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CRÍTICA 

Maravilhamento com palavras 
move monólogo inspirado em 
livro 
INSTABILIDADE PERPÉTUA

  
INSTABILIDADE PERPÉTUA (ótimo)  

QUANDO sáb. (30), às 19h30, e dom. (1º), às 18h30 (último fim de semana) 

ONDE Sesc Ipiranga (r. Bom Pastor, 822, tel. 11 3340-2000) 

QUANTO R$ 6 a R$ 20 

CLASSIFICAÇÃO 14  
 

MARIANA DELFINI 
  

COLABORAÇÃO PARA A  FOLHA 
30/09/2017  01h00 
Lenise Pinheiro/Folhapress 

A atriz Saraya Ravenle em cena do espetáculo 'Instabilidade Perpétua' 

  



É arrebatador o maravilhamento de Soraya Ravenle com as palavras que a movem em 

"Instabilidade Perpétua" e que, no entanto, não são suas. O solo concebido pela atriz parte do 

livro homônimo do filósofo paulistano Juliano Garcia Pessanha. 

O texto teatral faz um recorte da obra, guardando seu caráter híbrido, entre a literatura e a 

filosofia, e elegendo como uma de suas linhas narrativas o embate entre a racionalidade e a 

linguagem que parte do corpo. 

"Cada gesto que vou 'executar' já está narrado, pensado", escreve o filósofo, transitando 

também pela autobiografia. "É o pensamento que legisla o gesto e a ideia que comanda o 

corpo." 

Como um avesso desse eu-lírico, Ravenle recupera a dança a que se dedicou na juventude –ao 

se profissionalizar, ela se voltou para os musicais, gênero em que é bastante reconhecida– e 

dá corpo a "gestos inaugurais", preenchendo a caixa preta do teatro com uma fisicalidade sem 

forma que vai ao encontro do que o filósofo parece propor como ideal. 

O grande achado da encenação é justamente fazer tudo passar pelo corpo da atriz, os 

conceitos e também a linguagem falada. Quando enuncia uma frase mais complexa, volta a ela 

e se delicia repetindo cada palavra, tornando a reflexão acessível, sem didatismo. 

No segmento final, a voz constrói uma música a partir de sons gravados na hora, e essa música 

do corpo enseja novo ritmo e novos gestos. 

A dramaturgia, que também contempla a infância e a sensação de não pertencimento, é 

essencial para que o texto não se perca no vazio, fechado em sua própria condensação 

poética. A enunciação da atriz e a tradução para a cena potencializam a carga lírica de 

Pessanha, conversando com ela a partir dos recursos do teatro. 

Pautando-se em cena pela liberdade do "desconhecido de um corpo", a atriz faz um 

contraponto ao racionalismo do "estrategista de si mesmo", aproximando o público de uma 

escrita densa e defendendo a instabilidade da arte e da vida, ambas resistentes ao controle 

pela razão. 
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CRÍTICA 

Daniel Schenker 

Em estado de disponibilidade 

 
Soraya Ravenle no solo Instabilidade Perpétua (Foto: Daniel Correia) 

 

Em Instabilidade Perpétua, Soraya Ravenle traz à tona questões que atravessam o tempo, que evocam 

a ancestralidade do indivíduo (perspectiva, de certa forma, reforçada pela escolha do Midrash, onde o 

trabalho está em cartaz) e, portanto, o constituem. A atriz articula o presente com o passado remoto 

ao estabelecer contracena entre diferentes camadas de voz – a emitida no instante imediato e a gravada. 

Entre os temas universais abordados na encenação, cabe destacar o impacto diante da descoberta do 

mundo, tanto da criança – pelo sabor de novidade evidenciado num contato inicial com a linguagem 

que transcende a mera produção de sentidos – quanto do adulto – a partir do convívio com a criança, 

que o leva a reinventar uma relação talvez cristalizada com as coisas. Havia, inclusive, um movimento 

de abertura para o mundo na espacialidade da primeira temporada de Instabilidade Perpétua, no 

Centro Cultural da Justiça Federal, por meio da conexão com a paisagem da rua e da valorização da 

luminosidade que entrava pelas janelas – concepção inviável, agora, no Midrash. 

