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A força de Georgette Fadel e outras mulheres em cena: Sobre 
Afinação e Guerrilheiras 
Publicado em 5 de setembro de 2017 Isabella de Andrade Artes Cênicas, Cena Contemporânea, Teatro 

O nome de Georgette Fadel figurou entre dois importantes espetáculos do Cena Contemporânea de 
2017: Afinação, em que trabalha como atriz e dramaturga e Guerrilheiras – Ou para a terra não há desaparecidos, 
que leva sua assinatura como diretora. Neste último, a dramaturga Grace Passô completa o time de fortes mulheres 
que mostram a que se propõe o teatro contemporâneo, ao lado de cinco atrizes jovens e veteranas. 
As criações se dividem entre uma ode à liberdade e ao pensamento crítico de um lado e a história de 12 mulheres 
que lutaram e desapareceram na Guerrilha do Araguaia do outro. As abordagens divergem em estilo e se 
encontram no ponto em que levam ao palco a importância histórica, potência da voz, da luta e da coragem de 
mulheres que decidiram não se calar diante das transformações e possibilidades de seu próprio tempo. 
 

Georgette Fadel em Afinação 
Em Afinação Georgette Fadel mostra a amplitude de seu brilhantismo para a criação cênica, tomando para si a 
dramaturgia, direção e atuação do espetáculo que leva ao palco um texto forte e impecável. Tive vontade de ler o 
espetáculo de Georgette, de levá-lo para casa entre os braços e aproveitar as páginas com um pouco mais de 
calma e densidade, ultrapassando o que pude internalizar a partir de sua montagem em cena. 
 

 
No papel da filosofa francesa Simone Weil, a atriz coloca o pensamento racional no centro da discussão e cria 
uma palestra aberta no palco para falar das opressões no mundo. Pensamentos de Karl Marx e Hegel são 
lembrados e citados ao longo do discurso e até eu, devota daquilo que se cria entre a emoção e as sensações 
humanas, tive que me render ao impulso criativo que lhe tomava a partir de ideias plenamente racionais. 
 
Ainda assim, Georgette mostra a dificuldade do apoio racional ao narrar e despertar a imagem de uma criança que 
teria sido induzida ao suicídio em razão de sua própria realidade. O emocional pulsa. No palco, elementos simples 
dão o tom da cena, que se afina pelo som impulsivo do violoncelo que toca para alinhar os desejos e refrescar as 
ideias. 
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O ambiente da sala de aula e o didatismo do discurso são invocados de maneira literal e me vi a anotar conceitos 
no papel e pranchetas recebidos ao início do espetáculo. Tive certa resistência ao perceber que o conceito de sala 
de aula seria levado tão a sério, mas me desarmei com o violoncelo em luz baixa de Georgette Fadel e sua 
capacidade de nos mobilizar para as possibilidades de compreender a história. 
 
Entre a plateia de aprendizes, um aluno espectador auxiliar a atriz professora em suas anotações com giz e 
reprodução de quadro-negro para aqueles que sentem certo saudosismo com o objeto. No canto do palco, um 
espectador jovem entra em cena repetidas vezes para se servir de um pouco de café. 
Todos os possíveis elementos cênicos são mostrados de maneira crua para dar ainda mais protagonismo ao 
pensamento. Neste ponto, creio ser possível adentrar um pouco mais no universo das possibilidades cênicas, 
transformando a apresentação em uma história de aprendizado, indo além da aula espetáculo carregada de 
didatismo. 
 
O conteúdo é denso, há que se prestar atenção para não perder o fio da meada. E Georgette nos conduz por ele 
muito bem. Há eloquência em sua voz, vontade nos olhos e imagens claras que se formam a partir de sua 
construção verbal das lutas entre oprimidos e opressores, portões de fábricas, crianças trabalhadoras, urgência 
da liberdade e a dúvida de quem não tem fome e, por ideal, precisa negar o pão. 
 
Na pele de Simone Weil, que se tornou operária para conhecer de perto o cotidiano das linhas de montagem em 
fábricas de automóveis, Georgette Fadel mostra a clara decisão de seu espetáculo: mostrar o pensamento e 
expandir as possibilidades do pensar. Enquanto ambiente cotidiano, a presença em sala de aula é reforçada como 
um importante espaço para aprender com liberdade. 
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[AS BÁRBARAS DO CENA E AS JOVENS 
HELIODORAS]  AFINAÇÃO I 

 

