotidianas do leitor, sendo seguro 

entregar-se a tal ação. 

Do mesmo modo, Freud (1969 apud JAUSS, 2001, p. 78) coloca que o espectador 

de teatro (e acrescenta-se também o leitor de teatro) pode entregar-se ao texto e viver 

como se fosse a personagem, viver suas dores e vitórias de forma segura, porque entende 

essa vivência como um jogo, podendo selecionar o que sentir e pode decidir parar quando 

desejar, afinal, tudo pertence ao personagem. Enfim, ao leitor é dado o poder de 

interromper a leitura a qualquer momento, tanto para se distanciar do que lê quanto para 

prolongar o prazer que essa catarse lhe permite.  

 

4.4 Teatro do Absurdo 

 

Nenhum momento da história apresenta um movimento artístico único e uniforme. 

Embora se possa enquadrar as obras em movimentos e períodos, cada objeto estético é 

único em si mesmo e apresenta particularidades, em maior ou menor grau. Deve-se 

analisar cada obra no conjunto de valores da sociedade que o originou e em sua própria 

individualidade.  

Não é diferente com o Teatro do Absurdo, advindo do movimento Surrealista, 

cujo surgimento se dá em um período conturbado do século XX, buscando entender a 

condição humana no mundo pós-guerra.  

O termo de designação foi criado por Martin Esslin e, embora se refira ao trabalho 

de diversos dramaturgos com características autorais distintas, há elementos comuns que 

perpassam as produções em que a preocupação com a condição do homem na sociedade 

é propulsora para a produção artística. Esslin (2018, p.23) define a função do Teatro do 

Absurdo como a busca por expressão, “da falta de sentido da condição humana e da 

insuficiência da atitude racional por um repúdio aberto dos recursos racionais e do 

pensamento discursivo.”  

Assim, o Teatro do Absurdo busca fins diferentes da peça convencional; logo, os 

meios de alcançar seu objetivo são distintos dos convencionados na peça bem feita. O 

 
espaço/tempo que é ‘abstrato’ e construído a partir do espaço/tempo e do comportamento dos homens. 

(PAVIS, 2015, p. 157).  
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Teatro do Absurdo não fala acerca do absurdo, mas sim o apresenta em forma de imagens, 

confrontando o humano e seus absurdos. O peso das imagens aparece maximizado e pode 

contrariar o que se diz verbalmente no texto, fato que gera debates na busca por 

entendimento e, consequentemente, reforça discussões dos espetáculos.  

O Teatro do Absurdo não surge como novidade; o que propõe de novo são 

combinações de tradições antigas em contexto moderno, ao alcance de um público maior. 

Pode-se encontrar em suas peças vários elementos já largamente usados no teatro e 

propícios ao efeito de reconhecimento, tais como o “teatro puro, palhaçadas, brincadeiras, 

cenas de loucura, nonsense verbal, literatura de sonho e fantasia” (ESSLIN, 2018, p. 282).  

O autor defende a validade desse formato de teatro por entender sua relação com 

a natureza humana, de forma a atribuir sentido a imagens e ações a princípio sem sentido, 

desconexas. Assinala que: 

 

Preocupado como é com as últimas realidades da condição humana, com os 

problemas relativamente pouco fundamentais da vida e da morte, do 

isolamento e da comunicação, o Teatro do Absurdo, por mais grotesco, frívolo 

e irreverente que possa parecer, representa uma volta à função original, 

religiosa, do teatro, ou seja, a confrontação do homem com as esferas do mito 

e da realidade religiosa (ESSLIN, 2018, p. 346). 

 

 O Teatro do Absurdo está plenamente de acordo com as necessidades da 

sociedade que o criou. O crítico aponta a importância de o teatro estar em consonância 

com os desejos e anseios do público, que não mais estava satisfeito com o que até então 

estava sendo produzido, necessitando de uma nova estética, que refletisse a fragmentação 

à qual o homem foi submetido pelas circunstâncias que a tecnologia e a modernidade 

trouxeram. 

 

Ele encarna corajosamente o fato de não ser mais possível àqueles para quem 

o mundo perdeu a explicação e o significado central continuar a aceitar formas 

de arte baseadas na preservação de critérios e conceitos que perderam sua 

validade, isto é, baseadas na possibilidade de se conhecer leis de conduta e 

valores absolutos decorrentes de uma forma base de certeza revelada sobre o 

objetivo do homem no universo (ESSLIN, 2018, p. 343). 

  

Importante compreender que o Teatro do Absurdo não intenciona narrar uma 

história, mas apresentar a vivência individual, sem propor tese. O objetivo é antes 

alcançar a mente: 

 

Ele ativa forças psicológicas, libera e liberta temores ocultos e agressões 

reprimidas, e, acima de tudo, pela confrontação do público com um quadro de 
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desintegração, põe em movimento um processo ativo das forças integradoras 

da mente de cada espectador individual. (ESSLIN, 2018, p. 354). 

 

Por outro lado, o Teatro do Absurdo não pretende que o público crie identificação 

com as personagens, cujas ações e motivos devem permanecer ocultos. Em peças de 

outras estéticas, o leitor pode se identificar com as personagens sérias e rir daquelas que 

fogem do convencional, como os loucos, atrapalhados, palhaços e qualquer outro que 

esteja exposto a uma situação de ridículo, ou que fuja aos parâmetros da realidade. Tal 

fato não é possível no Teatro do Absurdo, porque todas as personagens estão em situação 

não convencional, sendo “escrupulosamente honesto e corajoso a apresentação da 

realidade da condição humana” (ESSLIN, 2018, p. 363).  

Em O Encoberto, Natália Correia faz uso de elementos do Teatro do Absurdo, 

sem que sua escrita fique restrita a essa estética. Há colocações em seu texto que dialogam 

com elementos surreais; no entanto, o público não tem dificuldades em compreender esses 

elementos, uma vez que estavam já habituados às características desse modelo dramático, 

por conta da época em que o texto foi escrito, e ao fato de Natália Correia fazer uso da 

estética também em sua poesia. 

A seguir, serão analisados alguns aspectos do texto que dialogam com o Teatro 

do Absurdo, a fim de visualizar a integração desses elementos para contribuir com a 

construção do texto multifacetado que Correia propôs.  

Bonami é o personagem protagonista da companhia de comediantes e assume o 

trabalho de interpretar o rei encoberto no entremês “As Desventuras Do Rei Encoberto 

Que Para Penar Seus Pecados Permeia O Mundo Sujeito Às Agruras Do Mesmo A Fim 

De Ser Perdoado Pelo Senhor E Regressar Ao Seu Reino”. Porém, D. João de Castro o 

toma pelo verdadeiro rei encoberto, e passa a agir de acordo com a premissa: Bonami 

deve assumir sua identidade verdadeira e retomar o trono português de seu tio Filipe II.  

A partir desse ponto do texto, há uma constante dúvida a respeito da identidade da 

personagem Bonami, não sendo possível ao leitor ter certeza se está diante do ator ou do 

verdadeiro rei disfarçado.  

A indicação cênica na qual a autora passa a chamar a personagem por Bonami-rei 

reforça o suspense e percebe-se a concretização de uma das teses do Teatro do Absurdo, 

em que “a natureza humana não é constante, que é possível transformar um personagem 

em outro durante o decurso de uma peça” (ESSLIN, 2018, p.343). 

Observe-se a referida indicação cênica: 
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A partir deste ponto, Bonami e D. Sebastião são uma e a mesma pessoa pelo 

que a autora respeitando o arbítrio da personagem, passará a denominá-la 

Bonami-Rei. (CORREIA, 2014, p. 25) (grifos nossos). 

 

Há ainda outras personagens que sofrem mudanças na peça. Floriana, membro da 

companhia de comediantes, é a primeira personagem a falar em cena, e na sequência do 

texto transforma-se na personagem Huria. A seguir, exemplo da indicação cênica que 

apresenta a mudança de uma personagem a outra.  

 

Presa de uma grande aflição, entra, pela Direita, Floriana que agora é a 

Moura Huria ou o amor que salva. Dirige-se para “O Purgatório dos 

Comediantes”, onde depõe. (CORREIA, 2014, p.25) (grifos nossos) 

 

 A personagem Ju-Ju inicia sua participação como prostituta, cujo aspecto está 

claramente marcado como caricatural e pertencente à esfera do sonho, pelo uso que faz 

da pintura em seu rosto.  

 

Escuridão. 

Quando a luz volta a acender-se, estão em cena o Capitão, Chefe do Estado-

Maior da Resistência, Guerrilheiros armados e as Vivandeiras que os 

acompanham, entre as quais a prostituta Ju-Ju. Esta distingue-se das outras 

por uma gaforina e uma pintura caricatural que lhe dão um ar de 

pesadelo. Os Guerrilheiros têm fisionomias boçais de salteadores, dando 

a ideia de um exército recrutado entre a escória. [...] (CORREIA, 2014, 

p.57) (grifos nossos). 

 

Posteriormente, a personagem desdobra-se na personificação de Maria Madalena, 

executando cuidados pessoais a Bonami-Rei antes de sua prisão. A seguir, três passagens 

nas quais se verifica a relação intertextual: 

 

 

JU-JU 

Devo observar um velho costume. (Estende as mãos para os pés de Bonami-

Rei.) Os vossos pés, Senhor! (CORREIA, 2014, p.67). 

 

JU-JU 

Ungirei os vossos pés com o bálsamo das minhas lágrimas. (Executa) 

(CORREIA, 2014, p.68). 

 

JU-JU 

Eu lhes direi que docemente vos preparo para a sepultura. (CORREIA, 2014, 

p.68). 

 

Quando da execução de Bonami-Rei, que por si mesma pode ser considerada 

absurda, afinal, não se esclarece se Bonami era apenas o ator, o rei, ou o ator que se 
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acreditava rei; há outra referência ao sobrenatural na caracterização do cenário, em que 

Ju-Ju define com sua presença o encaminhamento da trama. Segue-se a indicação cênica: 

 

Suavemente coloca a cabeça no cepo. O carrasco baixa o cutelo. Súbita 

escuridão na qual rompem medonhas gargalhadas que rematam em trovões. A 

treva é riscada por relâmpagos. Ju-Ju entra, correndo, recortando-se 

sobrenaturalmente na sombra revolvida por raios. (CORREIA, 2014, 

p.117) (grifos nossos).   

 

A personagem Ju-Ju sofre ainda outra mudança, que pode ser classificada como 

marca do absurdo. Ao final da peça, a autora muda o tempo dramático, adiantando em 

quatro séculos a fábula, passando do século XVI diretamente para o século XX. 

Entretanto, a personagem Ju-Ju continua viva e aparenta ser uma mulher dos dias atuais. 

Note-se trecho da indicação cênica: 

 

[...] Neste ponto da acção estamos no século XX e, como tal, se vestem as 

pessoas. Ju-Ju que é também na aparência uma mulher dos nossos dias, 

continua a sobressair pelo seu rosto de fantasmagoria. (CORREIA, 2014, 

p.118) (grifos nossos)  
 

Acrescentem-se aos elementos do surreal duas falas de personagens sem nomes, 

cujos conteúdos rementem a questões presentes na estética do absurdo. Importante 

observar que a primeira se impõe como questionamento, e a segunda determina uma 

classificação repleta de simbolismo.  

1º HOMEM  

Seremos monstros? (CORREIA, 2014, p.115) (grifos nossos). 

 

3º HOMEM 

A verdade é que não se podem matar os espectros. (CORREIA, 2014, p.119) 

(grifos nossos). 

 

Há que se retomar ainda a morte do Licenciado, personagem com o qual o leitor 

pode se identificar e se comover com sua morte cruel e violenta. Esslin (2018, p. 295) 

comenta que “Como no Teatro do Absurdo, e, em verdade, como em todo o vasto mundo 

do inconsciente, a poesia e a crueldade, a ternura espontânea e a destruição estão sempre 

intimamente ligadas.” A seguir, serão analisadas as indicações cênicas de como as demais 

personagens agem com descaso após o assassinato, desprovidas de quaisquer sentimentos 

humanos e acolhedores: 

 

As facas baixam sobre o Licenciado que cai por terra. (CORREIA, 2014, p. 

46). 
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O povo abandona o cadáver. Há mãos ensanguentadas. (CORREIA, 2014, p. 

46). 

 

Gargalhadas. A 1ª Mulher arranca o coração das mãos do 1º Homem e encosta-

o ao ouvido. (CORREIA, 2014, p. 46). 

 

A Mulher que segurava o coração atira-o para junto do cadáver. Voltam-se 

todos para o público e recitam. (CORREIA, 2014, p. 47). 

 

Ao final da peça, há a inserção de uma fala de uma personagem que antecipa um 

elemento fantástico, particularmente inovador, posto em cena por Natália Correia, que é 

o escafandro. Observe-se a relação do escafandro com possíveis discos-voadores citados 

anteriormente na peça: 

 

1º HOMEM 

Ora se diz quanto te pagam para nos convenceres de que os discos voadores 

são uma intrujice. (CORREIA, 2014, p. 121) (grifos nossos). 

 

Um enorme escafandro de metal reluzente desce lentamente do espaço 

lançando um esplendor na escuridão que imediatamente se faz, na qual 

mergulham os Homens e as Mulheres. O escafandro fica suspenso no ar e a 

luz que irradia foca espectralmente as Três Catadeiras. (CORREIA, 2014, 

p. 123) (grifos nossos). 

 

 

Verifica-se com os trechos citados a ocorrência dos elementos do Teatro do 

Absurdo na obra O Encoberto. A soma desta estética aos demais elementos escolhidos 

pela autora reforça a caracterização da obra como multifacetada, não restrita a apenas 

uma estética. Retoma-se a questão de ser necessário identificar os parâmetros do gênero 

peça teatral para reconhecer as inovações e mudanças inseridas pela autora, advindas de 

outras estéticas.  

 

4.5 Teatro Épico 

 

 A partir da modernidade, o teatro apresenta-se nas mais variadas formas e 

estéticas. No entanto, deve-se ter em mente que esse novo molde de teatro é decorrente 

da evolução da história teatral, aproveitando elementos já testados, inserindo formas 

novas às formas canonizadas, criando formatos de acordo com as necessidades de cada 

público. Como resultado, cada época tem o teatro que necessita.  

 Por isso, as funções do teatro passam também por alterações para acompanhar as 

mudanças da sociedade. Bertold Brecht (1978, p. 5), em Estudos sobre o teatro, afirma 

não mais ser possível fazer um teatro que seja “reprodução do mundo suscetível de ser 
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vivida”, mas sim que esteja em “diapasão com a vida”.  Roubine (2003, p. 150) confirma 

a proposta de Brecht na criação desse novo modelo de teatro, concluindo: “Mas esse teatro 

não se dá como fim em si. A beleza do espetáculo é um apelo ao público. Ela não o 

envolve na armadilha da participação e do ilusionismo. Ela o incita a se interrogar e voltar 

para uma verdade eternamente problemática.”  

  Brecht cria um modelo de teatro para o novo homem, fruto das mudanças da 

primeira metade do século XX, deixando de apenas retratar o mundo, mas sim impelindo 

os indivíduos a se comprometerem em enfrentar as dificuldades de forma racional: 

[...] só podemos descrever o mundo atual para o homem atual, na medida em 

que o descrevemos como um mundo passível de modificação.  

Para o homem atual, o valor das perguntas reside nas respostas. O homem de 

hoje interessa-se por situações e por ocorrências que possa enfrentar 

ativamente. (BRECHT, 1978, p. 6). 

 

 Importante acrescentar o fato de Brecht (1978, p. 16) entender o teatro moderno 

como épico, alterando algumas características já estabelecidas anteriormente para 

incorporar elementos narrativos, recorrer à quebra da quarta parede, para que o espectador 

não mais estabeleça identificação com as personagens e acabe envolvido de tal forma com 

o texto ou espetáculo, deixando de reconhecê-lo como ficção. O objetivo do teatro épico 

é, trabalhando com argumentos e distanciamento, proporcionar ao espectador uma visão 

real do mundo e forçá-lo a agir diante desse mundo real. O espectador precisa adotar 

posição crítica diante do que vê, sendo o efeito de catarse não mais desejado. Assim, a 

função do teatro que lhe é particular seria a função social, criada a partir da 

simultaneamente de o espectador ver o que não deseja ver, bem como ter seus desejos 

criticados. “O teatro épico é um teatro altamente artístico, denota um conteúdo complexo 

e, além disso, profunda preocupação social”. (BRECHT, 1978, p. 78). 

 Nota-se que há no teatro épico a intenção de discutir e promover mudanças na 

sociedade, a partir dos temas abordados e da forma com que são expostos aos leitores, 

seja do texto escrito ou do espetáculo. O ator não representa a personagem, como 

Stanislavski (1863-1938) havia proposto, mas mantém-se distante da identificação entre 

ator-personagem, situação que permite postura crítica diante do que irá apresentar ao 

espectador; este distanciamento não permite a ocorrência da empatia para com a 

personagem. O ator deve deixar claro que representa um papel e que o teatro é apenas 

ficção. 

 Faz-se necessário um pequeno esclarecimento quanto ao nome de teatro épico 

escolhido por Brecht. Aristóteles, já na Antiguidade, havia estabelecido diferenças entre 
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o épico e o dramático, sendo umas dessas diferenças a forma de acesso ao texto: ao 

primeiro, o livro, e, ao segundo, o palco. Naturalmente, a divisão entre os gêneros não é 

totalmente possível; o narrativo adentra o dramático e o dramático adentra o narrativo. 

Brecht passa a usar o termo épico, não mais como o autor da Poética registrou, mas sim 

com uma nova conotação, na qual entende-se que “O palco principiou a narrar.” Somando 

a colocação de que “A ausência de uma quarta parede deixou de corresponder à ausência 

de um narrador.” (BRECHT, 1978, p. 47). E ainda mais: 

 

Hoje em dia, tem que se conceber o ser humano como “o conjunto de todas as 

condições sociais”, e só a forma épica poderá abarcar todos os acontecimentos 

em processo, os quais para a arte dramática constituem os elementos de uma 

ampla imagem do mundo. Também o homem, ou melhor, o homem “de carne 

e osso”, só pode ser concebido agora em função dos acontecimentos em que se 

enquadra e que o determinam. A nova arte dramática tem que incluir 

metodologicamente, na sua forma, a experiência. [...] Esta forma é, assim, 

tudo, menos um conjunto de fatos simplesmente alinhados em sequência. 