Apesar de surgir sozinha no palco, Soraya Ravenle apresenta um solo que resulta de múltiplas 

interferências – a direção é assinada por Daniella Visco, Georgette Fadel, Julia Bernat e Stella Rabello 

e há a colaboração artística de Andreas Gatto e Flavia Naves. A atriz ainda realizou, em parceria com 

Diogo Liberano, operação dramatúrgica sobre a obra de Pessanha. Em cena, Ravenle projeta a 

instabilidade no corpo e demonstra controle sobre o desequilíbrio. Procura aproximar o texto do 

espectador ao revestir as palavras de significados concretos, o que encaminha sua atuação para alguma 

reiteração, para uma tendência a sublinhar o que é dito. Mesmo assim, não se deva minimizar o 

empenho em imprimir um registro interpretativo desarmado, a julgar pelos momentos em que fala 

diretamente com o público. Em estado de disponibilidade, Soraya Ravenle revela, em Instabilidade 

Perpétua, saudável dose de inquietação. 
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Soraya Ravenle no monólogo "Instabilidade Perpétua", baseado no livro do filósofo Juliano 

Garcia Pessanha 

MARIA LUÍSA BARSANELLI 

DE SÃO PAULO   

10/09/2017 02h10 
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Soraya Ravenle começou a ler "Instabilidade Perpétua", de Juliano Garcia Pessanha, por 

sugestão de uma amiga. Mas logo viu que os escritos do filósofo ressoavam seus próprios 

questionamentos. 

"Eu falava: 'Como ele sabe mais de mim do que eu mesma?'. Ele me falou muito fortemente 

da minha história, da minha alma", lembra a atriz, que adaptou o livro ao palco, em monólogo 

que estreia neste fim de semana em São Paulo, após temporada no Rio no último semestre. 

Em sua obra, Pessanha percorre temas sobre a existência e a sociedade. Reflete sobre como é 

difícil nascer hoje num mundo tão conectado e replete de informações (e que ele chama de 

"hipernomeado", ou seja, com classificações em excesso). 

"Ele fala muito sobre a opacidade contemporânea. A gente não tem mais espaço para não 

saber, para dar conta o tempo todo desse monte de relações", diz Soraya, que faz aqui o 

primeiro monólogo de sua carreira –além de alguns trabalhos em televisão, a atriz ficou 

conhecida por atuações em musicais como "Um Violinista no Telhado", com direção de Charles 

Möeller e Claudio Botelho. 

Na adaptação que fez em parceria com o dramaturgo Diogo Liberano, a Soraya reproduz o 

texto de Pessanha, apesar de alguns cortes. 

Ela não adentra muitos conceitos filosóficos que o autor contempla na obra (fazendo 

referências a outros nomes da filosofia), mas privilegia "a questão da chegada da criança ao 

mundo e como isso é uma coisa tão acelerada". "Hoje não temos tempo nem para não fazer 

nada", comenta Soraya. 

 

OITO MÃOS 

A direção de "Instabilidade" é divida entre quatro encenadoras: Daniella Visco, Georgette 

Fadel (a amiga que sugeriu a leitura do livro), Julia Bernat e Stella Rabello. 

Foi um trabalho "instável", explica a atriz. Cada diretora participou de uma parte do processo, 

sem que uma trabalhasse junto com outra. "E a Georgette falava: 'No fundo, é você é quem 

vai ter que amarrar isso tudo'." 

Montado sem patrocínio ou verba pública, o monólogo cria seu cenário a partir do local onde 

será encenado. "A cada lugar a que a gente vai, a gente faz com o que tem." 

No parque das Ruínas, no Rio, Soraya partiu de um telhado que tinha no espaço. Na 

temporada paulistana, no Sesc Ipiranga, ela usa como cenografia um armário. 