Foto: Rômulo Juracy 

{um olhar} 
 

Um exercício de afinação. Eu e Georgette, duas cordas vibrando dissonantes. Eu lhe assistia e me assistia. 
Observava nosso movimento lento rumo à consonância. No início, um grande “afffffffff” ressoava na minha cabeça. 
As palavras se amontoavam ao redor de mim, e eu não deixava nada entrar. Ela se equilibrava entre a interação 
com o público, a representação de Joana Dark dos Matadouros, a aula engajada de Simone Weil e os conceitos 
de Marx e Hegel, entre a operação obsessiva de um violoncelo e sucessivas xícaras de café. 
Ela se revezava entre estas vozes com muita tranquilidade, como uma contadora de histórias. Dançava com o 
arco do violoncelo como se manipulasse uma espada. Andava sobre o linóleo preto até desvendá-lo como um 
grande quadro negro, onde ela mesma se escrevia. Abria os assuntos surpreendentemente cada vez mais atuais. 
Ela era o próprio pensamento em movimento. 
 
Do meu lado, o “affffffff” foi sendo cada vez menos apatia, se transformando em interesse, em discussão, em 
engajamento, em curiosidade, em riso e sorriso preso na boca, em arrepio. Eu via nosso mundo e tempo passarem 
pelo palco. Eu era o próprio pensamento em movimento. 
Éramos todos pensamento. 
Georgette nos apresenta um elogio ao pensamento. Nos mostra a importância de nos reconciliarmos com ele, de 
afiá-lo para expor as ciladas desses nossos tempos, do nosso país, das nossas relações. É tempo de reconhecer 
que os modelos vigentes fracassaram e que a verdade permanece secreta ou convenientemente escondida. Todos 
somos igualmente finitos e, portanto, insuficientes individualmente e complementares no coletivo. A verdade está 
nas coisas e cabe a nós abandonarmos a ilusão de que somos indivíduos infinitos para que possamos finalmente 
desemaranhar o pensamento latente do mundo. É tempo de desmascarar os raciocinantes com o pensamento 
racional. Para isso, não é preciso nem diferenciá-los entre si, saber seus nomes, basta ouvi-los tentando pensar. 
O pensamento nos livrará da opressão. 

Roberto Dagô, integrante do grupo de 
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Jornal Zero Hora – Porto Alegre- RS- Setembro 2017 

Peça transforma teatro em "sala de aula" 

 

Em meio à desvalorização dos professores no Brasil, com salários abaixo de sua importância na sociedade e  patrulha 

ideológica de guerrilhas virtuais e de pais dos estudantes, a artista Georgette Fadel resolveu transformar o palco em 

uma sala de aula. Ao entrar no teatro para assistir ao espetáculo Afinação I, os espectadores inclusive recebem 

prancheta, papel e caneta para anotar o que quiserem. A montagem tem sessões nesta quarta (13/9) e quinta-feira 

(14/9) no Teatro do Sesc Centro (Av. Alberto Bins, 665), dentro do Porto Alegre Em Cena. 

Atuando, dirigindo e assinando a dramaturgia, Georgette se inspirou em professores de sua família, como a mãe e a 

irmã. Mesmo o pai, que não se formou nesta profissão, ela considera um mestre do ponto de vista afetivo. 

– O espetáculo não tem grandes apelos cênicos. O apelo é: fiquem e ouçam. É um convite ao aprendizado. São textos 

pesados, mas não abro concessões. Nossa ignorância é profunda – afirma a experiente artista formada na USP, com 

dois prêmios Shell na bagagem. 

Na peça, Georgette toma a filósofa francesa Simone Weil (1909 – 1943) como personagem, contrapondo-a à Joana 

Dark, da peça A Santa Joana dos Matadouros, de Brecht. A intenção é refletir sobre a tentativa de salvar o capitalismo 

por meio de algum tipo de redenção místico-religiosa. Georgette não acredita nesse tipo de conciliação. Por isso, traz 

como referência o pensamento de Hegel, além de um trecho de O Capital, de Marx. Diz a artista: 

– Os sentimentos conciliatórios cristão acreditam que pode haver um capitalismo justo se todos forem piedosos e 

caridosos. Não é verdade. Não é o empresário que é injusto, é o sistema. A solução proposta por Brecht e por outros é 

que o sistema entre em colapso. 