(BRECHT, 1978, p. 29) 

 

 De forma didática, pode-se estabelecer uma comparação do modelo aristotélico e 

brechtiano16, opondo suas diferenças, no intuito de verificar como a proposta de fazer 

teatro de Brecht se dá. É importante sopesar como a forma aristotélica orientou e moldou 

o fazer teatral por muitos séculos; assim, a nova forma épica será posta em contraposição 

ao já estabelecido, ou seja, as modificações dar-se-ão em oposição a determinadas 

orientações cristalizadas na cultura ocidental.  

  A forma dramática aristotélica personifica o acontecimento, levando o espectador 

a se envolver com o que vê de forma sentimental, em uma perspectiva ilusionista, cujo 

entendimento é de imutabilidade do homem; por sua vez, a forma épica de Brecht narra 

o acontecimento, fazendo do espectador uma testemunha, de tal maneira que sua posição 

será conscientização e enfrentamento da condição do homem, agora entendido como 

provido da capacidade de mudar.  

 Os acontecimentos, na forma dramática, só podem ocorrer de forma linear, 

encaminhando as ações uma em função da outra, até o desenlace da ação, na qual o 

pensamento domina o ser. Já na forma épica, as cenas existem em função de si mesmas, 

não mantendo necessariamente a linearidade; o homem é um ser social que determina o 

pensamento a partir de si mesmo, e por isso é capaz de tomar partido e agir para modificar 

 
16 Na obra Estudos sobre teatro, de Brecht (1978, p. 16), há uma tabela comparativa da qual se extraiu a 

comparação entre os modelos, optando-se por ater-se aos elementos teatrais os quais ocorrem na obra em 

análise nesta dissertação, por questão de recorte para a análise.  
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o mundo no qual vive. Para Brecht (1978, p. 32), o teatro épico precisa mostrar claramente 

o sentido do que se passa, tal como um “cronista de costumes ou um historiador” os 

colocaria. Essa orientação mostra-se tão fundamental que o autor (1978, p. 84) pontua o 

método como “historiação dos acontecimentos”, dentro do qual o ator representaria as 

ações como acontecimentos históricos marcados no tempo em que se deram, de forma a 

ser possível estabelecer críticas quanto a esses comportamentos devido ao distanciamento 

que esse formato possibilita.  

Barata define a relação do público com esse formato de teatro da seguinte maneira: 

 

Este tipo de teatro pressupõe, além de determinado nível técnico, um poderoso 

movimento na vida social, movimento não só interessado na livre discussão 

das questões vitais, como visando à sua solução e dispondo da possibilidade 

de defender esse interesse contra todas as tendências que se lhe opunham. 

(BARATA, 1981, p. 156). 

  

 Como se pode constatar, a função do teatro épico passa a ser didática, 

possibilitando ao público mudança em sua posição passiva, partindo para a ação, e assim 

alterando a realidade vivida. Quando o épico causa comoção, esta é ocasionada pela 

consciência de que o sofrimento do homem poderia ser evitado, sendo considerado 

remediável, não mais como a purgação das emoções, tal como acontecia nas tragédias 

gregas.   

 Lionel Abel (1968, p. 129) acrescenta que, para Brecht, “as personagens 

principais são moralmente incoerentes”, sugerindo que o dramaturgo alemão não tinha 

interesse em retratar indivíduos, mas sim como corpos que desejam “resistir”.  Em outras 

palavras, “O que Brecht afirmava era o corpo, o corpo humano em seu calor, sua fraqueza, 

sua suscetibilidade, seus apetites, o corpo humano em seus anseios e em seu pensamento” 

(ABEL, 1968, p. 137). Tal comportamento é perfeitamente visualizado na caracterização 

das personagens de O Encoberto, porém, não apenas nas protagonistas. Sejam os nobres 

com seus comportamentos mesquinhos, interesseiros, bajuladores, crédulos e bondosos, 

ou ainda nas personagens sem nome, que vivem seus presentes miseráveis e condenados 

a suprir menos do que suas necessidades mais básicas.   

 

1ª VENDEDEIRA 

Para desgraças já no chegam as nossas. (CORREIA, 2014, p. 12). 

 

2ª RUFIA 

Preferimos ver-te rebolar as nádegas. (CORREIA, 2014, p. 12). 

 

1ª RUFIA 
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Cala o bico, borrachão! Estás podre de bêbado e queres chatear os outros com 

o ranho da tua alma. (CORREIA, 2014, p. 113). 

 

JU-JU 

Que pergunta! Tenho muitos nomes. Os filhos me chamam mãe. Os pais me 

chamam filha. Os progressistas, vítima dos tubarões e os tubarões chamam-me 

um figo. E tudo isso por dez reis de mel coado. (CORREIA, 2014, p. 64). 

 

CONDESSSA 

Tortura-o! (CORREIA, 2014, p. 75). 

 

JU-JU 

Malvados! Lobos! Não vêem que este infeliz sofre por nossa causa? 

(CORREIA, 2014, p. 112). 

 

 Para que se mantenha o leitor ou espectador ciente do encaminhamento da fábula 

no teatro épico, recorre-se ao coro, que passa a ser usado com a função de narrador, 

contextualizando e comentando as ações das personagens.  

 Em O Encoberto, a autora não usa o termo coro para designar as personagens que 

farão esse papel, mas opta por usar de uma metáfora na nomeação do coro, como “As 

Três Catadeiras”, cuja função é limpar cabeças infestadas de piolhos, em clara alusão à 

limpeza do país, que considerava “infestado de parasitas”. Observe-se a fala do 

Licenciado, na qual a metáfora é usada:  

 

LICENCIADO 

Dizei-me, boas mulheres, que sensatamente empregais o vosso tempo 

combatendo os parasitas desde país piolhoso: que gente é aquela? (CORREIA, 

2014, p. 40). 

 

Verifica-se também que a primeira manifestação do coro das três catadeiras, 

ademais da função narrativa, versa acerca de um dos temas largamente explorados no 

teatro épico: a relação de exploração que há entre diferentes classes sociais: 

 

AS TRÊS CATADEIRAS 

É da mais aconselhável prudência  

que o pensar de cada um seja 

proporcional à sua competência  

para fortuna neste mundo fazer. 

Mas esta harmoniosa ciência  

que é o segredo de uma livre sociedade 

onde o magro deixa o gordo engordar 

e o gordo deixa o magro emagrecer, 

não pode ser um manual de felicidade 

da mãe que tem filhos piolhosos. 

Enquanto a cabeça destas crianças limpamos 

o crânio enchemos de pensamentos ociosos 

que do infeliz azedam a existência. 

Ai de nós! ai de nós! os parasitas 

que não nos deixam ter ilusões demonstram 
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que o verdugo continuará a matar 

e o insensato a escrever no peito  

a obscena palavra liberdade 

e a dizer para o verdugo: “aponta!” 

e que nós continuaremos a catar 

a cabeça de nossos filhos fedorentos  

quer se chame Filipe ou Sebastião 

o rei para quem filhos fazemos.  

(CORREIA, 2014, p. 40). 

 

Há ainda no texto dois outros trechos em que elementos do teatro épico são 

explicitamente abordados: 

 

JU-JU 

Ai da guerra que rica paródia, 

ai o bródio das leis naturais, 

ai a guerra, nas nossas barrigas 

trazemos filhos sem pais. 

Ai a guerra que rica paródia,  

ai a guerra torna os homens carnais. 

 (CORREIA, 2014, p. 59). 

 

D. JOÃO DE CASTRO 

Amigos! Este sangrento espetáculo que os une na abjecção de vos sentirdes um 

montão de esterco, é uma sinistra encenação do Estado a fim de vos convencer 

de que este homem morre a vossa imaginação. Ora a verdade é que o 

condenado é um actor que se dá ares de fantasma da vossa consciência. De D. 

Sebastião só tem o guarda-roupa. Isto significa que quando a sua cabeça 

tombar podeis ir para casa e ele continuará a viver. 

 (CORREIA, 2014, p. 115). 

 

Em relação à posição na qual Bonami-Rei se envolve, ser um ator cujo fim da 

personagem é também o seu fim, pode ser também advinda do épico, seguindo a análise 

feita por Magaldi quanto ao encerramento de peças épicas:  

 

O veredicto é sempre desfavorável à organização do mundo – e as personagens 

são condenadas enquanto instrumentos do erro ou vítimas dele, por 

incapacidade de se revoltarem contra os seus reclamos. 

Essas considerações fariam concluir que Brecht utiliza criaturas-símbolos, 

erigidas em representantes de categorias sociais e não propriamente seres 

humanos, narrados em sua irredutível experiencia pessoal. (MAGALDI, 1997, 

p. 276). 

 

Concordando com Magaldi (1997, p. 31), de que a premissa didática de Brecht é 

o teatro ser um instrumento de revolução, pode-se concluir que o uso dos elementos 

épicos empregados por Natália Correia em O Encoberto contribui para a caracterização 

de seu texto como inovador, tanto no uso da linguagem cênica quanto literária, mas 

também na abrangência do público ao qual se destina. Brecht pontua que: 
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Este tipo de teatro pressupõe, além de um determinado nível técnico, um 

poderoso movimento na vida social, movimento este não só interessado na 

livre discussão das questões vitais, visando à sua solução e dispondo da 

possibilidade de defender esse interesse contra todas as tendencias que se lhe 

oponham. (BRECHT, 1978, p. 54). 

 

A partir da proposição citada, pode-se entender a escolha de Natália Correia pelo 

épico, a fim de estabelecer sua posição frente ao Salazarismo. O efeito de reconhecimento 

se dá tanto para o público tradicional do teatro, quanto para os adeptos das novas estéticas, 

como o Teatro Épico e o Teatro do Absurdo. A maneira como distintos elementos são 

inseridos no texto e se encaixam de forma tão pertinente confirma a criação de um texto 

inovador e perfeitamente adequado ao público a quem se destina. Exatamente “à maneira 

de Natália Correia”.   

“À maneira de Natália Correia”, na construção da peça O Encoberto, casa 

perfeitamente com a colocação de Brecht (1978, p. 113), de que necessitamos de “um 

teatro que não nos proporcionasse somente as sensações, as ideias e os impulsos que são 

permitidos pelo respectivo contexto histórico das relações sociais”, mas precisa-se de um 

teatro que use essas sensações e percepções, a fim de mudar o contexto no qual o 

espectador está inserido. O teatro deixa de ser um lugar em que o espectador encontra um 

mundo perfeito e organizado, diferente do qual ele vive, pois vê-se diante de um mundo 

tal qual é seu mundo; no entanto, o percebe como possível de modificação, a partir da 

reflexão que o texto lhe permite, sendo assim cambiável sua realidade. Anatol Rosenfeld 

(1973, p. 60) acrescenta que Brecht “torna o mundo desfamiliar, a fim de explicar e 

orientar.” 

Para tanto, tudo deve estar em função da “fábula”, considerada por Brecht o ponto 

central da obra teatral. É justamente dentro da fábula que o modelo épico deve ser 

empregado, não como engessador da representação, mas como possibilidades diversas de 

encenar e trazer para o público a condição de se posicionar criticamente diante do que se 

mostra. Nas palavras do dramaturgo: 

 

A fábula não deve ser um mero ponto de partida para toda a espécie de 

digressões no domínio da psicologia ou em qualquer outro; deve sim, conter 

tudo em si, e tudo deve ser feito em função dela; basta narrá-la para que todos 

os acontecimentos nela contidos se efetivem (BRECHT, 1978, p. 173) 

 

 Brecht (1978. p. 178) entende que todas as formas de arte devem contribuir de 

forma significativa para a solução dos problemas que assolam o país, e dentre as 
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manifestações possíveis da arte, o teatro será palco de “cópias do comportamento 

humano” (BRECHT, 1978, p. 179). Desta forma, pode-se encaminhar o entendimento da 

fábula de O Encoberto justamente como uma apropriação de tais colocações por parte de 

Natália Correia, já sabidamente uma cidadã preocupada em como a arte poderia servir de 

ponte para a resolução dos problemas que o povo português enfrentava nos idos de 1960. 

Para reforçar tal argumentação, o criador do teatro épico define o modelo que propõe e 

como o comportamento humano é visto dentro do modelo em questão:  

 

O interesse do teatro épico é, por conseguinte, eminentemente prático. O 

comportamento humano é apresentado, no teatro épico, como sendo 

susceptível de transformação e, o homem, como dependente de determinadas 

condições econômico-políticas, condições que é, simultaneamente, capaz de 

modificar. (BRECHT, 1978, p. 185) 

 

 A partir de tais colocações acerca do teatro épico brechtiano, pode-se partir da 

análise feita por Sábato Magaldi (2001, p. 297) de Mãe coragem, peça classificada como 

perfeito exemplo de épico, e aplicá-la à análise de O Encoberto. Embora esta não seja um 

exemplar perfeito do modelo, uma vez que nem todos os pontos analisados se aplicam ao 

texto, mas percebe-se um diálogo com outras estéticas, tais como o teatro do absurdo e 

outros elementos de posição mais aristotélica, como será analisado no capítulo 5 desta 

dissertação. A intenção de fazer estes apontamentos com o modelo épico justificam-se 

pelo período histórico no qual a obra foi escrita, bem como com o horizonte de 

expectativas do primeiro público leitor que estava habilitado a perceber tais relações do 

texto com a realidade na qual viviam. 

Para tanto, pontuar-se-ão apenas os elementos tempo e cenário, devido à relação 

que ambas as categorias apresentam com a proposta de distanciamento explicitada pelo 

épico.  O efeito de distanciamento, essencial no modelo de Brecht, se aplica pela distância 

no tempo e no espaço, sendo requerido a toda peça ser apresentada como marcada no 

passado. Tal fato não ocorre em O Encoberto, uma vez que a peça se finaliza a partir de 

uma indicação cênica cuja temporalidade vem marcada para ao presente, transpondo o 

texto do século XVI para o século XX; embora não seja uma data precisa, o leitor 

automaticamente irá situar a temporalidade como o momento presente no qual está 

executando a leitura.  

 

Luz. Os que viram expirar o actor aguardam, no decorrer dos séculos, notícias 

da pessoa intemporal que o actor foi no tempo. Neste ponto da acção estamos 

no século XX e, como tal, se vestem as pessoas. Ju-Ju que é também na 
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aparência uma mulher dos nossos dias, continua a sobressair pelo seu rosto de 

fantasmagoria [...] (CORREIA, 2014, p. 118) 

 

 Quanto à questão do espaço, O Encoberto apresenta suas mudanças de cenário 

dentro de uma perspectiva épica, alterando a unidade de espaço da forma aristotélica. A 

fábula inicia-se na Corte-Contarina, passando para Madrid, seguindo para Lisboa, 

posteriormente parando em um cais, dentro outros cenários que seguem na narrativa: 

 

Estamos num largo da Corte-Contarina, bairro miserável e mal-afamado da 

Veneza do século XVI (CORREIA, 2014, p. 11) 

 

[...] Sentado num trono está Filipe II que em Madrid se preocupa com o 

clamoroso aparecimento em Veneza do falso D. Sebastião, assim nomeado 

pela conveniência da política espanhola. [..] (CORREIA, 2014, p. 28) 

 

Escuridão. O povo de Lisboa delira com a notícia do regresso de D. Sebastião 

em cujo nome as rezes da oprimida manada, mantêm viva a saudade de serem 

pessoas (CORREIA, 2014, p.37)  

 

Encaminham-se para o fundo da cena onde se colocam de perfil como se 

esperassem que algo surgisse do lado esquerdo do cais (CORREIA, 2014, p. 

39) 
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Capítulo 5 Especificidades da linguagem teatral em O Encoberto 

 

5.1 Arte dramática e texto dramático  

 

 Ao propor analisar uma peça de teatro, mesmo que apenas pelo seu texto escrito, 

é fundamental levar em consideração que a leitura remete para fora do texto, exigindo a 

intepretação das palavras e sua concretização em imagens, a partir das orientações que o 

autor insere nas indicações cênicas e no próprio texto, sendo por fim recuperadas na 

vivência do leitor.   

Quando da leitura do espetáculo, essas imagens chegarão ao leitor prontas, por 

meio dos elementos de cenário, da indumentária e da sonoplastia usadas na encenação.  

Salienta-se que a ausência de imagens, se for proposital, também é elemento definidor da 

leitura, bem como as convenções que atribuem sentidos específicos a determinados 

signos, transformando-os em símbolos.  

Jouve (2002, p. 63) destaca que “Como as personagens, o espaço e a situação não 

podem ser descritos inteiramente, o leitor completará a narrativa com sua imaginação, 

segundo o que lhe parecer verossímil.” Ler o texto de teatro é ao mesmo tempo ler as 

palavras e construir imagens mentais de como a personagem se move, se veste, se porta 

em cena; é construir o cenário e o tempo a partir das indicações dadas, e seguir com a 

ação a partir do preenchimento dos vazios e das negações. 

Há, no entanto, dois fatores que precisam ser considerados no preenchimento dos 

vazios e das negações, quando se está no nível de análise da imagem, seja ela concreta, 

no palco, ou resultado da interpretação do leitor. Manguel (2011, p. 27) afirma que “Só 

podemos ver as coisas para as quais já possuímos imagens identificáveis.” Ou seja, caso 

o leitor não reconheça o que se apresenta mesmo que esteja diante de seus olhos, o objeto 

não fará sentido e sua relação com o texto permanecerá incompleta. No teatro, todos os 

elementos funcionam para compor a fábula, e precisam ser considerados em si mesmos e 

em suas relações coletivas.  