* 

INSTABILIDAdE PERPÉTUA 

QUANDO sex., às 21h30; sáb., às 19h30; dom., às 18h30; até 1º/10  

ONDE Sesc Ipiranga - auditório, r. Bom Pastor, 822, tel. (11) 3340-2000  

QUANTO R$ 6 a R$ 20   

CLASSIFICAÇÃO 14 anos  
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PRIMEIRO SOLO TEATRAL DE 

SORAYA RAVENLE, 

‘INSTABILIDADE PERPÉTUA’ 

REESTREIA NO SESC IPIRANGA 
 

 

Inspirada no livro homônimo de Juliano Garcia Pessanha, peça investiga aspectos filosóficos 
da vida em sociedade. Temporada ocorre de 8 de setembro a 1º de outubro 

 Crédito: Roberto Setton / divulgação    

A habilidade para enxergar a vida por meio das feridas é o tema de “Instabilidade Perpétua”, 
o primeiro solo teatral da atriz carioca Soraya Ravenle, inspirado no livro homônimo do filósofo 
e poeta paulistano Juliano Garcia Pessanha. Sucesso de crítica e de público no Rio de 
Janeiro, a peça chega ao Sesc Ipiranga entre 8 de setembro e 1º de outubro, com sessões 
às sextas, às 21h30; aos sábados, às 19h30; e aos domingos, às 18h30. Os ingressos custam 
até R$20. 

A obra que deu origem ao espetáculo é composta por ensaios filosóficos, poesia e historietas 
sobre temas relacionados à existência humana em sociedade. Na montagem, a atriz ainda 
acrescenta a essa mistura a música e a dança. 
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O autor cria uma série de reflexões sobre o que é estar vivo e como é difícil nascer. Segundo 
essa ideia, os recém-nascidos encontram um mundo cada vez mais técnico e hipernomeado, e, 
por isso, precisariam conhecer outras formas de nascimento (para além do biológico) para que 
pudessem viver plenamente. Em outras palavras, o homem precisaria reconhecer a vida como 
um espaço de instabilidade e aprender a conviver com esse tormento para ser feliz. 

A encenação é resultado de um processo criativo colaborativo, com a participação das 
diretoras Daniela Visco, Georgette Fadel, Julia Bernat e Stella Rabello.“Fui atravessada 
violentamente pela escrita filosófica, poética e literária do Juliano, logo que Georgette Fadel me 
apresentou [o texto]. Hoje, sei que seu gesto foi desprovido de inocência, já que, por me 
conhecer profundamente, ela vislumbrou o futuro ‘apaixonamento’. Como era possível que 
alguém que eu nem conhecia nomeasse a minha existência e anseios muito além do que eu 
mesma pude fazer até agora?”, comenta Ravenle. 

Pensado para ser apresentado tanto no palco convencional como em espaços alternativos, o 
espetáculo foi desenvolvido a partir de uma nova forma de produção artística, que dialoga com 
o conceito de “economia criativa”. Sem qualquer fomento ou patrocínio, o trabalho foi realizado 
por meio de permutas de serviços e oportunidades entre Soraya Ravenle, o coletivo Alquimia 
Cultural e outros artistas/grupos. Cada um se responsabilizou por uma função técnica, como 
captação de recursos, produção executiva, cenários, figurinos, etc. 

SOBRE SORAYA RAVENLE 

Com carreira consolidada no teatro, na televisão e no cinema, a atriz e cantora carioca Soraya 
Ravenle é formada pelo curso técnico de teatro do Centro Cultural Calouste Gulbenkian. Nos 
palcos, já atuou em mais de 20 musicais, como “Todos os musicais de Chico Buarque em 90 
minutos” (2014), “É com esse que eu vou” (2010), “Suburbanos Coração” (2002) e “Dolores” 
(1999). 