Para Georgette, o espetáculo é uma "ode ao pensamento": 

– É a possibilidade de demolir a visão de que o ser humano é mau e competitivo. Por meio de uma estratégia 

micropolítica, precisamos construir novos pensamentos e novas visões do outro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PORTO ALEGRE EM CENA 

ODE AO PENSAMENTO E A MEMORIA 

MICHELLE ROLIM – JORNAL DO COMERCIO– CADERNO PANORAMA- SETEMBRO 2017 
 
Atriz e diretora Georgette Fadel figura entre dois importantes espetáculos desta edição do Porto Alegre em Cena: 
Afinação I, em que atua e leva a sua assinatura como dramaturga, e Guerrilheiras – Ou para a terra não há 
desaparecidos, o qual ela dirige. Afinação I é uma aula ministrada pela personagem, pensadora e professora francesa 
Simone Weil sobre a opressão no mundo. Com textos da própria Simone Weil, acrescidos do pensamento de Bertolt 
Brecht e dos filósofos Karl Marx e Georg Hegel. O espetáculo ocorre hoje e amanhã, às 19h, no Teatro do Sesc (Alberto 
Bins, 665). “Essa é a minha resposta ao que tem acontecimento no mundo: uma exaltação ao pensamento racional 
como alternativa para tudo que estamos vivendo”, afirma Georgette. Junto ao papel de Simone, Georgette traz consigo 
outra personagem Santa Joana dos Matadouros, do texto de Brecht, mulheres que conheceram de perto o cotidiano 
das fábricas. Já Guerrilheiras – Ou para a terra não há desaparecidos conta a história da guerrilha às margens do rio 
Araguaia ocorrida durante a ditadura militar. A peça acontece dias 18 e 19 de setembro, segunda e terça-feira, às 19h, 
na Sala Álvaro Moreyra (Érico Veríssimo, 307). A guerrilha aconteceu na floresta amazônica, entre os estados do Pará e 
Tocantins, e reuniu cerca de 70 pessoas – sendo 17 mulheres que saíram de diversas cidades do País para participar de 
um movimento guerrilheiro que pretendia derrubar a ditadura e tomar o poder, cercando a cidade pelo campo. 
Envolveu 5 mil soldados do Exército contra 69 guerrilheiros mortos, entre eles 17 mulheres, temas do espetáculo. Os 
corpos dessas mulheres, possivelmente enterrados na beira do rio, não foram encontrados. “Queremos falar das 
mulheres, pois elas são esquecidas e não exaltadas como forças nacionais que impulsionam a nossa coragem”, 
comenta a diretora. Para realizá-la, Gabriela Carneiro da Cunha, idealizadora do projeto – que também atua no 
espetáculo – organizou uma ida até o Sul do Pará com a diretora, a dramaturga Grace Passô e as atrizes Carolina 
Virguez, Daniela Carmona, Fernanda Haucke e Mafalda Pequenino. Juntas, viajaram 36 horas até chegarem às margens 
do Araguaia. No lugar marcado pelo massacre ouviram relatos de quem presenciou a história. O cineasta Eryk Rocha 
documentou todo o percurso da equipe durante os 15 dias de viagem. Os registros audiovisuais, entre rostos e 
paisagens, são projetados no palco durante a apresentação do espetáculo, criando um diálogo com as atrizes. “As duas 
peças são de alguma maneira uma homenagem a história, a lógica e ao pensamento racional, que pode fazer com que 
os homens se unam novamente para achar pontos em comum”, projeta Georgette. A atriz também participa na quinta-
feira de outra atividade do festival, uma “sessão maldita”, que ocorre de forma gratuita no Centro Municipal de Cultura 
(Érico Veríssimo, 307). Ao lado de Georgette, estão o músico Arthur de Faria e a intérprete Áurea Baptista. 

 

JORNAL CORREIO DO POVO – ARTE & AGENDA –PORTO ALEGRE/RS -  SETEMBRO 2017  

Para que se repense nosso tempo e história 
 
 

Atriz, diretora e dramaturga Georgette Fadel assina o solo 'Afinação' , que celebra o pensamento e a liberdade 
Duas atrações de São Paulo se destacam na agenda de hoje no festival: 'Afinação I' e 

'Leite Derramado'. 
Dar um revide a toda a barbárie que temos vivido foi a intenção da atriz, dramaturga e diretora Georgette Fadel, em 
"Afinação", que está no Teatro do Sesc (Alberto Bins, 665), hoje e amanhã, a partir das 19h. Ela dá vida à pensadora e 
professora Simone Weil, ministrando uma conferência sobre a relação entre opressão e sofrimento, a partir do texto da 
francesa, assim como de Brecht, Hegel e Marx. O resgate de grandes nomes da filosofia assim como de pensadores vivos é 
usado em prol da liberdade e do pensamento como ação. "Nossa razão está se perdendo e minha resposta é que temos 
ferramentas para um mundo melhor. o pensamento", diz a artista, sobre a montagem. O público recebe material para faze 
suas anotações, na peça conduzida de forma didática, com um violoncelo em cena, para representar metaforicamente, a 
desafinação elou afinacão de ideias. 