Para a instrumentalização de um leitor eficiente, o número de leituras é decisivo. 

Ler a escrita verbal superficial não garante eficiência na apropriação dos significados que 

as palavras denotam, quanto mais a leitura de uma imagem que, em um contexto de teatro, 

torna-se mais polissêmica do que a palavra. Assim, quanto maior o acervo de leituras, 
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mas fácil será para o leitor escolher qual caminho percorrer no processo de se apropriar 

do que lê.  

 Os teóricos que examinam a definição de texto dramático são cautelosos em 

estabelecer definições fechadas e estanques. No teatro chamado clássico, as peças eram 

escritas em função da encenação e, portanto, mais facilmente classificáveis de acordo 

com um gênero. Hoje, qualquer texto pode ser encenado, podendo ou não ser adaptado 

para o gênero teatral ou manter sua forma original em outro gênero, de tal forma que a 

classificação se torna problemática. Vários autores criaram estratégias para tentar 

delimitar minimante as definições e classificações, para identificar marcadores do gênero. 

Pavis (2015, p. 404-406) sistematiza as reflexões de vários outros autores e estabelece 

cinco critérios possíveis para essa categorização. 

 O primeiro critério seria a obra, na qual há a ocorrência do texto principal, a ser 

dito pelos atores, e do texto secundário, também chamado de indicações cênicas, 

destinadas não a serem ditas no palco, mas contribuindo para a elaboração do espetáculo 

ou, no caso do leitor, para a elaboração de imagens mentais de como possivelmente as 

cenas se dariam.  

 O segundo critério é a verificação da presença e alternância do diálogo entre as 

personagens, de forma a não ser necessária a presença de um narrador que conduza o 

leitor e o espectador pela trama. “Ler ou receber o texto dramático é fazer com ele uma 

análise dramatúrgica graças à qual se iluminam o espaço, tempo, ação e personagens.” 

(PAVIS, 2015, p. 405). 

 O terceiro ponto é a distinção pragmática do texto; mesmo um texto não literário 

pode ser dramatizado e se tornar dramático. Assim, qualquer texto que possa ser 

dramatizado é potencialmente um texto dramático, mesmo os que não surgem como 

textos literários. 

 O quarto critério é o que se propõe neste estudo de caso: analisar o texto levando 

em consideração o momento de produção, a sociedade que o produz e o consome, 

intrinsecamente referindo-se a seu primeiro público. Este critério está diretamente ligado 

à questão da concretização do texto (recepção), à percepção dos locais de indeterminação 

(preenchimento dos vazios) e à manutenção e eliminação da ambiguidade (negações).  

Pavis afirma que: 
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Estaríamos equivocados em considerar o texto dramático como uma entidade 

fixa, diretamente acessível, compreensível de uma só vez. Na realidade, o texto 

só existe ao termo de uma leitura, a qual sempre está situada na história. Esta 

leitura depende do contexto social do leitor e de seu conhecimento do contexto 

do texto ficcional. (PAVIS, 2015, p. 205-206). 

 

 O último critério consiste em separar a recepção como texto literário ou como 

espetáculo, sendo este último apresentado a partir da leitura feita por todos os envolvidos 

na encenação. Enquanto leitura literária, o caminho é direto entre texto e leitor, e a 

recepção é individual; já no espetáculo, a leitura passa do texto à equipe toda do teatro 

para, em seguida, chegar ao espectador, o que torna a recepção coletiva. 

 No caso de O Encoberto, só resta ao leitor contemporâneo a opção de desfrutá-lo 

como obra literária, uma vez que dificilmente uma companhia teatral o colocaria 

novamente em cena, tendo em vista o conteúdo da peça e a quantidade de elementos 

teatrais exigidos: muitas personagens (algumas inclusive interpretam dois papéis ao longo 

do texto), cenários diversos, iluminação fortemente marcada como símbolo, a própria 

quebra da quarta parede que insistentemente desfaz o efeito de ilusão, o uso de trechos 

narrativos para que haja entendimento da fábula, dentre outros. Embora o texto apresente-

se como interessante e pertinente, a questão do lucro gerado pelo espetáculo não pode ser 

ignorada, a fim de manter a máquina teatral em funcionamento. Desse fator lucro decorre 

a fatalidade de muitas obras de excelente qualidade não chegarem ao palco, ou, uma vez 

encenadas, não voltarem a ser colocadas em cartaz, e não serem nem mesmo editadas 

como livros.  

 

5.2 Dito, não dito e fora do texto 

 

 Independentemente do gênero, nenhum texto se apresenta completo ao leitor, com 

uma única e exclusiva possibilidade de preenchimento dos vazios; cada texto diz muito 

mais do que objetivava dizer, uma vez que depende do leitor para se concretizar e, como 

há diferentes leitores, há diferentes leituras. Todo texto traz elementos na superfície, 

facilmente identificáveis, e outros que necessitam da colaboração do receptor no 

preenchimento dos vazios (ISER, 2002). O texto traz informações ditas e outras não ditas 

explicitamente; cabe ao leitor o papel de reconhecer essas formas e fazer a leitura do dito 

e do não dito pelos mecanismos de controle que o próprio texto impõe.  

Pavis articula importante consideração acerca do tipo de preenchimento do dito e 

do não dito no texto a ser feito pelo leitor: 
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Todos os meios são bons para reduzir esses bolsões de não-ditos, porém nem 

todos são igualmente judiciosos. Em primeiro lugar, é preciso decidir aquilo 

que se quer que o texto diga e, sobretudo, qual a modalidade que atribuímos 

ao dito: é preciso acreditar nele, sugeri-lo, oferecê-lo como uma possibilidade 

ou uma certeza etc. (PAVIS, 2015, p. 108). 

 

 Assim, cada leitor fará a recepção a seu modo, seguindo, porém, determinadas 

linhas pré-estabelecidas para esse trabalho. Para Pavis (2008, p. 241), o ideal seria o 

espectador, quando da leitura de uma peça de teatro, já ter incorporado as regras da 

linguagem teatral e dispor de um dicionário de base para orientar sua leitura. O autor 

entende que o conhecimento adquirido permite apropriar-se de outras formas de 

encenação, ampliando sua capacidade de compreender os textos que lhe são apresentados.  

 Pressupondo que o leitor tenha conhecimento, minimamente que seja, das regras 

da linguagem teatral, a leitura desdobra-se para além da decodificação e permite que se 

leia o texto em si. Cada obra tem sua própria especificidade e deve ser lida partindo da 

escolha do gênero, e de como cada texto é elaborado em particular: ler sua fábula, quais 

são as personagens escolhidas, como estas se apresentam e se relacionam entre si, onde e 

quando se passam os eventos. Ler também a intenção, se objetiva diversão ou fazer refletir 

a respeito de determinado aspecto da sociedade, se intenciona alguma mudança de 

posicionamento do leitor ao final da leitura. Enfim, ler além da superfície. 

 Importante ter em mente o conceito de fábula no teatro, o qual é distinto do 

conceito de fábula enquanto gênero textual. Pavis reconhece esse elemento primordial do 

teatro e aponta sua leitura, que compreende profundamente a ação cênica: 

 

A fábula dá a chave da dramaturgia e lhe revela como a encenação é atada, 

ancorada no espaço-tempo, submetida a escolhas dramatúrgicas. A fábula é 

construída a partir de uma série de ações físicas. Tais ações consistem sempre 

em um agente (o sujeito que age), a intenção, o mundo possível no qual ela 

ocorre, o movimento (para onde ela vai), sua causa em seu objetivo último. A 

análise que conseguir identificar tais componentes fornecerá uma descrição 

que se fundamenta em uma interpretação em profundidade da ação cênica 

(PAVIS, 2008, p. 242). 

 

 Conclui-se que o texto, embora apresente vazios que requerem seu preenchimento 

por parte do leitor, se encarrega de encaminhar os preenchimentos de forma a orientar o 

leitor de quais possibilidades são adequadas a cada texto. Várias leituras são possíveis, 

considerando o primeiro público leitor e os leitores posteriores, mas não será qualquer 

leitura validada pelo texto. 
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Caso o leitor faça um preenchimento incorreto ou parcialmente correto, a 

sequência textual faz suas correções e reencaminha a leitura, de tal forma que o 

preenchimento dos vazios ocorre durante o texto todo, em uma lógica sequencial, com 

cada parte do texto dialogando com as demais, a partir de regras convencionadas tanto 

pelo autor quanto pelo leitor. 

Portanto, propõe-se realizar a leitura de O Encoberto a partir do preenchimento 

dos vazios do dito e do não dito, considerando que no texto nada é aleatório, uma vez que 

a obra é um objeto estético, demandando conhecimento de história e linguagem teatral 

para sua compreensão. Apresenta linguagem trabalhada no plano da expressão e 

altamente carregada de ambiguidades no plano do conteúdo, ambiguidades só 

identificáveis a partir do conhecimento dos diversos elementos que compõem o texto.  

Entende-se, assim, que o preenchimento dos vazios requer conhecimento do 

gênero do qual a obra faz parte, porque, segundo Eco, essa apropriação das regras do 

gênero permite reconhecer o que é convencionado e aquilo que está além do esperado, 

identificando-se, assim, as marcas de autoria e inovação. Em suas palavras, “será fácil 

individuar criatividade, inovação e invenção ali onde elas se verificam realmente.” (ECO, 

2009, p. 228).  

Partindo do conhecimento das regras da linguagem teatral e dos demais elementos 

presentes no texto para o preenchimento dos vazios, constatam-se contribuições ao texto 

advindas do Sebastianismo e suas implicações ideológicas, das estéticas do Absurdo e do 

Teatro Épico, a partir das quais pode-se acreditar a leitura da obra como um ato 

comunicativo, em que o texto coloca “em questão as verdades adquiridas convidando a 

uma nova análise dos conteúdos” (ECO, 2009, p. 232). Objetiva-se entender sua função 

social como contribuição para discutir a realidade política e social e posicionar-se frente 

aos desmandos do poder. 

 Segundo Pavis (2015, p. 172), “O fora do texto é ao mesmo tempo o contexto 

ideológico, histórico e o intertexto: a sequência de textos que precede a obra e que, através 

de todas as mediações e transformações possíveis, influem no texto dramático.” 

Acrescenta que a literatura não imita a realidade, mas a usa por ser comum tanto ao autor 

quanto ao espectador, criando o efeito do real. Será esse efeito do real que permitirá ao 

espectador ou leitor atribuir valor de verossimilhança e de verdade ao que vê ou lê, mesmo 

sabendo que a obra é ficcional. 

 Em O Encoberto, Natália Correia apropria-se de elementos diversos para compor 

sua fábula:  tragédia e comédia clássica, Sebastianismo, Teatro do Absurdo e Teatro 
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Épico; seu texto não se enquadra em nenhuma dessas estéticas de forma absoluta, mas 

apresenta traços de todas, criando um texto múltiplo de formas, que funciona eficazmente 

tanto como peça de teatro quanto discurso ideológico.  

 

5.3 Recepção, Semiologia, signo e símbolo teatral 

 

 Pavis (2015, p. 329) define recepção como “Atitude e atividade do espetador 

diante do espetáculo, maneira pela qual ele usa os materiais fornecidos pela cena para 

fazer deles uma experiência estética.” Observe-se a escolha das palavras para designar a 

atividade do receptor: atitude pressupõe tomada de posição frente ao objeto de análise e 

atividade pressupõe trabalho, ações nas quais o receptor precisa colocar empenho para 

concretização da recepção. Tanto atitude quanto atividade não acontecem no vácuo, 

ambas se apoiam nos materiais fornecidos pela obra e na forma como o receptor os usa 

para chegar à experiência que o autor classifica como estética, ou seja, pertencente à 

esfera do sensível, do harmônico e do belo. Ressalva-se que, para Pavis, a obra dramática 

é vista em função do espetáculo, porém, é perfeitamente possível atribuir as mesmas 

competências conferidas ao espectador para o leitor do texto; toda obra precisa ser 

primeiramente lida para depois transformar-se em espetáculo, embora não seja a 

totalidade de textos transformados em espetáculos, pois, como já mencionado, muitos 

textos só poderão ser recebidos por meio da leitura do texto como literatura. 

 A recepção não acontece a partir do nulo, é preciso que haja um repositório de 

subsídios, nos quais o receptor busca apoio e ferramentas para seu trabalho de leitura. 

Cada teoria tem seus caminhos quanto ao que crê ser necessário ao leitor para que este 

esteja apto a concretizar a obra. Segundo Pavis (2015, p. 330-331), os códigos de recepção 

são divididos em três blocos:  

 1º - códigos psicológicos: dividem-se em percepção do espaço, fenômeno de 

identificação e o horizonte de expectativas do leitor; 

 2º - códigos ideológicos: divididos em conhecimento da realidade do público e 

mecanismos de condicionamentos ideológicos veiculados pelas mídias ou pela educação; 

 3º - códigos estético-ideológicos: dividem-se em códigos especificamente teatrais, 

códigos gerais da narratividade, códigos das categorias teatrais e códigos de ligação entre 

uma estética e uma ideologia.  

Atentando-se ao terceiro tipo de códigos, mas não desmerecendo os dois 

primeiros, no estudo de caso da obra O Encoberto, entende-se que a instrumentalização 
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do leitor deve se dar de forma ampla, retomando várias frentes de conhecimento para que 

a leitura se concretize e se torne uma experiência estética, tal qual a autora intencionou 

ao criar especificamente uma obra teatral. Essa instrumentalização é importante porque 

permite ao leitor compreender não só o que está na superfície do texto, mas o que está 

nas camadas mais profundas da escrita. A incumbência do leitor é constantemente 

atualizar seu conhecimento, não só acerca da obra que está lendo, mas do seu 

conhecimento de mundo, que é requisitado a todo momento.  Confirmando essa premissa, 

Pavis (2015, p. 331) considera que as regras de recepção podem ser aprendidas e 

contribuem com o aprimoramento da recepção. Quanto mais o leitor conhecer qualquer 

aspecto que envolva a peça, melhor será seu desempenho na leitura. 

O texto dramático e o espetáculo são ambos repletos de significação, pelo uso de 

signos em sua composição de gênero.  Porém, não é adequado examinar os signos 

individualmente, mas sim em sua relação com o global. Mesmo que os signos tenham 

significação individual, na globalidade do texto, podem apresentar a significação alterada 

e até mesmo deslocada em função do texto como um todo. O uso de signos está 

intimamente ligado à questão da produção de sentido, de tal forma que, caso o leitor não 

conheça a atribuição de sentido que se faz a um determinado signo, parte da significação 

que vem imbuída no uso desse signo se perde e o sentido fica incompleto. Neste ponto, 

faz-se necessário que o leitor considere o conhecimento do primeiro público ao qual o 

texto foi destinado, a fim de buscar qual o peso e os sentidos atribuídos pela época para 

cada signo presente no texto. Afinal, os valores mudam com o tempo e com as sociedades 

que os usam. A carga semântica de cada símbolo deve ser igualmente conhecida tanto 

pelo autor quanto pelo leitor da obra. 

No teatro, o uso dos signos evolui para o uso de símbolos que são entendidos como 

“um signo arbitrariamente escolhido para evocar o seu referente” (PAVIS, 2015, p. 360). 

O uso de símbolos é sempre motivado em função do significado que cada um traz para o 

texto, de forma a enriquecer a fábula.  

Quando o autor opta por escurecer ou iluminar uma cena ou personagem, em usar 

uma parte do corpo simbolizando o todo, música que remete a determinados sentimentos, 

um objeto único ao invés de vários objetos, é uma forma convencional na qual o leitor ou 

o espectador se deixam levar pela ficção e se permitem acreditar que estão diante da 

realidade, embora saibam que estão diante de uma ficção.  

Em O Encoberto, o recurso de iluminar as personagens e as cenas é largamente 

usado, bem como o seu contrário, a escuridão, fica evidente ao lado dos pontos de 



87 
 

 
 

iluminação, direcionando o olhar do leitor.  Há um entrecruzamento de luz e escuridão, 

como uma luta entre forças antagônicas, em que a luz é análoga do bem e a escuridão do 

mal, da ignorância ou do esquecimento.  

Observe-se o uso de alguns símbolos nas indicações cênicas e suas possíveis 

implicações para a significação da peça. Lembrando que alguns dos símbolos usados na 

peça não são exclusividade do teatro, mas fazem parte dos recursos literários de outros 

gêneros, e assim podem ser recuperados para a recepção do texto teatral em específico, 

até mesmo pelo leitor não familiarizado com a linguagem teatral.  

 

Escuridão. Só Bonami-Rei fica intensamente iluminado. (CORREIA, 2014, 

p. 27) (grifos nossos). 

 

Apenas Bonami-Rei pronuncia a última palavra “O Purgatório dos 

Comediantes” é fortemente iluminado, ficando o resto da cena mergulhado na 

sombra, na qual desaparece Bonami-Rei [...] (CORREIA, 2014, p. 28) (grifos 

nossos). 

 

Escuridão. [...] . (CORREIA, 2014, p. 37) (grifos nossos). 

 

A cena ilumina-se. [...] . (CORREIA, 2014, p. 38) (grifos nossos). 

 

Escuridão sobre Filipe II e Cristóvão de Moura, na qual também mergulha a 

sombra de Bonami-Rei, ficando apenas focadas, no proscênio, as Três 

Catadeiras. (CORREIA, 2014, p. 109) (grifos nossos). 

 

A luz espalha-se na cena. [...] (CORREIA, 2014, p. 110) (grifos nossos). 

 

 A autora faz o jogo de alternar a escuridão e a iluminação na sequência do texto 

diversas vezes. Mesmo sendo um mecanismo bastante comum no teatro, usar luz para 

direcionar o olhar do espectador para os pontos de relevância da trama, o ponto importante 

é primeiro escurecer e depois iluminar, de forma a possibilitar a antecipação por parte do 

leitor ou espectador, sem que distraia a atenção. O uso da luz não é apenas decorativo, 

mas há a criação de sentido a partir de seu uso.  