Nas telinhas, participou de novelas como “I Love Paraisópolis” (2015), “Beleza Pura” (2008) e 
“Laços de Família” (2000). E, na sétima arte, atuou nos filmes “Mulheres do Brasil” (2006), “A 
Partilha” (2001) e “Sermões – A história de Antônio Vieira” (1989). Soraya ainda tem um disco 
lançado chamado “Arco do Tempo” (2011). 

SINOPSE 

O solo "Instabilidade perpétua" é baseado no livro homônimo do escritor Juliano Garcia 
Pessanha, composto por ensaios filosóficos, poéticos e historietas. O trabalho oferece ao 
espectador uma maneira de enxergar a vida a partir das próprias feridas, com delicadeza e 
contundência, em uma reflexão sobre vários aspectos filosóficos da existência humana em 
sociedade. 

FICHA TÉCNICA 
Concepção e atuação: Soraya Ravenle 
Direção: Daniella Visco, Georgette Fadel, Julia Bernat e Stella Rabello 
Dramaturgia: Diogo Liberano e Soraya Ravenle 
SERVIÇO 
“Instabilidade Perpétua”, de Soraya Ravenle 
Temporada: 8/9 a 1º/10. Sextas, às 21h30; sábados, às 19h30; e domingos, às 18h30. 
Ingressos:R$20 (inteira), R$10 (meia-entrada) e R$6 (credencial plena) 
Vendas: online a partir de 29/8, 18h; nas bilheterias do Sesc em São Paulo, a partir de 30/8, 
17h30. Limite de 4 ingressos por CPF. 
Classificação: 14 anos 
Duração: 60 minutos 
Contato:email@ipiranga.sescsp.org.br 
Telefone: (11) 3340-2000 
Sesc Ipiranga – Rua Bom Pastor, 822, Ipiranga. Local: Auditório (30 lugares) 
Informações sobre outras programações:http://www.sescsp.org.br/ipiranga 
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Primeiro solo teatral de Soraya 

Ravenle, ‘Instabilidade Perpétua’, 

reestreia no Sesc Ipiranga 

Livre Opinião / 24 de agosto de 2017 

Inspirada no livro homônimo de Juliano Garcia Pessanha, peça investiga aspectos filosóficos da vida 

em sociedade. Temporada ocorre de 8 de setembro a 1º de outubro 

 

A habilidade para enxergar a vida por meio das feridas é o tema de “Instabilidade Perpétua”, o primeiro 

solo teatral da atriz carioca Soraya Ravenle, inspirado no livro homônimo do filósofo e poeta 

paulistano Juliano Garcia Pessanha. Sucesso de crítica e de público no Rio de Janeiro, a peça chega 

ao Sesc Ipiranga entre 8 de setembro e 1º de outubro, com sessões às sextas, às 21h30; aos sábados, às 

19h30; e aos domingos, às 18h30. Os ingressos custam até R$20. 

A obra que deu origem ao espetáculo é composta por ensaios filosóficos, poesia e historietas sobre temas 

relacionados à existência humana em sociedade. Na montagem, a atriz ainda acrescenta a essa mistura a 

música e a dança. 

O autor cria uma série de reflexões sobre o que é estar vivo e como é difícil nascer. Segundo essa ideia, os 

recém-nascidos encontram um mundo cada vez mais técnico e hipernomeado, e, por isso, precisariam 

conhecer outras formas de nascimento (para além do biológico) para que pudessem viver plenamente. Em 

outras palavras, o homem precisaria reconhecer a vida como um espaço de instabilidade e aprender a 

conviver com esse tormento para ser feliz. 

A encenação é resultado de um processo criativo colaborativo, com a participação das diretoras Daniela 

Visco, Georgette Fadel, Julia Bernat e Stella Rabello.“Fui atravessada violentamente pela escrita filosófica, 

poética e literária do Juliano, logo que Georgette Fadel me apresentou [o texto]. Hoje, sei que seu gesto foi 

desprovido de inocência, já que, por me conhecer profundamente, ela vislumbrou o futuro ‘apaixonamento’. 