 Observem-se outros símbolos inseridos no texto: 

 

[...] O diálogo é em estilo epistolar. Sempre que Cristóvão de Moura toma a 

palavra, Filipe percorre, nervosamente, as contas do rosário. (CORREIA, 

2014, p. 35) (grifos nossos). 

 

Volta a desfiar as contas do rosário, gesto que executa sempre que Cristóvão 

de Moura fala. (CORREIA, 2014, p.108) (grifos nossos). 

 

 

 O rosário citado nas mãos de Filipe II remete à questão da religiosidade cristã, 

bastante marcada na história do Sebastianismo e na história da Península Ibérica. Além 
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de simbolizar o Cristianismo, o fato de o Rei percorrer e depois desfiar as contas significa 

o ato de rezar, de estar em comunhão com Deus, embora seu comportamento na trama 

narrada não esteja desprovido de interesses pessoais e não cristãos. 

 

As facas baixam sobre o Licenciado que cai por terra. CORREIA, 2014, p. 

46) (grifos nossos). 

 

(Exibindo o coração do Licenciado nas mãos rubras de sangue.) [...] . 

(CORREIA, 2014, p. 46) (grifos nossos). 

 

As facas são as armas com as quais as personagens que representam o povo 

silenciam o Licenciado, que ousa contrariá-los, argumentando a morte de Dom Sebastião 

em Alcácer-Quibir. Podem ser consideradas armas de oportunidade e acessíveis a pessoas 

de classes mais baixas que compõem esse grupo de personagens, uma vez que seria um 

problema de verossimilhança colocar nas mãos desses personagens armas destinadas ao 

exército ou à nobreza, como espadas. Há ainda o uso dos eufemismos, “cai por terra” e 

“mãos rubras de sangue”, para simbolizar a morte do Licenciado, de forma que não é 

preciso dizer explicitamente que a personagem foi assassinada e assim causar espanto e 

repulsa no público. 

 

Abrem-se as cortinas de “O Purgatório dos Comediantes” e Bonami-Rei está 

sentado em caixotes sobrepostos com rótulos de sabão que fazem de 

trono. (CORREIA, 2014, p. 61) (grifos nossos). 

 

A autora é bastante sagaz no uso do trono de caixotes e do sabão como símbolo. 

O trono poderia ser constituído por qualquer caixote, mesmo caixotes sem marcas de 

identificação, e ainda traria ajuste de ser um trono improvisado, o qual de forma alguma 

lembra o glamour da nobreza e distinção do rei que governa a partir do trono. O fato de 

serem caixotes de sabão retoma a própria função do produto de limpar, tirar a sujeira, em 

uma alusão a limpar a política de Filipe II na peça, e, por extensão, a política salazarista 

dos tempos de publicação da obra.  

 

Da direita entra, correndo, um Guerrilheiro que traz nas mãos erguidas uma 

coroa de espinhos. (CORREIA, 2014, p. 62) (grifos nossos). 

 

Novamente uma referência ao Cristianismo, retomando a cena da crucificação de 

Cristo, quando os soldados trazem a Jesus uma coroa de espinhos, fazendo pouco caso de 

sua condição de salvador. A questão da intertextualidade entre Bonami-Rei e Jesus é 

fartamente encontrada na obra, confirmando a posição de Dom Sebastião representado 
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por Bonami na função de salvador dos portugueses, da mesma forma como Jesus está na 

posição de salvador dos cristãos. Há, ainda, a possível associação entre o trono de caixotes 

e a coroa de espinhos, como elementos de baixo valor para um rei que deseja retomar um 

trono e uma coroa de verdade.  

 

Suavemente coloca a cabeça no cepo. O Carrasco baixa o cutelo. Súbita 

escuridão na qual rompem medonhas gargalhadas que rematam em trovões. 

A treva é riscada por relâmpagos. Ju-Ju entra, correndo, recortando-se 

sobrenaturalmente na sombra revolvida por raios. (CORREIA, 2014, p. 117) 

(grifos nossos). 

 

Novamente o uso do eufemismo para simbolizar a morte, mas agora a morte de 

Bonami-Rei. Com o pretenso rei morre também o sonho de salvação do povo, por isso o 

resultado da morte é marcado com raios, trovões e relâmpagos, que podem ser associados 

à incapacidade de controle dos elementos e da vontade divina por parte da humanidade. 

Ademais há a relação da limpeza que a chuva promove.  

 

5.4 Ficção e Gênero  

 

Embora O Encoberto esteja construído a partir de um fato histórico, e suas 

personagens sejam pessoas reais ficcionalizadas, o texto não é a história tal qual fato 

histórico. Tanto o leitor quanto o espectador reconhecem estar diante de um texto que não 

tem valor de verdade, por mais verossímil que pareça. É um pacto entre um autor que usa 

o ator para representar Dom Sebastião, e entre o leitor que finge acreditar que está diante 

do rei e não do ator/personagem. Este efeito de real se dá, segundo Pavis (2015, p. 167), 

porque “No teatro, o faz-de-conta é apresentado diretamente, não mediado (pelo menos 

diretamente) por um narrador”. O fato de a ação progredir pelo diálogo entre as 

personagens é uma das mais marcantes características do texto teatral. 

 Tentar enquadrar obras literárias em determinados gêneros tem sido tarefa 

debatida desde a Antiguidade. Separar o texto por suas características em oposição a 

outros textos funcionou na medida em que estes mantinham maior número de elementos 

comuns entre um segmento e outro. Porém, a clara oposição entre a lírica, a épica e o 

drama não são mais critérios definidores na atualidade.  

No teatro, as categorias históricas como a tragédia e a comédia, tal qual Aristóteles 

as concebeu, não são mais suficientes para delimitar e classificar os textos dramáticos. 

Nada impede que se escreva e se encene uma tragédia ou comédia clássica, porém, como 
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o público se modifica e junto dele as produções teatrais se encarregam de servirem a esses 

públicos, é pertinente e esperado que mudanças aconteçam. Junto das inovações vêm as 

dificuldades de classificação que, mesmo não sendo definidoras, são importantes para 

situar o leitor e orientar um possível caminho para a recepção, como orienta Pavis: 

 

O gênero – e, para o leitor/espectador, a opção de ler texto conforme as regras 

deste ou daquele gênero – dá, imediatamente, uma indicação sobre a realidade 

representada, fornece uma grade de leitura, firma um contrato entre o texto e o 

seu leitor. Detectando o gênero do texto, o leitor tem em mente um certo 

número de expectativas, de figuras obrigatórias que codificam e amplificam o 

real, permitindo ao autor não recapitular as regras do jogo e do gênero 

supostamente conhecidas por todos, utilizando-o a satisfazer, mas também a 

ultrapassar essas expectativas, afastando o texto do modelo canônico. (PAVIS, 

2015, p. 182). 

 

 Em O Encoberto, a classificação em um modelo fechado torna-se intricada, uma 

vez que a obra apresenta apropriação de diferentes estéticas e elementos de diversas áreas 

para a composição do texto. Há quem o classifique como comédia, porém, não se pode 

deixar de notar a ocorrência da catarse, que está na fundamentação da tragédia, além de 

traços do Teatro Épico e do Teatro do Absurdo. Esses temas relacionados com a obra 

serão abordados adiante.  

 Se, por um lado, há a necessidade de auxiliar o leitor com uma afiliação de gênero, 

há também necessidade de os gêneros atenderem a demandas das sociedades, de forma a 

acrescentar novas características ou serem substituídos por outros. Os gêneros 

desdobram-se a partir de certos traços que se mantêm como adequados, e incorporam 

novas formas de expressão, e novos gêneros vão surgindo. Vale lembrar que alguns 

gêneros já fizeram suas contribuições e não encontram mais espaço; suas obras ficam 

como registro histórico, pois perderam sua capacidade de se comunicar com o público.  

 Ao leitor cabe perceber como o texto se relaciona com outros textos do mesmo 

gênero, e estar ciente de que questões de originalidade são possibilidades para as quais os 

autores recorrem, a fim de tornar seus textos relevantes e atenderem aos desejos de seu 

público, ou até mesmo angariar mais leitores para suas obras. Quanto mais 

instrumentalizado estiver o leitor, mais capacitado à recepção, tanto de obras canônicas 

quanto obras que rompem com os traços identitários dos modelos conhecidos, e 

inauguram novos gêneros.   
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5.5 Comédia versus Tragédia  

 

 Tradicionalmente, a comédia se opõe à tragédia. Na comédia, as personagens 

estão nas classes mais baixas, o final é sempre feliz, e a intenção do texto é fazer o público 

rir, em uma relação de cumplicidade ou superioridade ao que se apresenta. Há como 

consequência o distanciamento do público no tocante às personagens ou aos eventos, 

diferentemente da tragédia, em que há o desejo pela catarse. Os temas tratados não estão 

na esfera da história ou da mitologia, mas em atividades corriqueiras do cotidiano, nas 

quais todos podem estabelecer traços de reconhecimento.  

A partir dos critérios acima, a classificação de O Encoberto como comédia fica 

comprometida. As personagens não são apenas de classes menos favorecidas; há a 

presença de Dom João de Castro, Cristóvão de Moura, Filipe II, do pretenso Dom 

Sebastião e de membros da nobreza e do clero, ao lado de muitos trabalhadores do povo 

que não recebem nomes. O final não tem desenlace feliz, pois o ator que se dizia Dom 

Sebastião é executado, além do triste assassinato do Licenciando no final do primeiro ato. 

E embora o teatro dentro do teatro explore o uso de gargalhadas no diálogo, o leitor pode 

não achar graça, mas sim ficar comovido com o sofrimento das personagens, e assumir 

uma posição catártica em relação a eles, o que colocaria o texto na esfera da tragédia. É 

possível também que o leitor reconheça, nas mortes tanto do Licenciado quanto de 

Bonami-rei, traços épicos identificando sua comoção em relação as mortes, pois “O 

sofrimento deste homem comove-me porque seria remediável.” (BRECHT, 1978, p. 48).  

Há, já no final do 3º ato, uma fala que pontua não ser o texto uma comédia, 

colocando a peça na esfera de outro gênero:  

1º HOMEM 

Não representas nada mal, mas preferimos as comédias. (CORREIA, 2014, 

p. 110) (grifos nossos). 

 

Observem-se alguns elementos textuais que rementem o texto à esfera da 

comédia: a classificação da companhia como de comediantes, parte do cenário ser 

chamada de “O Purgatório dos comediantes”, as diversas inserções de gargalhadas nos 

diálogos, algumas inclusive na sequência das falas. 

  

FLORIANA 

(Conseguindo, finalmente impor a sua voz.)  

Calma, ilustre assistência! O espetáculo vai prosseguir dentro de instantes. É 

só o tempo do Senhor Bonami, primeiro actor desta famosa companhia de 

comediantes, mudar de trajo. (CORREIA, 2014, p. 11-12) (grifos nossos). 
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A vendedeira remata a frase com uma gargalhada que desencadeia outras 

na assistência. (CORREIA, 2014, p. 12) (grifos nossos). 

 

FLORIANA 

Digníssimos senhores e insígnes damas!  O nosso espetáculo dirige-se aos 

sentimentos mais elevados do público, teremos a honra... (CORREIA, 

2014, p. 13) (grifos nossos). 

 

FLORIANA 

Em seguida termos a honra de interpretar para Vossas Excelências o 

entremês intitulado “As Desventuras do Rei Encoberto Que Para Penar Seus 

Pecados Palmeia o Mundo Sujeito Às Agruras Do Mesmo A Fim De Ser 

Perdoado Pelo Senhor E Regressar Ao Seu Reino” (CORREIA, 2014, p. 13-

14) (grifos nossos).  

 

D. João de Castro corre para “O Purgatório dos Comediantes” e cai de 

joelhos nos degraus. Floriana sai do seu melodramático constrangimento 

para manifestar uma perplexa indignação (CORREIA, 2014, p. 19) (grifos 

nossos). 

 

Gargalhadas (CORREIA, 2014, p. 222) (grifos nossos). 

 

Nova explosão de gargalhadas (CORREIA, 2014, p. 23) (grifos nossos). 

 

Novas gargalhadas (CORREIA, 2014, p. 23) (grifos nossos). 

 

Riso geral (CORREIA, 2014, p. 64) (grifos nossos). 

 

Gargalhadas (CORREIA, 2014, p. 111) (grifos nossos). 

 

Gargalhadas (CORREIA, 2014, p. 111) (grifos nossos). 

 

Nova explosão de gargalhadas (CORREIA, 2014, p. 111) (grifos nossos). 

 

Há, ainda, dois pontos que se adequam à categoria da comédia no texto de O 

Encoberto: o esquema ao qual o texto obedece está na estrutura de equilíbrio, passando 

por um desequilíbrio e voltando ao equilíbrio, e o gênero comédia funciona bastante bem 

para a criação de um teatro dentro do teatro.  Pavis assim define a função da comédia: 

 

A Comédia, diferentemente da tragédia, presta-se facilmente aos efeitos de 

distanciamento e se autoparodia de bom grado, pondo assim seus 

procedimentos e sua forma de ficção em exagero. Desse modo, ela é o gênero 

que apresenta grande consciência de si, que frequentemente funciona como 

metalinguagem crítica e como teatro dentro do teatro (PAVIS, 2015, p. 54). 

 

 

 Rubem Rocha filho corrobora a definição de Pavis, argumentando que “A 

comédia foi sempre o instrumento da crítica social mais direta, mais contundente. A 

personagem cômica sempre esteve mais perto de sua plateia e longe dos poderosos, 

descambando até pra o chulo e o vulgar” (ROCHA FILHO, 1986, p. 31). 
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 Quanto à tragédia, Lionel Abel (1968, p. 27) aponta a necessidade de haver uma 

estrutura de mundo ideal para que o gênero seja possível. Há vários pontos a serem 

seguidos para que esta categorização se efetive, tal como orienta a obra de Aristóteles. 

Devido à natureza múltipla de O Encoberto, algumas dessas características são 

empregadas, outras deixadas de lado e substituídas ou complementadas por características 

de outro gênero ou estética.   

A tragédia clássica terminava muitas vezes com a morte do herói, cujo sacrifício 

era necessário para que houvesse a volta ao equilíbrio. Aristóteles assim define a tragédia: 

 

A tragédia é a imitação de ação elevada e completa, dotada de extensão, numa 

linguagem embelezada por formas diferentes em cada uma de suas partes, que 

se serve da acção e não da narração e que por meio da compaixão e do terror, 

provoca a purificação de tais paixões. (ARISTÓTELES, 2008, p.48). 

 

 Jean-Jacques Roubine acrescenta alguns pontos que ampliam a colocação de 

Aristóteles e podem ser vistos em O Encoberto: 

[...] a tragédia não deve ser um espetáculo edificante. Não deve mostrar, de 

maneira enganosa, um mundo putrificado do Mal e submetido a pura virtude. 

Ela pode, e deve, mostrar ações próprias a provocar medo ou piedade, isto é, 

um mundo preso do eterno conflito do Bem e do Mal, um mundo no qual este 

nem sempre tem a última palavra. O “malvado” não é de modo algum excluído 

da cena trágica. Mas a sua representação pode ser idealizada. (ROUBINE, 

2003, p. 18).  

  

Da enumeração de características aristotélicas da tragédia, O Encoberto traz 

personagens da nobreza e o próprio rei Dom Sebastião, na figura do herói disposto a 

qualquer sacrifício por seu povo. Sua ação é dividida em exposição, conflito e desenlace, 

porém, não respeita a regra das três unidades: o tempo não finda em 24 horas, a trama se 

desenvolve em vários espaços e da ação participam muitos indivíduos com interesses 

distintos.   

Importante reforçar o número significativo de personagens, contrário à 

organização do gênero que pedia poucos personagens e a estrutura usar apenas três atos, 

em vez dos comuns cinco atos. Há a presença do coro, entretanto, com função narrativa, 

a fim de situar o leitor ou espectador dos encaminhamentos da fábula.    

O uso do coro na tragédia clássica tinha por função situar os espectadores acerca 

de pontos da trama, para manter o fluxo das ações em determinados caminhos de 

intepretação (forma assumida pelos complexos de controle para o preenchimento dos 

vazios, conforme a denominação usada neste estudo de caso). Eram vozes coletivas que 

cantavam essas partes, alternando-as com as falas das personagens.  
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Rubem Rocha Filho faz interessante resumo das funções do coro: 

O coro enfeixava as funções de um narrador e comentarista; é de grande 

relevância o seu caráter de expressão lírica, a curtição da dor, pathos, do 

sentimento do mundo. Diante das peripécias do destino, as reflexões e 

conclusões do autor e do bom senso comum ecoavam através do coro, apto a 

ampliar a visão dos fatos particulares vividos pelos personagens. Mas quando 

maior desenvoltura era dada à ação dramática, o coro se retraía, se disfarçava 

e dinamizava em personagens testemunhas [...] (ROCHA FILHO, 1986, p 24). 

 

O autor segue comentando o fato de ser uma possível justificativa a eliminação do 

coro em peças mais modernas, justamente por ser o coro uma espécie de intervenção do 

autor, cuja presença não é compatível com o estilo realista.  

Em O Encoberto, o coro não é denominado coro, mas recebe nomes genéricos, 

referindo-se à coletividade de personagens, como “vozes do povo, todos, as três 

catadeiras, as vivandeiras, Ju-Ju e capitão”, sendo estas últimas personagens específicas, 

que usam o canto para suas falas, em similaridade com a ação do coro. Ressalta-se que 

há várias passagens em que as personagens, como Bonami e Floriana, usam a declamação 

para suas falas, no entanto, neste último caso, não há a função de contextualização nem 

de narratividade, apenas uma vocalização distinta das falas específicas das personagens 

segundo a trama. 