Como era possível que alguém que eu nem conhecia nomeasse a minha existência e anseios muito além do 

que eu mesma pude fazer até agora?”, comenta Ravenle. 

Pensado para ser apresentado tanto no palco convencional como em espaços alternativos, o espetáculo foi 

desenvolvido a partir de uma nova forma de produção artística, que dialoga com o conceito de “economia 

criativa”. Sem qualquer fomento ou patrocínio, o trabalho foi realizado por meio de permutas de serviços 

e oportunidades entre Soraya Ravenle, o coletivo Alquimia Cultural e outros artistas/grupos. Cada um se 

responsabilizou por uma função técnica, como captação de recursos, produção executiva, cenários, 

figurinos, etc. 

SORAYA RAVENLE 

https://livreopiniao.com/2017/08/24/primeiro-solo-teatral-de-soraya-ravenle-instabilidade-perpetua-reestreia-no-sesc-ipiranga/
https://livreopiniao.com/2017/08/24/primeiro-solo-teatral-de-soraya-ravenle-instabilidade-perpetua-reestreia-no-sesc-ipiranga/
https://livreopiniao.com/author/livreopiniao2013/
https://livreopiniao.com/2017/08/24/primeiro-solo-teatral-de-soraya-ravenle-instabilidade-perpetua-reestreia-no-sesc-ipiranga/


 

Soraya Ravenle (Foto de Roberto Setton) 

Com carreira consolidada no teatro, na televisão e no cinema, a atriz e cantora carioca Soraya Ravenle é 

formada pelo curso técnico de teatro do Centro Cultural Calouste Gulbenkian. Nos palcos, já atuou em mais 

de 20 musicais, como “Todos os musicais de Chico Buarque em 90 minutos” (2014), “É com esse que eu 

vou” (2010), “Suburbanos Coração” (2002) e “Dolores” (1999). 

Nas telinhas, participou de novelas como “I Love Paraisópolis” (2015), “Beleza Pura” (2008) e “Laços de 

Família” (2000). E, na sétima arte, atuou nos filmes “Mulheres do Brasil” (2006), “A Partilha” (2001) e 

“Sermões – A história de Antônio Vieira” (1989). Soraya ainda tem um disco lançado chamado “Arco do 

Tempo” (2011). 

SINOPSE 

O solo “Instabilidade perpétua” é baseado no livro homônimo do escritor Juliano Garcia Pessanha, 

composto por ensaios filosóficos, poéticos e historietas. O trabalho oferece ao espectador uma maneira de 

enxergar a vida a partir das próprias feridas, com delicadeza e contundência, em uma reflexão sobre vários 

aspectos filosóficos da existência humana em sociedade. 

 

‘Instabilidade Perpétua’ (Foto de Rafael Aguiar) 

FICHA TÉCNICA 

Concepção e atuação: Soraya Ravenle 

Direção: Daniella Visco, Georgette Fadel, Julia Bernat e Stella Rabello 

Dramaturgia: Diogo Liberano e Soraya Ravenle 

“Instabilidade Perpétua”, de Soraya Ravenle 

Temporada: 8/9 a 1º/10. Sextas, às 21h30; sábados, às 19h30; e domingos, às 18h30. 

Ingressos:R$20 (inteira), R$10 (meia-entrada) e R$6 (credencial plena) 

Vendas: online a partir de 29/8, 18h; nas bilheterias do Sesc em São Paulo, a partir de 30/8, 17h30. Limite 

de 4 ingressos por CPF. 