Há casos em que Natália Correia aponta detalhes dessas inserções de falas e 

declamações ao estilo do coro da tragédia clássica – estabelecendo um fio condutor da 

narrativa - aos quais o espectador terá acesso apenas parcial na leitura do espetáculo, uma 

vez que se depara com o texto sem as indicações cênicas. Detalha-se tal situação no trecho 

a seguir, que faz alusão à trova de um poeta, dentro da indicação cênica destinada apenas 

ao leitor do texto escrito; o espectador terá acesso apenas às vozes diretas do povo, sem 

a informação de que é uma trova de um poeta, e será seu conhecimento prévio que 

atribuirá o canto das vozes do povo ao uso do coro na tragédia. Embora se perceba 

claramente que está diante de uma canção, não se pode entendê-la como um acesso ao 

recurso da música, uma vez que sua função é de contextualização narrativa, mais ao estilo 

do teatro épico. 

 

VOZES DO POVO 

(cantando no escuro a trova de um profeta) 

Vejo vir o Encoberto 

Que há-de expulsar os tiranos 

Portugal será floresta  

De forcas de castelhanos (CORREIA, 2014, p. 38). 
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Na sequência dessa análise, tem-se a primeira inserção de “todos”, mas não 

marcado em versos, embora se perceba uma fala de vozes múltiplas que, por sua própria 

especificidade de ser dita em uníssono, tem uma cadência sonora distinta da fala 

individual. No entanto, a autora optou por escrever em parágrafo e não em versos. Em 

seguida, uma das ocorrências da escrita da fala de “Todos” em versos para comparação 

visual do estilo. Estes detalhes de escrita são visíveis apenas ao leitor do texto escrito, já 

que os atores têm certas liberdades para executar as falas no espetáculo, mas são escolhas 

feitas propositalmente pela autora, que tinha vasto conhecimento de gêneros e regras para 

a escrita do texto dramático. São fatores a considerar na leitura da peça. Por exemplo: 

 

TODOS 

Está escrito que estes prodígios assinalam a vinda do nosso Salvador. 

Mergulhemos a lama neste esperançoso nevoeiro. Abominamos o sol que põe 

a nu os ossos da miséria. Sonhar é ter razão. Nisso somos impávidos e livres. 

(CORREIA, 2014, p. 39). 

 

TODOS 

Não eram parvos esses avós. 

Com a pátria encheram a pança 

e o patriotismo nos deixaram 

e somos tigres e somos tigres 

para defender essa herança. (CORREIA, 2014, p. 57). 

 

A primeira das falas de “As Três Catadeiras” aparece na página 40, já adiantada a 

apresentação do conflito, com fortes marcas narrativas e escrita em versos, assim como 

em todas as falas dessas personagens. A exemplo, a segunda fala de “As Três Catadeiras”, 

em que há explicitamente o recurso narrativo para apoiar a trama que se conta: 

AS TRÊS CATADEIRAS 

Fara que estes meninos que os piolhos enervam 

Enquanto os catamos, estejam sossegados 

Uma história lhe contaremos: 

Era uma vez o Rei dos deserdados... 

 

Contra as tropas governamentais marchou 

D. Sebastião com seus famélicos guerreiros. 

Que podiam fazer foices e pedras 

Contra canhões e alimentados guerreiros? 

 

Para desbaratar a esfarrapada horda 

Um arroto de fartura bastaria. 

Ganha foi a batalha pelo Vice-Rei  

Enquanto um cortesão uma vénia lhe fazia. 

 

Mas não foi restabelecida a ordem 

Quando o Rei dos desamparados meteram na prisão  

Porque tiveram a derrotada vítima 

Triste não estava pois cantou uma canção. 

 (CORREIA, 2014, p. 69).    
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 Os temas de interesse na tragédia envolviam as paixões humanas e objetivavam 

que o leitor passasse pelo processo de catarse, no qual haveria a identificação das emoções 

do leitor com as emoções das personagens, permitindo que o leitor sofresse suas emoções 

reprimidas junto da personagem, mas, de forma segura; afinal, o sofrimento não equivale 

à realidade, e o leitor detém o poder de o interromper quando desejar.  

 Pavis resume a função catártica do teatro da seguinte forma: 

 

Essa purgação, que foi assimilada à identificação e ao prazer estético, está 

ligada ao trabalho do imaginário e à produção da ilusão cênica. A psicanálise 

interpreta-a como o prazer que a pessoa colhe em suas próprias emoções ante 

o espetáculo das do outro, e o prazer de ela sentir uma parte de seu antigo ego 

recalcado que assume o aspecto tranquilizante do ego do outro (PAVIS, 2015, 

p.40).  

 

Em O Encoberto, há alguns traços da tragédia diluídos no texto. Há uma fala de 

Floriana, no princípio do texto, quanto ao tema do espetáculo ser de sentimento nobre, 

claramente na esfera de temas da tragédia; há função catártica presumida pela expurgação 

dos pecados aos quais o rei deve se submeter para livrar o reino; e, ainda, a morte de 

Bonami-rei, para permitir a volta do equilíbrio inicial, mesmo que não haja muita nobreza 

em sua fala final. Observem-se essas ocorrências no texto: 

 

FLORIANA 

Digníssimos senhores e insignes damas! O nosso espetáculo dirige-se aos 

sentimentos mais elevados do público. Em seguida, teremos a honra... 

(CORREIA, 2014, p. 13) (grifos nossos). 

 

FLORIANA 

Em seguida teremos a honra de interpretar para Vossas Excelências o entremês 

intitulado “As Desventuras Do Rei Encoberto Que Para Penar Seus 

Pecados Palmeia O Mundo Sujeito Às Agruras Do Mesmo A Fim De Ser 

Perdoado Pelo Senhor E Regressar A Seu Reino.” (CORREIA, 2014, p. 14) 

(grifos nossos). 

 

BONAMI-REI 

(Para a multidão.) Escutai a confissão do mostro que por vós se deixa morrer. 

Não estou inocente. Sou um louco. Um triste exemplo dessa crise de 

responsabilidade que de vez em quando perturba a razão dos homens. 

Confesso que a minha demência foi uma terrível premeditação para voz fazer 

rir de medo. Podeis chamar-me o vosso bobo ou o vosso Rei Desejado. Tanto 

faz. Sou o filho da desordem. O ordeiro cutelo vai cortar a cabeça da vida 

sonhada. Nada de lágrimas de crocodilo! Por uma vez exige-se a honestidade. 

Riam! Riam! Nas vossas gargalhadas achareis o sabor da minha morte. 

(CORREIA, 2014, p. 117) (grifos nossos). 
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5.6 Verossimilhança, efeito de estranhamento e efeito de reconhecimento 

 

 A verossimilhança é tudo aquilo que parece verdadeiro aos olhos do leitor, no 

contexto da obra. É um dos elementos fundamentais na construção da fábula, pois só se 

pode atribuir sentido ao que se conhece; caso não haja nada em que o leitor possa apoiar-

se para fazer a leitura, o texto não atinge seu objetivo comunicacional e a recepção não 

se efetiva, ou seja, o leitor não concretiza a leitura. No entanto, não quer dizer que, quando 

o texto traz elementos não conhecidos pelo receptor, este fator seja um problema para a 

recepção, uma vez que o leitor irá recorrer à possibilidade de interpretar o que lê ou vê a 

partir de seu conhecimento, preenchendo os vazios e realizando as negações.  

É possível que em um primeiro momento o preenchimento não seja de todo 

completo; no entanto, caso dê conta de estabelecer as mínimas condições para a 

intepretação, o leitor poderá ir acrescentando informações a este elemento ao longo do 

tempo, e atualizando sua compreensão do que já foi lido. Esse fato retoma a necessidade 

de considerar o primeiro público leitor, o qual compartilha dos mesmos conhecimentos 

que o autor e para o qual o autor escreve. Assim, se a este público o texto está verossímil, 

o objetivo foi alcançado, e os leitores posteriores devem sempre levar essa primeira leitura 

em consideração.  

A questão do debate acerca da verossimilhança inicia-se já com Aristóteles, e 

apresenta diferentes abordagens, conforme o estilo de teatro de cada época. Para a análise 

de O Encoberto, há alguns pontos interessantes a serem tratados; a obra precisa fazer 

sentido para o seu público. A noção de sentido deve, neste caso, ser vista na obra como 

um todo, não apenas em determinadas partes do texto, devido a sua especial combinação 

de estéticas diferentes na composição.  

 Em O Encoberto, a última indicação cênica insere um objeto que pode causar certo 

estranhamento em um primeiro momento. Porém, o objeto escolhido por Natália para 

simbolizar o encerramento da peça e deixar um gancho para o desconhecido está de tal 

forma pertinente que deixa de causar estranheza para causar deslumbramento, quando se 

associa a figura de Dom Sebastião junto ao objeto e à figura de Jesus, já retomada 

anteriormente na peça. A todo aquele que conheça as Escrituras Sagradas, é perfeitamente 

plausível assimilar a volta de Cristo com o final da peça, quando Cristo desce dos céus 

envolto em luz. O fato de não haver nada mais escrito na Bíblia para depois da vinda de 

Cristo no livro de Apocalipse, retoma a frase de encerramento do ato, que deixa a ação 
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em aberto, ou seja, o final da peça não é o final. Situação que por si mesma relaciona-se 

com o movimento surrealista.  

 Observe-se a indicação cênica e o trecho de Apocalipse:  

 

Um enorme escafandro de metal reluzente desce lentamente do espaço 

lançando um esplendor na escuridão que imediatamente se faz, na qual 

mergulham os homens e as mulheres. O escafandro fica suspenso no ar e a luz 

que irradia foca espectralmente as Três Catadeiras. (CORREIA, 2014, p.123). 

  

Roubine (2003, p. 21), explorando a questão da relação do leitor com o herói, faz 

a seguinte colocação a respeito da importância da identificação de um com o outro, 

baseando-se numa relação de verossimilhança: “Se não posso acreditar na possibilidade 

da ação representada, como poderia acreditar na realidade das desgraças que daí 

decorrem? Se não acredito nessas desgraças, como poderia sentir medo ou piedade diante 

de sua representação?”  

Para contextualizar um ponto em que o leitor, tanto o primeiro público quanto os 

leitores posteriores podem acreditar na possiblidade da ação representada são os trechos 

nos quais o Licenciado e Bonami-rei são assassinados17. O licenciado ousa contrariar 

aqueles movidos cegamente pela crença de um salvador, e que agem sem questionar suas 

próprias ações. Já Bonami-rei, de certa forma, sacrifica-se por um ideal de vida, 

entregando-se por não ter mais maneiras de lutar contra a situação em que está envolvido. 

Ambas as mortes são resultado de condenações de grupo de indivíduos sobre outros 

indivíduos, e poderiam ser perfeitamente evitadas caso houvesse diálogo entre as partes. 

Tais situações de condenação, violência e morte são ordinárias na vida do leitor, mesmo 

que não diretamente no seu entorno, mas se repetem em diferentes lugares do mundo e 

acabam por fazer parte da vivência humana.  

Outro ponto no qual a verossimilhança está posta é no uso do vocabulário de cada 

grupo de personagens. Os nobres mantêm as escolhas léxicas dentro da esfera da 

formalidade, bem como suas ações são revestidas de nobreza e regras cavalheirescas. O 

mesmo fato não se dá com as personagens de classes mais baixas, cujo vocabulário revela 

pouca atenção à etiqueta e ao decoro, ou revelam a servidão quando em posição 

subalterna. Tal como na vida do leitor, a variante linguística usada revela muito a respeito 

da origem e situação econômica dos falantes. Exemplifica-se: 

 

 
17 Ambos os trechos das mortes são citados em outros momentos da dissertação, por isso considerou-se 

adequado não os citar novamente.  
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D. JOÃO DE CASTRO  

Senhor, porque vos afligis com culpas que não são vossas? Culpai antes a 

nação embriagada pelos fumos de um império que a excedia como uma 

enfermidade. (CORREIA, 2014, p. 19). 

2ª VENDEDEIRA 

Pudera! Se não chorarem, rebentam de esterco. (CORREIA, 2014, p. 12). 

1ª RUFIA 

Deixa-te de das à língua e trata mais de dar ao rabo. (CORREIA, 2014, p. 13). 

GUERRILHEIRO 

(Para Bonami-Rei.) Senhor, senhor! A vossa coroa. (CORREIA, 2014, p. 62). 

 

Roubine (2003, p. 37) aponta o uso do monólogo e do aparte como recursos 

contrários ao efeito de verossímil é empecilho para o processo de catarse. Argumenta não 

ser mais possível, após o uso destes instrumentos de representação, manter o efeito de 

ilusão. Em O Encoberto, há a ocorrência desses dois elementos que, aliados ao uso 

recorrente de “O Purgatório dos comediantes”, quebram de forma consistente a ilusão de 

realidade. Propositalmente, a autora recorre a este estratagema para que o leitor não se 

deixe levar e acredite no texto como realidade, constantemente afirmando ao leitor que 

está diante de teatro.  

Em O Encoberto, os dois instrumentos são usados ao mesmo tempo, objetivando 

reforçar o aspecto narrativo, e permitindo a aproximação do texto ao épico, tal como 

proposto por Brecht. Porém, tal uso não torna o texto inverossímil, mas permite a 

progressão da fábula, e requisita colaboração direta do leitor, uma vez que o aparte é 

dirigido a ele.   

BONAMI-REI 

Veneráveis espectadores! Vejo-me na difícil situação de um actor em que o 

público acredita. [...] (CORREIA, 2014, p. 53) 

Sobre as últimas palavras de Bonami-rei, D. João de Castro entra pela Direita. 

Ouve, à distância, o final do monologo e, quando Bonami-Rei se prepara para 

sair, intercepta-o com voz impassível. (CORREIA, 2014, p. 54). 

  

É fundamental a presença da verossimilhança para a compreensão do texto; no 

entanto, cada autor recorre ao seu uso de forma específica, pensando-o e moldando-o de 

acordo com o propósito individual de cada obra. Devido a este fator, aquilo que a 

princípio poderia ser considerado um erro de execução e causar complicações ao texto, 

pode ser estratégia de composição, que requer do leitor um preenchimento de vazio mais 

amplo, considerando a globalidade da produção.  

 A fim de que o efeito de real esteja presente no texto, a autora constrói sua fábula 

usando elementos que podem ser reconhecidos pelos leitores e espectadores. O efeito de 

reconhecimento pode se dar com a identificação de uma personagem, um sentimento, 

uma ideia com a qual o receptor tenha uma posição já tomada. São pontos dos quais a 
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recepção pode partir, a fim de completar a significação do texto, de forma a perceber o 

texto como reflexo da realidade, embora tanto o leitor quanto o autor se reconheçam 

diante da ficção.  

 Em contrapartida, o efeito de estranhamento é o contrário do efeito do real. Esse 

efeito pode ocorrer pelo uso do absurdo, do maravilhoso, do que foge da realidade do 

leitor, mas que não torna o texto, necessariamente, inverossímil dentro de si mesmo. 

 Em O Encoberto, encontra-se a presença tanto do efeito de reconhecimento quanto 

do efeito de estranhamento, embora este último seja absorvido logo em seguida pela trama 

e pelos elementos recuperados de fora do texto.   

 Quanto ao efeito de reconhecimento, o leitor localiza a estrutura social na qual um 

rei deve ocupar seu trono por direito e governar o povo constituído de nobres e plebeus, 

cada qual com seus interesses. Os conflitos entre a nobreza e o povo são identificáveis e 

aceitáveis para o leitor, que pode lidar tranquilamente com esse ponto.  

 Outros pontos que contam com o efeito de reconhecimento são as diversas cenas 

em que a figura de Bonami-rei se assemelha à figura de Jesus, tal qual registros da Bíblia 

Sagrada. Salienta-se que é preciso que o leitor conheça os registros bíblicos, para que haja 

esse efeito de reconhecimento; no entanto, levando em consideração o público primeiro 

da obra – portugueses católicos –, esse fator deve ter sido considerado como pertinente e 

facilmente reconhecível.  

 Apresenta-se como ocorrem tais relações intertextuais entre Bonami-rei e Jesus 

em alguns trechos da obra: 

 

TODOS 

Oh, dia glorioso! Oh suprema razão dos esfomeados que o pão do incrível 

alimenta! O futuro é uma história fantástica com que se adormece uma criança. 

Hossana! Hossana! Como o eco de uma desesperada canção, assim regressa 

a nós o nosso re. (CORREIA, 2014, p. 47) (grifos nossos). 

 

Da grande multidão que ia com eles, alguns estendiam as suas capas no chão, 

e os outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Tanto 

os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar:  

⎯ Hosana ao filho de Davi! 

Que Deus abençoe aquele que vem 

em nome do Senhor! 

Hosana a Deus nas alturas do céu! (BÍBLIA, Mateus 2- 8, 9).   

 

Da direita entra, correndo, um Guerrilheiro que traz nas mãos erguidas uma 

coroa de espinhos. (CORREIA, 2014, p. 62) (grifos nossos). 

 

Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma 

coroa cheia de espinhos, e puseram na sua cabeça, e colocaram um bastão na 

sua mão direita. (BÌBLIA, Mateus 27, 28,29) (grifos nossos). 
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TODOS 

Sois o pão e o vinho. Sois o caminho a verdade e a vida. (CORREIA, 2014, 

p. 66) (grifos nossos). 

 

Jesus respondeu: 

⎯ Eu sou o caminho, a verdade e a vida [...] (BÌBLIA, João 14.6) (grifos 

nossos). 

 

JU – JU 

Ungirei os vossos pés com o bálsamo das minha lagrimas. (executa) 

(CORREIA, 2014, p. 68) (grifos nossos). 

 

Então virou-se para a mulher e disse a Simeão: 

⎯ Você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água 

para lavar os pés, porém ela os lavou com suas lágrimas e os enxugou com 

seus cabelos. (BÌBLIA, Lucas 7.44) (grifos nossos). 

 

Outro elemento passível de reconhecimento do público é o amor que salva, 

presente em textos de todos os gêneros e nas experiências pessoais, adequadas à catarse. 

A referência ao amor que salva uma moura que teria se apaixonado por Dom Sebastião, 

no Marrocos, corre entre os populares já no século XVI, e segue pelos tempos como um 

sentimento elevado, nobre.   

 

FLORIANA 

Homens, escutai o amor 

Da moura pelo rei cristão!  

Depois voltareis à guerra 

Da condição humana. [...] (CORREIA, 2014, p. 16). 

 

HURIA 

Ignoras a história da moura Huria e do rei cristão que os namorados rezam para 

purificar a Terra? Tenho pena de ti. As flores não percebem uma palavra do 

que dizes. (CORREIA, 2014, p. 99) 

. 

 

Já o fato de um ator estar tão intimamente entranhado no papel de sua personagem 

e afirmar ser outra pessoa causa o efeito de estranhamento, e o leitor começa a questionar 

se está diante do ator ou do verdadeiro rei. O jogo de ora afirmar ser o rei, ora afirmar ser 

o ator deixa esse aspecto do texto em suspenso até o final da peça, cujo encerramento não 

deixa absolutamente claro se o ator era realmente Dom Sebastião ou se ele mesmo 

acreditava na sua intepretação, de tal modo que não conseguia mais separar sua 

individualidade da personagem.  

 A ocorrência de mudanças dos cenários ao longo da peça também pode somar-se 

ao efeito de estranhamento; o conceito de peça bem feita pede que o número de cenários 

seja reduzido. Embora haja a manutenção do “O Purgatório dos Comediantes” nos 
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diferentes cenários, os espaços são variados e nem estão todos no mesmo país: o primeiro 

cenário está em Veneza e posteriormente desloca-se a Lisboa.  

Observe-se a mudança de cenário, porém, com a manutenção do purgatório ao 

fundo, como uma ancoragem contrária ao efeito de real, lembrando constantemente ao 

leitor e espectador que está diante de uma ficção. Há ainda a mudança de tempo ao final 

de peça, saltando séculos, passando diretamente do século XVI ao século XX.  

 

Estamos num largo da Corte-Contarina, bairro miserável e mal-afamado da 

Veneza do século XVI. Bonami e os seus comediantes apresentam o seu 

espectáculo num palco, sobre um praticável com degraus, no fundo, à 

esquerda. Por cima do palco lê-se numa tabuleta: O Purgatório dos 

comediantes. As cortinas estão corridas [...] (CORREIA, 2014, p. 11) (grifos 

nossos). 

 

A cena ilumina-se. Preenchendo-a um grupo exultante de Homens e Mulheres 

maltrapilhos. “O Purgatório dos Comediantes” desaparece e o fundo 

representa um cais enevoado [...] (CORREIA, 2014, p. 38) (grifos nossos). 

 

Evadido da galé por intervenção dos seus partidários, o suposto ou verdadeiro 

D. Sebastião está na montanha onde opera o quartel general dos 

guerrilheiros [...] (CORREIA, 2014, p. 53) (grifos nossos). 

 

Abrem-se as cortinas de “O Purgatório dos Comediantes” onde agora se 

vê uma grade de prisão por detrás da qual Bonami-rei canta a ária a que se 

pode dar o título “A insolência cantante do inocente”. (CORREIA, 2014, p. 

69) (grifos nossos). 

 

Luz. Os que viram expirar o actor aguardam, no decorrer, dos séculos, notícias 

da pessoa intemporal que o actor foi no tempo. Neste ponto da acção estamos 

no século XX e, como tal, se vestem as pessoas. Ju-Ju que é também na 

aparência uma mulher de nossos dias, continua a sobressair pelo seu rosto de 

fantasmagoria. D. João de Castro retirou-se da cena da qual também 

desapareceu “O Purgatório dos Comediantes”. Os homens e as mulheres 

rodeiam Ju-Ju com ansiosa curiosidade. (CORREIA, 2014, p. 118) (grifos 

nossos). 

 

 Para Roubine, o teatro épico recorre ao que se chama efeito de distanciamento, a 

fim de manter o leitor consciente da ficção e longe do efeito de identificação, que poderia 

desencadear em catarse. A presença constante do “Purgatório dos comediantes” nos 

diversos cenários pelos quais a fábula se desenvolve executa com sucesso esta função de 

não deixar o leitor envolver-se demasiado com o que vê. Em síntese, “Trata-se de colocar 

o objeto da representação à distância do espectador para que este experimente a sensação 

de sua estranheza. Para que o considere não mais como evidente, como “natural”, mas 

como problemático. Para que provoque sua reflexão crítica.” (ROUBINE, 2003, p. 153). 

Outro ponto do texto que causa o efeito de estranhamento é a aparição de um 

escafandro, antes da última fala das três catadeiras. Esse objeto cenográfico causa enorme 

impacto visual no espetáculo e para o leitor da época, deve ter parecido bastante 
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deslocado, porém, perfeitamente verossímil, se levar-se em consideração sua relação com 

elementos do Teatro do Absurdo, também presentes na obra. Dessa forma, o efeito de 

estranhamento torna-se efeito de reconhecimento rapidamente. 

Já para a leitura na contemporaneidade, este último objeto perde muito do seu 

impacto semântico, uma vez que o mundo está acostumado com luzes presas ao teto e 

outros aparatos de iluminação, que a tecnologia posterior à década de 60 produziu.  No 

entanto, à época da publicação, em 1969, esse elemento do texto foi extremamente 

inovador e requereu empenho significativo para sua concretização cênica.  

  

5.7 Ato, aparte e a quebra da quarta parede 

 

O Encoberto é dividido em três atos; o primeiro, mais longo, seguido pelos dois 

últimos, praticamente iguais em quantidade de páginas. Segundo Pavis (2015, p. 28), a 

divisão externa do texto em atos contribui para o desenrolar da ação e para as marcações 

de tempo. A finalização de um ato ocorre de diversas formas: com o descer das cortinas, 

mudanças na iluminação, inserção do coro ou músicas, dentre outras formas. Sua função 

também é diversa, podendo servir para a mudança de cenário, vestuário ou do tempo 

espetacular, para um corte narratológico, ou outra situação que seja verossímil no texto.  

Ryngaert (1995, p. 38) acrescenta que a escolha do número de atos e sua 

organização inscrevem a peça em determinada estética. Tradicionalmente, a tragédia e a 

tragicomédia são compostas de cinco atos, e a comédia, de três atos, embora variações 

sejam possíveis. Na peça, não há divisão em quadros e cenas, apenas nos três atos e, caso 

fosse seguida apenas a classificação tradicional, a obra poderia ser rotulada como 

comédia.  

Na peça analisada, os atos encerram-se com as seguintes expressões: 

 

CAI O PANO E É O FIM DO 1º ACTO (CORREIA, 2014, p. 50). 

CAI O PANO E É O FIM DO II ACTO (CORREIA, 2014, p. 86). 

CAI O PANO SOBRE A ACCÇÃO QUE CONTINUA (CORREIA, 2014, p. 

123). 

 

Observa-se que há o uso de caixa alta na escrita, opondo-se ao uso de maiúsculas 

e minúsculas do restante do texto; a mudança na forma da escrita e seu tamanho são 

facilmente visíveis ao final do primeiro e do segundo ato. No terceiro ato, mesmo com 

essas mudanças na letra e no tamanho, o fato de ficar muito próximo da última 
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intervenção do coro das catadeiras não apresenta uma quebra visual que indica o 

encerramento, confirmando a ideia de continuidade, ao juntar o uso do espaço da página 

ao sentido expresso pelo texto de encerramento. Ao leitor, cabe perceber essas mudanças 

na estrutura do texto, lembrando que Natália Correia não era dramaturga iniciante e, 

portanto, não cabe considerar esses detalhes como erros de estrutura de gênero, mas sim 

que há intencionalidade no que tange a essas escolhas estilísticas. Quanto ao leitor do 

espetáculo, essas marcações de finalização dos atos não vão além do descer da cortina e 

são, portanto, transformadas em imagens. A diferença da leitura do texto escrito agrega 

valores distintos daqueles que o espectador recebe quanto à maneira de finalizar os atos 

e a própria peça. 

 O teatro, geralmente, não apresenta a figura do narrador para conduzir a leitura.  

É o próprio desenrolar da ação e o diálogo entre as personagens que suprem a ausência 

de alguém que conta a história.  A fábula deve desenrolar-se como se o público ou o leitor 

fossem inexistentes, e para impor essa ilusão criou-se o conceito de quarta parede, a qual 

separaria os atores do público. O conceito dessa parede imaginária é frequentemente 

ignorado no teatro moderno e contemporâneo, recorrendo-se para tal feito no texto aos 

apartes. Estes, além de quebrar a quarta parede e por extensão o efeito de ilusão que se 

estabelece na peça, servem para inserir o espectador ou leitor no texto, para que seja viável 

adentrar o jogo cênico e elaborar um encaminhamento de interpretação a partir do que lhe 

é dito. Pavis (2015, p. 21) concebe o aparte como uma espécie de monólogo que se 

transforma em diálogo direto com o público, mesmo que o público ou o leitor não 

interajam com respostas diretas, como acontece na maior parte dos casos.   

 Em O Encoberto, a autora usa o recurso do aparte em sete momentos. Importante 

observar que a peça é um teatro dentro do teatro, e somente pela leitura não é possível 

identificar se as personagens falam aos atores que representam o público dentro da peça 

ou ao público que assiste à encenação, ou ao leitor solitário que a lê. A encenação deixaria 

claro ao espectador a quem o ator se dirige. Novamente volta-se à questão da 

intencionalidade de escrita. Nada deve ser considerado arbitrário.  

 

Calma, ilustre assistência! [...] (CORREIA, 2014, p.11). 

 

Digníssimos senhores e insígnes damas! [...] (CORREIA, 2014, p.13). 

 

Em seguida teremos a honra de interpretar para Vossas Excelências o entremês 

[...] (CORREIA, 2014, p.13). 

 

Veneráveis espectadores! [...] (CORREIA, 2014, p. 53). 
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(Para o público.) Já cá faltava esse abelhudo. [...] (CORREIA, 2014, p.54). 

 

(Para a multidão.) Escutai a confissão do monstro que por vós se deixa morrer 

[...] (CORREIA, 2014, p.117). 
 

(Para os espectadores.) Novas! [...] (CORREIA, 2014, p.117). 

 

5.8 Teatro dentro do teatro: metateatro 

 

 O metateatro é “Um tipo de peça ou de representação que tem por assunto a 

representação de uma peça de teatro: o público externo assiste a uma representação no 

interior da qual um público de atores também assiste a uma representação” (PAVIS, 2015, 

p. 385). O autor acrescenta em sua análise que esta modalidade surge no século XVI, 

ligada à visão barroca acerca de todos os homens serem atores no palco da vida, 

implicando reflexão e manipulação da ilusão próprias do teatro.  

 O mais famoso exemplar de metateatro da cultura ocidental é Hamlet, de William 

Shakespeare. Segundo Sérgio Viotti (2013, p.291), a peça foi registrada em 1602, sendo 

o texto mais longo do autor, com quatro horas de duração, e hoje conhecido 

mundialmente, mesmo por aqueles que não viram uma apresentação do drama ou não o 

leram, tal a importância desta tragédia para a dramaturgia: 

Não é uma simples tragédia de vingança, porque as qualidades humanas do 

personagem central são extremamente importantes; como não se pode negar 

que deve algo à tradição, já que nessas tragédias o herói precisa corrigir um 

erro. 

Hamlet representa a humanidade e todas as suas angústias, dúvidas, enseios, 

desilusões, fraquezas. Acima de tudo, porém, paira a fé inabalável nas 

melhores qualidades do ser humano. (VIOTTI, 2013, p. 292). 

 

Não é objetivo analisar a obra shakespeareana neste trabalho, mas contextualizar 

a possível relação entre o modo de escrita dessa obra com O Encoberto, bem como 

verificar possíveis semelhanças no caráter de seus protagonistas. Partindo da afirmação 

acima de que Hamlet “não é uma simples tragédia” e O Encoberto também não o é, afinal, 

seus protagonistas são indivíduos complexos e precisam resolver um conflito que 

transcende sua própria existência, é possível estabelecer certas similaridades entre os 

textos.  

A seguir, exemplos de trechos que confirmam a existência do metateatro nas 

obras: 

HAMLET 

Leva-lo-eis então amanhã à noite. Poderíeis, em caso de necessidade, decorar 

uma fala de umas doze ou dezesseis linhas que eu escrevesse e intercalasse na 

peça, não poderíeis? (SHAKESPEARE, 1976, p. 98). 
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HAMELT 

[...] Levarão os atores, diante de meu tio,  

Algo de semelhante a morte de meu pai: 

Vigiar-lhe-ei o olhar, sondá-lo-ei ao vivo: 

Se se encolher... eu sei o rumo que seguir [...] (SHAKESPEARE, 1976, p. 100). 

 

Já em O Encoberto, a referência do metateatro inicia-se logo na primeira indicação 

cênica e se repete ao longo do texto: 

[...] Floriana aparece por entre as cortinas e, agitando as mãos no ar, esforça-

se por fazer-se ouvir. (CORREIA, 2014, p. 11). 

 

FLORIANA 

(Conseguindo, finalmente impor a sua voz.) Calma, ilustre assistência! O 

espetáculo vai prosseguir dentro de instantes. [...] (CORREIA, 2014, p. 11). 

 

Juntam-se ao público e seguem o espetáculo. (CORREIA, 2014, p. 16). 

 

BONAMI-REI 

Tirem-me daqui! Que raio de peça é esta? (CORREIA, 2014, p. 106). 

 

Lionel Abel (1968, p. 84), na obra Metateatro, tece considerações acerca da 

classificação de Hamlet como uma tragédia, enumerando diversas razões pelas quais 

afirma não ser uma tragédia, mas “outra coisa, alguma coisa de tão extraordinário quanto 

uma tragédia”; também não convém analisar-se tal afirmação neste estudo; porém, há em 

seu texto um ponto a ser reforçado: “o problema do protagonista é ter ele a 

conscientização de um dramaturgo. Hamlet não é um adolescente, é a primeira figura de 

palco com uma aguda consciência do que significa ser posto num palco” (ABEL, 1968, 

p. 84). E segue afirmando que caso essa percepção de estar representando não fosse 

importante para a dramatização, não estaria incluída na peça por seu autor.  

Tal situação de consciência de estar em um palco e estar interpretando ocorre 

também na obra de Natália Correia, embora ao final não se possa afirmar que Bonami era 

apenas um ator ou o Rei Encoberto interpretando a si mesmo.  

BONAMI 

(Para Floriana.) Deixa a arte produzir os seus efeitos. Não vês que o público 

está a aquecer? (Para D. João de Castro.) Continua! (CORREIA, 2014, p. 20). 

 

BONAMI-REI 

Basta! Basta! Confesso que sou um atcor e protesto contra o estilo sofredor 

desta personagem. (CORREIA, 2014, p. 105). 

 

BOMAMI-REI 

Um pobre actor... Sebastião... Actor... ão...or.  (CORREIA, 2014, p. 107). 

 

Ainda em relação às colocações de Lionel Abel referentes ao metateatro, o autor 

baseia-se em dois pontos; o primeiro, de que o mundo é um palco; e o segundo, que a 
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vida é um sonho. De certa forma, as definições se aplicam ao O Encoberto: o mundo pode 

ser um palco e toda a humanidade participa desse espetáculo chamado vida, cujo autor 

não tem consenso de quem seja; a vida ser um sonho pode estar mais para algumas 

personagens do que para outras, mas todos acordam deste sonho em algum momento.  

Natália Correia foi uma conhecida poeta, cuja apropriação de elementos barrocos 

transcende de suas criações, cabendo perfeitamente em seu estilo a intenção discursiva 

no texto de propor um teatro dentro de outro teatro.  Verifica-se, assim, o uso desse 

recurso oriundo de seu conhecimento da técnica e da sua proposta de desconstruir 

modelos e padrões de produção já canonizados, e criar uma nova maneira de dizer e ser 

ouvida no teatro.  

Vale citar um trecho da conclusão da obra Introdução à dramaturgia, de Renata 

Pallottini (1988, p. 68), no qual apoia-se a afirmação de que o resultado deve ser a 

primeira e última regra do dramaturgo: “Claro está que, na verdade, o único que importa 

é o resultado final, seja qual for o caminho seguido.” 

O resultado foi alcançado com O Encoberto, e os meios usados pela autora 

cumprem seus papéis na composição do texto final, composto por recortes de diferentes 

estéticas e mesclados com elementos específicos do teatro, com uma organização muito 

peculiar, que resulta em um texto também muito peculiar.  

 

5.9 Indicações cênicas e paratexto 

 

 O uso de indicações cênicas nos textos varia, dependendo da época de produção 

do texto e quanto à intenção de regular o encaminhamento da leitura e encenação do texto 

por parte do autor. Funcionam como os complexos de controle de Iser (2001), mas, 

diferentemente de outros gêneros textuais, em que os complexos de controle são vistos e 

seguidos, no teatro, cabe ao leitor e aos envolvidos na encenação segui-las ou não. Vêm 

escritas de forma apartada e distinta das falas das personagens, podendo ser alinhadas à 

direita, em itálico, em caixa alta, dentro de parênteses, conforme a convenção do autor. 

Pavis (2015, p. 206-208) as classifica como todo texto que não tem por objetivo ser 

pronunciado pelo autor, mas intenciona orientar a produção do cenário e da sonoplastia, 

a indumentária, entradas e saídas das personagens, a maneira como se deve conduzir a 

intepretação, enfim, a qualquer ponto que o autor queira marcar sua orientação em relação 

à recepção do texto. 
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 Na obra O Encoberto, há largo uso de indicações cênicas, muitas das quais fazem 

maior sentido na leitura, uma vez que não são pronunciadas, e suas orientações são 

transmitidas ao espectador pela intepretação dos atores. Quando interpretadas e 

transformadas em imagens, funcionam como contextualização e antecipação do que 

acontecerá no desenrolar da fábula. Os exemplos retirados do texto seguem essa 

funcionalidade, com características narrativas em contraposição à sua função de 

determinações espaço-temporais.  