Classificação: 14 anos / Duração: 60 minutos 

 



 

http://ambrosia.com.br/agenda/reestreia-espetaculo-instabilidade-poetica-com-soraya-

ravenle-no-midrash-centro-cultural/ 

MARÇO, 2017 

REESTREIA ESPETÁCULO INSTABILIDADE PERPÉTUA, COM 
SORAYA RAVENLE, NO MIDRASH CENTRO CULTURAL(8:00 PM - (abril 27) 

9:00 PM Midrash Centro CulturalAgenda cultural:Teatro 

 

DETALHES 
Depois do sucesso da primeira temporada no CCJF em janeiro e fevereiro, Soraya Ravenle volta à cena 

com Instabilidade perpétua, seu primeiro solo teatral, agora no Midrash Centro Cultural. Baseado no livro 

homônimo do escritor Juliano Garcia Pessanha, composto por ensaios filosóficos, poéticos e historietas, o trabalho 

oferece ao espectador uma maneira de enxergar a vida através das próprias feridas. Com delicadeza e 

contundência, Ravenle instiga o público com aspectos filosóficos da existência humana em sociedade. 

A encenação despojada é o resultado de um processo colaborativo que, curiosamente, contou com quatro 

diretoras: Daniella Visco, Georgette Fadel, Julia Bernat e Stella Rabello. 

O texto foi adaptado pela própria Soraya em parceria com o diretor e dramaturgo Diogo Liberano. 

FICHA TÉCNICA 
Concepção e atuação: Soraya Ravenle 

Direções: Daniella Visco, Georgette Fadel, Julia Bernat e Stella Rabello 

Dramaturgia: Diogo Liberano e Soraya Ravenle 

Assessoria de Imprensa: JSPontes Comunicação 

SERVIÇO 
REESTREIA: 09 de março (5ªf), às 20h 

LOCAL: Midrash Centro Cultural 

Rua General Venâncio Flôres, 184 – Leblon / RJ 

Tel: (21) 2239-1800 

HORÁRIOS: sempre às quintas, às 20h 
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(Foto: Daniel Correia) 

Soraya Ravenle está em cartaz. Não, não é com um musical teatral. Longe disso. Música, 

até tem. Poesia, também. Mas de outra maneira. “Instabilidade Perpétua”, o novo 

espetáculo da atriz, é tido como “híbrido”. Há de tudo um pouco. Quem vai ao Centro 

Cultural Justiça Federal, na Cinelândia, testemunha um novo momento na carreira da 

artista. Basta dizer que a peça é baseada em um livro de filosofia, homônimo, escrito por 

Juliano Garcia Pessanha, e é resultado de um processo colaborativo que envolveu quatro 

diretoras. Diferente, né? “Estou buscando uma renovação artística mesmo, em que a 

pesquisa possa ter lugar, que as perguntas possam ter lugar, que a ida ao encontro de um 

desconhecido possa ter lugar”, ela pontua, em entrevista ao Teatro em Cena, “gosto dessa 

prática de entrar em uma sala de ensaio e não saber o que vai acontecer. E ter tempo para 

não saber”. Nos musicais, o tipo de regime é outro. 

Nascida em Niterói, Soraya começou a estudar música aos cinco anos. Ideia de sua 
mãe, cantora lírica amadora. O teatro também apareceu cedo, com cursos livres no 
colégio e no clube. Com isso, a formação para o teatro musical se deu de forma não 
pensada, desde pequenininha. Jovem, se profissionalizou em companhias de dança 
e não demorou a enveredar de vez para o teatro. Já fez mais de 30 musicais, 
incluindo o enorme sucesso “Dolores”, que lhe rendeu o Prêmio Shell de melhor 
atriz em 1999, e uma montagem de “Ópera do Malandro”, de Chico Buarque. Já 
passou pelas mãos de Miguel Falabella (“South American Way”), João Fonseca 
(“Era no Tempo do Rei”), Gustavo Gasparani (“Opereta Carioca”), e Charles Möeller 
e Claudio Botelho (“Um Violinista no Telhado”, “Todos os Musicais de Chico 
Buarque em 90 Minutos”). Mas nunca teve quatro diretoras de uma vez em um 
trabalho. Em “Instabilidade Perpétua”, é dirigida por Georgette Fadel (de “O 
Duelo”), Stella Rabello (assistente de “O Livro”), Daniella Visco (de “O Falcão e o 
Imperador”) e também sua filha, Julia Bernat (“Shuffle”). Com tanto cacique, de 
quem é a palavra final? 