 

Estamos num largo da Corte-Contarina, bairro miserável e mal-afamado da 

Veneza do século XVI. Bonami e seus comediantes apresentam o seu 

espetáculo num palco, sobre um praticável com degraus, no fundo, à esquerda. 

Por cima do palco lê-se numa tabuleta: O Purgatório dos Comediantes. As 

Cortinas estão corridas. O público, constituído de mendigos, bêbedos, rufias e 

vendedeiras de fruta e hortaliça, incita os actores com gritos e assobios a 

prosseguirem o espetáculo. Floriana aparece por entre as cortinas e, agitando 

as mãos no ar, esforça-se por fazer-se ouvir (CORREIA, 2014, p. 11). 

 

Luz. Os que viram expirar o actor aguardam, no decorrer dos séculos, notícias 

da pessoa intemporal que o actor foi no tempo. Nesta ponta da ação, estamos 

no século XX e, como tal, se vestem as pessoas. Ju-Ju que é também na 

aparência uma mulher dos nossos dias, continua a sobressair pelo seu rosto de 

fantasmagoria. D. João de Castro retirou-se da cena da qual também 

desapareceu “O Purgatória dos Comediantes”. Os Homens e as Mulheres 

rodeiam Ju-Ju com ansiosa curiosidade (CORREIA, 2014, p. 118). 

 

Ryngaert define paratexto como os elementos com os quais o leitor se depara antes 

de iniciar propriamente a leitura do texto, e indica ser a partir desses elementos que o 

leitor irá organizar a ficção. 

 

 O título e o gênero da obra, a maneira como suas grandes partes são nomeadas, 

como se articulam, os vazios e os cheios da escrita, as marcações, a existência 

de indicações cênicas, os nomes dos personagens e o modo como os discursos 

se distribuem sob esses nomes, eis as primeiras revelações que a leitura em 

sobrevoo de uma peça permite. (RYNGAERT,1995, p. 35).     

  

Esse recurso é um dos poucos exclusivos do leitor, uma vez que está inserido na 

materialidade do texto e pode ser distinto de uma edição para outra. Na análise conduzida 

neste estudo, foram usados dois volumes do mesmo texto, um dos quais é marcado como 

fac-símile, editado em 2014, e outro volume do Repertório da Cooperativa Portuguesa de 

Teatro, sem data.  

Na edição de 2014, consta na primeira folha uma cópia colorida do parecer 

emitido pela censura à época da primeira publicação, em 1969. O uso de preto para o 

texto e vermelho para destaque do número do processo, nome da autora, resultado da 
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análise e visto do resultado saltam aos olhos e estabelecem leitura orientada a partir dessas 

marcas. O leitor, caso não saiba de que trata a obra, inicia seu trabalho em busca de 

localizar no texto o que serviu de alegação para a obra ser impedida de sair a público, 

tanto na versão impressa quanto como espetáculo. O fato de ser o que primeiro se vê ao 

abrir o texto e não informação acessória ao final da leitura, é bastante sugestivo e 

intenciona determinada posição ideológica do editor. 

Quanto ao volume sem data, publicado pelas Edições Afrodite, da qual se teve 

acesso à segunda edição, o que primeiro se vê ao abrir o livro é uma foto da montagem 

da peça, em uma das cenas finais, na qual Bonami-Rei está suspenso em uma trave e sofre 

tortura aplicada por Cristóvão de Moura, para que confesse ser um ator a se passar pelo 

salvador Dom Sebastião (indicação cênica p. 103). A cena tem forte relação intertextual 

com a crucificação de Cristo, embora as personagens estejam vestidas com roupas 

contemporâneas. Acresce o fato de as fotos serem altamente expressivas, em número de 

sete, estarem em preto e branco, nas quais se percebe claramente o uso da iluminação 

focalizando determinados momentos e personagens, de acordo com várias indicações 

cênicas do texto. O fundo de todas as fotos é negro, vazio de qualquer materialidade 

cenográfica, a não ser a escuridão, funcionando como símbolo. 

A lista de personagens aparece no alto da terceira foto, escrita em branco e 

alinhada em duas colunas, com letras pequenas; chama atenção o fato de receber menos 

destaque do que no volume de 2014, no qual a lista de personagens está em folha à parte, 

em lista corrida, e usando praticamente a página toda. No verso, tem-se a ficha técnica do 

livro no alto da página, escrito em branco, sem grandes detalhes. A imagem da foto que 

toma a página toda apresenta as três catadeiras de piolhos, cuja função no texto equivale 

à do coro, na tragédia clássica.  

Em seguida, há a reprodução exata da capa do livro, apenas muda o colorido para 

preto e branco. Na parte inferior da página, há três silhuetas com imagem granulada, 

representando indivíduos de proporções não adequadas ao perfil humano, dos quais dois 

estão de costas e um deles, na esquerda, olha de canto de olho para o leitor, como se 

estivesse a dizer algo. Essas figuras adiantam elementos surrealistas do texto, sendo um 

dos primeiros elementos paratextuais lidos, já que constam na capa.  

Na sequência de páginas, aparece a imagem do “Purgatório dos Comediantes”, no 

desenho de uma carroça, também em preto e branco. A visualização desse ponto 

importante da cenografia do texto resolve de imediato o problema de intepretação do 
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leitor, colocando a imagem até mesmo de forma caricaturada, remetendo à Commedia 

dell’arte18.  

As próximas páginas trazem a ficha técnica do espetáculo: título, autoria, música, 

assistência coreografia, realização plástica, encenador, assistência musical, 

acompanhamento de piano, execução cenográfica, execução de guarda-roupa e assistente 

de encenação. Segue a ficha técnica dos responsáveis pelos elementos técnicos e, em 

página à parte, com destaque, a lista de atores e personagens em ordem alfabética. Para o 

leitor que não conhece a história do teatro português da época, os nomes não apresentam 

maiores significados. Porém, os indivíduos citados eram pessoas relevantes no universo 

teatral da época; ao lado de suas presenças, apresentavam expectativas em relação ao 

resultado da encenação. Esse aspecto reforça a necessidade de ler levando em 

consideração o horizonte de expectativas do primeiro leitor da peça, o qual muito 

provavelmente atribuiria o devido valor e peso aos nomes citados.   

Embora o texto de Natália não esteja marcado em cenas, apenas em atos, o volume 

sem data traz desenhos do que se pressupõe sejam estudos para a elaboração do cenário, 

com marcas nas imagens de atos e cenas, não abrangendo todo o texto, mas indicando os 

principais cenários.  

 

5.10 Personagem tipo e personagem estereótipo; ator versus personagem 

 

 Natália Correia não nomeia, intencionalmente, a maior parte das personagens na 

peça O Encoberto, uma vez que recorre a elementos da categoria dos tipos e estereótipos 

para constituir caráter e função dessas personagens no texto. São pessoas do povo, nobres, 

vendedores, mendigos, bêbados, prostitutas, padeiros, cozinheiros, alfaiates, banqueiros, 

religiosos, tantos em contraposição daqueles poucos que são individualizados para 

receber nomes próprios.  Esse recurso revela dois encaminhamentos: mostrar personagens 

facilmente reconhecíveis, antecipando seus comportamentos sociais, de forma a facilitar 

a recepção, e mostrar que todos, independentemente de suas posições sociais, podem estar 

envolvidos no mesmo problema, e precisam lidar com as implicações que essa situação 

traz para a coletividade. 

 
18 Este tipo de peça teatral, segundo Pavis (2015, p. 61), caracterizava-se pela criação coletiva de um 

espetáculo improvisado, sem autoria prévia, na qual cada personagem (previamente definida para cada ator) 

seguia a deixa da personagem anterior para dar sequência às ações apresentadas.  
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  Pavis (2015, p. 410) constata o uso dessa personagem tipo em formas teatrais 

tradicionais, como a comédia de caracteres e a farsa, confirmando outro recurso usado na 

construção de O Encoberto, advindo do gênero comédia.  Quanto à classificação dos 

estereótipos, Pavis (2015, p. 144) coloca, além do mencionado para o tipo, que não têm 

liberdade individual, são congelados e banalizados em sua concepção; no entanto, 

ressalva que, embora não tragam novidades ao leitor ou espectador, contribuem para o 

autor ganhar “tempo para melhor manipular os cordéis da intriga, concentrar-se nos saltos 

da ação, trabalhar a teatralidade da atuação ou o jogo dos comediantes.” Observe-se 

novamente a citação da comédia como local de atuação desse modelo de personagem, 

reforçando aspectos do gênero na peça.      

 Assim, o texto de O Encoberto faz uso de várias personagens estereotipadas, como 

atores, rei, preso, prostituta, amante, apresentadas por suas funções sociais e laborais, das 

quais derivam comportamentos e falas já esperados pelo público, não causando grande 

comoção no leitor e espectador no desenrolar da fábula. 

 Observe-se a seguir a caracterização de alguns desses estereótipos para análise do 

estilo e função no texto: 

 

UM BÊBEDO 

Pobres da Corte-Contarina! Sois uma verdadeira aberração. O espírito é uma 

invenção das privações. Não sois dignos do nome de desgraçados. (CORREIA, 

2014, p. 13). 

1ª RUFIA 

Cala o bico, borrachão! Estás podre de bêbado e queres chatear os outros com o 

ranho de tua alma. (CORREIA, 2014, p. 13). 

O BÊBADO 

Um homem já não pode ter sede. (CORREIA, 2014, p. 13). 

 

JU-JU 

Que pergunta! Tenho muitos nomes. Os filhos chamam-me mãe. Os pais 

chamam-me filha. Os progressistas, vítimas dos tubarões e os tubarões chamam-

me um figo. E tudo isso por dez reis de mel coado. (CORREIA, 2014, p. 64). 

BONAMI-REI 

És uma boa rapariga. Quantas vezes abriste as pernas? (CORREIA, 2014, p. 64). 

JU-JU 

Essa é boa! Uma só, pois nunca as cheguei a fechar. (CORREIA, 2014, p. 64). 

 

PADEIROS 

Nós os padeiros não faremos pão enquanto não soltarem D. Sebastião. 

(CORREIA, 2014, p. 73). 

 

 

COZINHEIRAS 

Nós as cozinheiras não fritaremos um ovo enquanto não soltarem a voz do povo. 

(CORREIA, 2014, p. 73). 
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ALFAIATES 

Nós os alfaiates não faremos um gibão enquanto não soltarem D. Sebastião. 

(CORREIA, 2014, p. 73). 

 

 

PROSTITUTAS 

Nós as infatigáveis não daremos ao traseiro enquanto não soltarem o nosso rei 

verdadeiro. (CORREIA, 2014, p. 73). 

 

O fato ficcional de Dom Sebastião reaparecer na figura de um ator já causa 

controvérsia, devido à própria profissão de ator, considerada vida glamourosa para 

alguns, e baseada em falsidades, para outros. A construção da personagem Bonami-Rei é 

de tal forma complexa, a ponto de o público interrogar-se se o personagem é apenas o 

ator ou o rei encoberto. O leitor/espectador é levado a duvidar se está diante de um ator 

que se reconhece ator ou de um ator que se acredita a própria personagem, ou do próprio 

rei disfarçado de ator.  

Natália Correia atribuiu a seu personagem-ator a característica de incorporar de 

tal forma seus papéis, que fica dúbio saber até que ponto a performance é capacidade de 

interpretação ou alguma espécie de distúrbio psicológico. Observe-se a fala da 

personagem Floriana mostrando a intensidade que Bonami dedicava a seu trabalho: 

 

FLORIANA 

(Para D. João de Castro.) Não lhe meta essas coisas na cabeça. Quando 

representávamos “A Malvadez de Nero” convenceu-se que eu era a Agripina 

e se não me ponho a pau, arrancava-me as tripas. (CORREIA, 2014, p. 23). 

 

FLORIANA 

Até que enfim te apanho, meu tratante. Como que agora então és rei, hã? 

Quando este malandro fez com que eu deixasse a casa de meus pais teve artes 

de me convencer que era o Cavaleiro da Boca de Ouro. (CORREIA, 2014, p. 

93). 

 

Há ainda outra personagem à qual é atribuída a função de ator no início da peça, 

embora este seja um nobre, construindo um desconforto na peça dentro da peça, que acaba 

por dar o tom na maneira como as personagens e atores-personagens do teatro dentro do 

teatro têm suas composições formadas, criando no leitor a dúvida se a personagem é um 

intruso no espetáculo ou se faz parte do espetáculo. Observem-se como as falas de outras 

personagens caracterizam física e psicologicamente Dom João de Castro: 

 

UMA VENDEDEIRA 

Dêem uma oportunidade ao velhote que tem mais talento que vocês. 

(CORREIA, 2014, p. 20). 
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UM RUFIA 

O velho não vai nada mal no papel de maluco. (CORREIA, 2014, p. 21). 

 

Na história do teatro, há várias orientações de como um ator deve desempenhar 

seu trabalho de representação. Há que se considerar que o ator, ao assumir o papel de sua 

personagem, recebe significativa atenção do leitor e do espectador, de tal forma que os 

demais elementos em cena podem ser reduzidos ao mínimo, e não alterarem o efeito de 

real e a verossimilhança das ações. Se o ator executar bem sua representação, o leitor é 

facilmente envolvido, bem como o seu oposto também é verdadeiro; caso o ator não 

desempenhe bem o papel, não há cenário, música ou efeitos tecnológicos que compensem 

tal carência.  

Rubens Rocha Filho, na obra A personagem dramática, pontua justamente a 

importância da personagem na constituição da criação teatral, colocando-a como fator 

primário: “A personagem dramática ocupa o centro da criação teatral. Não podemos 

conceber uma peça sem que nos surjam, de imediato, diante da imaginação, as figuras 

vivas e diretamente presente das personagens” (ROCHA FILHO, 1986, p. 13). O autor 

segue discorrendo acerca da relevância da personagem dramática e, no encerramento do 

primeiro capítulo, reforça sua colocação, e acrescenta tipos possíveis de como o ator pode 

incorporar a personagem: “Será, então, a personagem agindo, móvel e palpável, em todas 

as dimensões do seu corpo, reconhecida e interpretada, literária ou histriônica, simbólica 

ou realista, que dará a medida da teatralidade” (ROCHA FILHO, 1986, p. 15). 

 Dentre os vários métodos de representação, Bonami escolhe viver seu 

personagem de maneira intensa e indissociável, mesmo que este comportamento lhe cause 

a morte. Essa relação tão íntima entre o ator e a personagem pode ser explicada pelo uso 

do método Stanislavski. Este método de intepretação foi criado por Constantin 

Stanislavski (1863-1938)19, orientando o ator a ficar completamente imerso na 

personagem, para que a representação seja o mais autêntica possível. O ator vive as 

emoções, age e pensa tal como a personagem faria, caso fosse real.  

Barata assim define o trabalho do ator, segundo esse método: 

 

Porque o melhor que pode acontecer a um actor é ser inteiramente dominado 

pelo seu papel. Involuntariamente, põe-se então a viver seu personagem, sem 

mesmo saber o que está a sentir, sem pensar no que faz, guiado só pela sua 

 
19 Foram levadas em consideração as análises de Sábato Magaldi (1997) e Patrice Pavis (2008) acerca do 

método de interpretação proposto por Stanislávski, contrapondo-o às orientações de Brecht referente ao 

trabalho do ator, cuja orientação era jamais permitir que a personagem e o ator parecessem um só. 
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intuição e o seu subconsciente, e tudo então se passa automaticamente. 

(BARATA, 1981, p. 133) 

 

Para o estudioso citado, há grande validade o uso desse método, porque insere o 

valor da sensibilidade em uma época em que o teatro estava preso à “concepção realista, 

fria, austera e por vezes reduzida a ‘clichês’” (BARATA, 1981, p. 24). Essa concepção 

foi muito explorada por seu criador e, mesmo que tenha recebido críticas, acabou por ter 

desdobramentos ao longo dos anos, com seu uso adotado por vários encenadores. A 

critério de contextualização, na contemporaneidade, o uso desse método é cultivado por 

diversos atores de cinema, cujos trabalhos requerem níveis significativos de preparação, 

a fim de incorporarem personagens complexas, fazendo com que os atores muitas vezes 

se isolem durante algum tempo e vivam a vida da personagem para “compreendê-la”, e 

assim melhor representá-la. 

Indicam-se a seguir algumas passagens em que a figura do ator se confunde com 

a personagem, a fim de se identificar a intensidade da representação do teatro dentro do 

teatro. Atente-se à questão de a alternância entre Bonami-rei dizer-se Dom Sebastião e 

assumir-se ator logo em seguida, para voltar a nomear-se Dom Sebastião, em um jogo 

que não permite ao leitor chegar a uma conclusão, mantendo sua atenção à questão em 

suspenso do início ao final da peça: 

 

BONAMI 

Eu era o rei. Podia ter desejado a paz. (CORREIA, 2014, p. 21). 

 

BONAMI 

Riam, riam! Essas gargalhadas são o chocalhar das correntes da vossa servidão 

pois só distinguis os reis nos espectros que vos enchem de terror. (Para D. João 

de Castro.) Como queres que me tomem por rei, a mim que os faço rir? 

(CORREIA, 2014, p. 23). 

 

 

FLORIANA 

Esperem! O entremês não acabou. O espetáculo continua dentro de instantes. 

É só o tempo de corrermos com este furioso da arte dramática que no seu 

entusiasmo pela magistral interpretação de Bonami, tomou a sério o que para 

os espíritos fortes não passa de um elevado recreio. Fiquem! Fiquem! Não 

abandonem o pobre actor vítima do próprio génio. (CORREIA, 2014, p. 25). 

 

BONAMI-REI 

(Com exaltação.) O meu verdadeiro público espera-me. Agora sim, o meu 

palco é o mundo. Estou focado por milhares de olhos para quem um gesto meu 

é a amargura que floresce no pântano de todas as misérias. É a minha grande 

oportunidade. Eles exigem o meu génio. Não posso falhar. Devo ser exímio 

pois piso um terreno perigoso da arte excelsa de salvar. (Para D. João de 

Castro.) Não é verdade que eles esperam de mim a salvação? (CORREIA, 

2014, p. 27). 
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BONAMI-REI 

Veneráveis espectadores! Vejo-me na difícil situação de um actor em que o 

público acredita. [...] (CORREIA, 2014, p. 53). 

 

BONAMI-REI 

Se estão convencidos disso é preciso tirar-lhes essa mania da cabeça. Dir-lhe-

eis que sou um actor. (CORREIA, 2014, p. 55). 

 

BONAMI-REI 

Estou-me nas tintas para o êxito. Tenho é que sair dessa embrulhada dê lá onde 

der. Felizmente a minha arte convenceu um bom número de tolos que estão 

dispostos a morrer pela personagem em que acreditam. Tenho uma grande 

popularidade. Consta-me que preparam uma revolução. (CORREIA, 2014, p. 

82). 

 

BONAMI-REI 

Estás doido. Nessa é que não me apanham. Enquanto berrar que sou D. 

Sebastião eles não se atrevem a executar-me. (CORREIA, 2014, p. 83). 

 

BONAMI-REI 

Mentes! A imundície da tua eloquência quer fazer vacilar a minha razão. Pois 

fica sabendo que somos quem supomos ser. Esta é a grande verdade. Sou um 

rei bem-amado. O salvador dos desprezados. Os algozes temem-me porque 

acreditam que eu trato os anjos por tu. (CORREIA, 2014, p. 85). 

 

BONAMI-REI 

Sou o El-Rei D. Sebastião. (CORREIA, 2014, p. 91). 

 

BONAMI-REI 

Refiro-me à profissão de rei. Não é por isso que estou a ser julgado? 

(CORREIA, 2014, p. 94). 

 

BONAMI-REI 

Sou D. Sebastião e aos que estão sedentos de justiça eu digo: bebei o meu 

sangue. (CORREIA, 2014, p. 104). 

  

BONAMI-REI 

Basta! Basta! Confesso que sou um actor e protesto contra o estilo sofredor 

desta personagem. (CORREIA, 2014, p. 105). 

 

BONAMI-REI 

(Recobrando a coragem.) Livre? Isso é o que tu julgas. Tenho um compromisso 

com a eternidade. Ajoelha-te! Sou o teu Rei. (CORREIA, 2014, p. 106). 

 

BONAMI-REI 

Isto não é coisa que se faça a um pobre actor. (O Azorrague baixa e ele desdiz-

se.) (CORREIA, 2014, p. 107). 

 

BONAMI-REI 

Um pobre actor... Sebastião... Actor... ão... or... (CORREIA, 2014, p. 107). 

 

 Há ainda que se fazer notar a indicação cênica em que a autora passa a nomear a 

personagem Bonami como Bonami-Rei, de forma a intensificar a indissociabilidade das 

duas personagens. Tal marcação dentro de uma indicação cênica traz a peculiaridade de 

poder ser vista apenas pelo leitor; o espectador não tem acesso a essa mudança na 

denominação da personagem, uma vez que a indicação cênica é dirigida ao ator e aos 
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demais envolvidos na encenação, e não deve ser dita na apresentação do espetáculo. 

Exemplifique-se: 

 

A partir deste ponto, Bonami e D. Sebastião são uma e a mesma pessoa pelo 

que a autora, respeitando o arbítrio da personagem, passará a denominá-la 

Bonami-Rei (CORREIA, 2014, p. 25). 

 

5.11 Tempo 

  

 No teatro, nada é aleatório ou desnecessário. Todos os elementos constituintes têm 

suas especificidades e se relacionam também de forma específica uns com os outros, sem 

perderem suas individualidades, mas colaborando para o todo. Assim, o tempo é 

fundamental e apresenta dupla natureza: tempo cênico e tempo dramático.  

 O tempo cênico é o tempo em que o leitor ou espectador está efetivamente diante 

da enunciação do texto. Para o espectador, a marcação é mais perceptível, já que começa 

a contar a partir do momento de início da apresentação, e se encerra com o descer das 

cortinas, o escurecimento do palco, ou quando os atores abandonam as personagens e 

voltam a ser eles mesmos.  Para o leitor do texto dramático, esse tempo precisa ser contado 

de forma distinta; caso o leitor faça pausas na leitura, o tempo cênico fica em suspenso, e 

só e retomado quando o leitor reinicia seu trabalho.   

 O tempo dramático é, segundo Pavis (2015, p. 400), “Tempo da ficção do qual 

fala o espetáculo, a fábula, e que não está ligado à enunciação hic et nunc, mas a ilusão 

de que algo se passa ou se passou ou se passará num mundo possível, aquele da ficção”, 

ou seja, o tempo no qual a fábula se desenvolve.  

 Há coexistência de ambos os tempos no teatro de forma não necessariamente 

paralela. O tempo cênico é reduzido, uma vez que precisa do leitor ou espectador 

dedicados à leitura, enquanto o tempo dramático pode durar períodos variados, como 

séculos, no caso de O Encoberto, cuja ação ocorre do século XVI ao século XX.  

 Na escrita, é possível manipular a apresentação do tempo conforme as intenções 

do autor e do texto, acelerando, antecipando, retomando ou prolongando as ações, 

segundo convenções já estabelecidas. Quando há uma sequência de falas alternando 

personagens, o tempo é acelerado, e caso o autor queira dar tempo ao leitor para refletir 

acerca do que foi dito, pode-se inserir um período de monólogo ou, no caso das tragédias 

clássicas, uma intervenção do coro.  
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 Em O Encoberto, a mudança do primeiro ato para o segundo estabelece uma 

mudança no tempo dramático, não marcada cronologicamente, mas que permite o 

deslocamento da personagem Bonami-rei de uma galé para uma montanha, que se deduz 

ser em Portugal, uma vez que o próprio personagem diz que aportaram em Lisboa. O 

deslocamento real entre Veneza e Lisboa, à época do século XVI, levaria um tempo 

significativo, considerando os meios de transporte disponíveis, e não seria praticável 

seguir tal marcação temporal em uma peça de teatro; por isso, o salto de tempo acontece 

sem que cause estranheza ao leitor, uma vez que este recorre ao pacto ficcional que há 

entre leitor e autor. Do segundo para o terceiro ato, a sequência de eventos obedece à 

lógica sequencial do tempo dramático.  

 Quanto à alteração no tempo dramático em O Encoberto, nota-se que as ações se 

passam em um intervalo de cinco séculos, mesmo que a ação no século XX seja breve. 

Como intenções pedagógicas no encerramento da peça, há a preocupação de marcar a 

mudança de tempo com outro elemento do texto: o vestuário das personagens precisa 

seguir o tempo no qual estão inseridas. Analisem-se as indicações cênicas a respeito do 

tempo dramático do início e do final da peça, bem como a relação com a verossimilhança.  

 

Estamos num largo da Corte-Contarina, bairro miserável e mal-afamado da 

Veneza do século XVI [...] (CORREIA, 2014, p. 11). 

 

[...] Neste ponto da acção estamos no século XX e, como tal, se vestem as 

pessoas. [...] (CORREIA, 2014, p. 11). 

 

 

5.12 Espaço dramático e espaço cênico  

 

 Segundo Pavis (2015, p. 132), a noção de espaço “é usada para aspectos muito 

diversos do texto e da representação”, cuja divisão segue determinadas semelhanças com 

a divisão do tempo: há o espaço cênico e o espaço dramático. 

 O espaço dramático fica a cargo do leitor construí-lo em sua imaginação, a partir 

das informações dadas ao longo do texto; o espaço cênico é construído para que o 

espectador o receba pronto por ocasião da encenação. Vale acrescentar que cada estética 

faz uso de determinadas convenções para os espaços dramáticos e cênicos, que podem ser 

indicadoras de classificação do gênero da peça.  

 Em O Encoberto, há a presença recorrente de “O Purgatório dos Comediantes”, 

do início até o momento em que Bonami-rei é morto. Mesmo quando as ações se 
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transladam de Veneza a Lisboa, esse elemento do espaço é conservado, ora com as 

cortinas abertas, ora com as cortinas fechadas, ora como espaço dos comediantes, ora com 

outra função, como prisão. 

 Esse espaço poderia ser indicador da classificação do texto como pertencente à 

comédia; no entanto, há que se considerar todos os elementos somados para a 

classificação, não apenas o tipo de espaço descrito. A manutenção de “O Purgatório dos 

Comediantes” contribui para que se considere constantemente a ficção como ficção, para 

que o leitor não se identifique plenamente com a personagem, e estabeleça uma reação 

catártica irreversível, não pensando na questão didática presente no encerramento do 

texto.  

Ressaltam-se algumas indicações cênicas que mostram a presença de “O 

Purgatório dos Comediantes” de forma recorrente no texto: 

 

Abre-se a cortina de “O Purgatório dos Comediantes” e Floriana, vestida de 

moura, convida os empedernidos corações humanos a enternecerem-se com o 

“Romance da Moura Huria” (CORREIA, 2014, p. 16). 

 

A cena ilumina-se. Preenche-a um grupo exultante de Homens e Mulheres 

maltrapilhos. “O Purgatório dos Comediantes” desapareceu e o fundo 

representa um cais enevoado [...] (CORREIA, 2014, p. 16). 

 

[..] No fundo, à Esquerda, vê-se “O Purgatório dos Comediantes” com as 

cortinas corridas. (CORREIA, 2014, p. 153). 

 

Abre-se as cortinas de “O Purgatório dos Comediantes” e Bonami-Rei está 

sentado em caixotes sobrepostos com rótulos de sabão que fazem de trono 

(CORREIA, 2014, p. 61). 

 

Enxuga-lhe os pés com os cabelos enquanto a luz vai decrescendo até se fazer 

escuridão. Dentro em pouco a Esquerda a cena vai sendo iluminada. No 

proscênio estão as Três Catadeiras, vendo-se ao fundo “O Purgatório dos 

comediantes” com as cortinas corridas. Gradualmente, a luz torna essa zona 

bem visível enquanto a da Direita permanece na sombra. (CORREIA, 2014, p. 

69). 

 

Abrem-se as cortinas de “O Purgatório dos Comediantes” onde agora se vê 

uma grade de prisão por detrás da qual Bonami-Rei canta a ária a que se pode 

dar o título “A insolência cantante do inocente” (CORREIA, 2014, p. 69). 

 

A luz espalha-se na cena. É a praça principal. Atado a um pelourinho, Bonami-

rei é objeto da chacota do povo no qual reconhecemos as mesmas caras outrora 

iluminadas pela fé e presentemente chocarreiras que seguiram a evolução dos 

acontecimentos. No alto do pelourinho lê-se o seguinte letreiro: “D. Sebastião, 

Rei dos Portugueses”. “O Purgatório dos Comediantes” está velado pelas 

cortinas. As Três Catadeiras saem. (CORREIA, 2014, p. 110). 

 

Abrem-se as cortinas de “O Purgatório dos Comediantes” que representa um 

cadafalso. Junto do cepo estão Bonami-Rei e o Carrasco que, hirto. Segura o 

cutelo. (CORREIA, 2014, p. 114). 
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[...] D. João de Castro retirou-se da cena da qual também desapareceu “O 

Purgatório dos Comediantes (CORREIA, 2014, p. 118). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Roubine, em sua obra Introdução às grandes teorias do teatro, assegura serem os 

criadores indivíduos contraditórios. Não lhes agrada serem rotulados dentro de 

determinados parâmetros e formas engessadas, mas antes “Reivindicam o direito à 

mudança, à inovação, à experimentação, até mesmo a contradição” (ROUBINE, (2003, 

p.189). Assim, nascem obras únicas, como O Encoberto, na qual Natália Correia recorre 

a diversas estéticas e recursos múltiplos para criar um texto ao mesmo tempo já conhecido 

e ainda assim totalmente novo.  

 Pallottini (1988, p. 68) finaliza sua obra Introdução à dramaturgia afirmando que 

“o único que importa é o resultado final, seja qual for o caminho seguido”; no entanto, 

inicia essa mesma obra enfatizando buscar-se, desde Aristóteles, “analisar os elementos 

de uma obra dramática buscando localizar, dentre esses elementos, os que compõem a 

essência mesma da obra, ou seja, aquilo que embasa a construção de uma peça bem-

sucedida” (PALLOTTINI, 1988, p. 5).  

As duas afirmações de Pallotini (1988) são balizadas em O Encoberto, texto 

formado por elementos diversos, não pertencentes a um mesmo conjunto, porém, ao final, 

combinados com tal maestria que não é possível pensá-lo em outro tipo de construção 

textual e discursiva. São justamente esses elementos, aparentemente dispersos e até 

mesmo contraditórios, os responsáveis pela essência particular da obra e o feliz resultado 

da escrita de Natália Correia na referida obra. 

  Por meio do uso de elementos recuperados do conhecimento do leitor no 

preenchimento dos vazios, e considerando-se uma perspectiva dialógica, a obra é recebida 

e concretizada com sucesso, tanto no horizonte de expectativas do primeiro leitor quanto 

dos leitores posteriores.  

 A leitura ingênua20 é possível e até aceitável, levando em consideração um leitor 

não instrumentalizado. No entanto, a leitura de peças de teatro não se presta 

adequadamente para esse tipo de recebimento, uma vez que a própria escrita do texto 

dramático requer elementos específicos, como o uso das indicações cênicas e 

encaminhamentos diferenciados para as marcações de tempo, lugar, personagem e até 

mesmo do enredo.  Para o teatro, o ideal será sempre a leitura de segundo nível, em que 

o autor escreve a um leitor capaz de identificar os vazios do texto, cujo preenchimento 

 
20 A leitura ingênua, frisa-se, é considerada  uma leitura exploratória, com objetivo de apreciação do objeto 

estético, sem grandes pretensões de análises.  



121 
 

 
 

será necessário para a concretização da obra, a partir da relação dialógica autor-leitor, 

perpassando pela obra.  

 Naturalmente, a instrumentalização do leitor nos elementos característicos da 

linguagem teatral não será suficiente para a execução da leitura em segundo nível. É 

preciso que o leitor avance outros aspectos, específicos de cada obra, para compreender 

a unicidade de cada texto, embora este partilhe propriedades comuns a outros textos do 

mesmo gênero.  

 Para a leitura de O Encoberto, o preenchimento dos vazios acontece a partir do 

conhecimento da história do povo português enquanto nação, do entendimento de seus 

valores culturais e históricos, que transcendem as gerações e mantêm a unicidade do 

orgulho identitário desse povo. A obra, indo de encontro a esses fatores, não poderia ser 

bem aceita pela censura, justamente por se apresentar contrária à crença tão fortemente 

enraizada. No entanto, após uma leitura cuidadosa, verifica-se que O Encoberto não 

desconstrói o mito sebastianista ou o esquema de peça bem feita, mas os apresenta 

repaginados para o povo português, em uma versão que dialoga ricamente com o mundo 

do século XX.  

 É nesse mundo fragmentado e em mudança acelerada que Natália e seu público 

primeiro estão inseridos. É necessário entender e agir em um mundo que até então não 

dispunha de parâmetros de comparação com o passado, uma vez que a Modernidade 

trouxe acesso a tantas e diversas formas de se expressar pela arte. As possiblidades de 

fazer-se ouvir pela literatura e pela arte em suas diversas apresentações são ampliadas e 

exercem papel formador nas ideologias que circulam em meio dos diferentes grupos 

sociais. Desse modo, convergem no teatro referências a distintas estéticas, como o Teatro 

do Absurdo e o Teatro Épico, e a distintos discursos, como a liberdade de expressão 

cerceada pelo governo ditatorial.  

 Esta percepção da pluralidade presente na obra, quando não existente, 

impossibilita a peça de ser recebida no horizonte de expectativas do público para o qual 

foi destinada e, consequentemente, não estabelece a relação dialógica entre as partes. Para 

que a obra seja recebida com sucesso, é preciso atenção a esses elementos aparentemente 

deslocados e desvirtuados, a fim de que se perceba a intenção dialógica e a obra possa ser 

recebida não só no horizonte de expectativa do leitor inicial, mas que seja capaz de 

ampliar esse horizonte de expectativas. Posteriormente, para o leitor contemporâneo, a 

obra transcende fronteiras e dialoga com todo e qualquer povo subjugado por poderes 
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opressores, forçando os leitores a questionar suas vidas e seus desejos, mantendo as 

relações dialógicas postas no texto.  

Perpassar elementos que compõem questões de leituras, afunilando-as para a 

leitura específica de literatura, entender como a Estética da Recepção estabelece novos 

parâmetros para o entendimento da forma como a obra se concretiza pela ação do leitor 

instrumentalizado, conhecer elementos próprios da linguagem teatral e diferentes 

estéticas a princípio excludentes, mas que convergem para uma relação simbiótica, 

ideológica e dialógica na obra, são ações pensadas por Natália Correia e postas em ação 

em seu texto O Encoberto, afinal, para a concretização da recepção, o que importa em 

última análise é sempre o texto. 

Desta forma, compreender a pergunta para a qual O Encoberto é a resposta é a 

chave para a leitura e a compreensão do texto. A pergunta não é direta, bem como sua 

resposta também não será; mas ambas, pergunta e resposta, estão dispersas em múltiplos 

elementos e nuances, postas à vista, disfarçadas ou até mesmo ocultadas de olhos menos 

perspicazes.  Ler algo de tal magnitude requer grandeza e audácia por parte do leitor. 

Assim como exigiu grandeza e audácia da autora para sua escrita. Assim como se dá, 

audaz e grandioso, o próprio mito do rei Encoberto, o salvador. 

 E cabe a todos os leitores em posição diferida, continuar a ler este mundo em 

constante transformação, de forma atenta, crítica e poética, tal como Natália registrou em  

O Encoberto. Tal incumbência será completada em futuros trabalhos, a partir das muitas 

opções de escritas que Correia nos deixou. Seguimos estudando e vivendo o teatro 

nataliano que, em última instância, é o teatro do mundo. Simples e ao mesmo tempo 

complexo, tal como a humanidade.   
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