– É minha. – ela dá um risinho tímido ao admitir, depois de quatro meses de 
processo criativo – Mas, ao mesmo tempo, eu as ouço muito. Sou muito permeável. 
Sou um ser dirigível. Mas tem um momento que falo: “não, aquilo não encaixa 
comigo, preciso fazer daquele jeito”. Esse processo não me deixou chegar logo em 
lugar nenhum, sabe? No momento que eu achava que tinha encontrado uma coisa, 
já vinha outra diretora e questionava aquilo que eu tinha encontrado. Já vinha com 
outro olhar. Então foi muito movimentado! Rico, nesse sentido de me deixar 
atravessar pelo olhar de cada uma delas, me deixar atravessar por cada uma delas, 
e ao mesmo tempo decidir. 

É tudo novo para Soraya nesse espetáculo. Além da direção quádrupla, é também 
seu primeiro monólogo e a primeira vez que ela se vê fazendo teatro com o que dá. 
“Não temos patrocínio de nada mesmo, a não ser do La Fiorentina para jantar 
depois. Nunca passei por isso. Está todo mundo arriscando junto”. O que não é 
exatamente novo é a filosofia. Soraya já teve um grupo de estudos com Diogo 
Liberano (da Cia. Teatro Inominável.), e adora sentar-se e discutir os pensamentos 
de um autor. Fala de Juliano Garcia Pessanha com fascínio. O livro que inspira a 
montagem parte de ensaios de Kafka, Nietzche e Heidegger para pensar 
atravessamentos, culturas e a existência humana. Para a adaptação teatral, a 
equipe pensou no mote “como oferecer ao espectador uma obra capaz de 



atravessá-lo, com delicadeza e contundência, e fazê-lo entrar em contato com os 
bálsamos e cruezas da vida humana em sociedade?”. Complexo, sim. 

 

Soraya Ravenle no espetáculo “Instabilidade Perpétua” (Foto: Roberto Setton / Divulgação) 

TEATRO EM CENA – Como esse livro chegou a você? 
SORAYA RAVENLE – Quem me apresentou foi a Georgette Fadel. Fiquei totalmente 
apaixonada pela escrita do Juliano, que é filosófica, mas também muito poética e 
visceral. É uma escrita que arrebata, pelo menos a mim. Fiquei com muita vontade 
de fazer um projeto, botar em edital, etc. e tal, e aí surgiu uma brecha no CCJF, que 
me ofereceram e eu peguei, sem ter nada, nenhum patrocínio. Acho que tem muito 
a ver com tudo que está acontecendo: o mundo está desmoronando, a cidade, o 
país, tudo. Eu vejo que muitos colegas também estão fazendo na raça. Talvez todo 
mundo procurando novas maneiras de realizar, novas maneiras de fazer as coisas, 
e pensando em dialogar com o que está acontecendo. É importante pensar: “o que 
a gente vai falar hoje? O que a gente vai fazer? Pra quê? Por que falar determinado 
texto?” 
Você se interessa por filosofia, então? 
Eu tenho muito prazer, mas não tenho um estudo aprofundado. Eu tive um grupo 
de estudos por quase dois anos lá em casa, e eu vejo que tenho um prazer imenso. 
Mas meu conhecimento é muito superficial, uma pena, porque eu gosto muito, 
sabe? Quero muito retomar esse estudo, porque me dá prazer sentar à mesa com 
as pessoas, ler, discutir sobre aquilo. É lúdico para mim. Eu gosto, me divirto. Você 
vai nomeando de outras maneiras coisas que já estão dentro de você, e consegue 
nomear coisas que nunca nomeou, através de certo pensamento de um filósofo. 
Abre espaço dentro da gente, e dentro do coração também. Engraçado, porque eu 
não sinto como uma coisa fria, mental, sabe? Para mim, quando li o Juliano, eu 
chorava, ria, e saía grifando o livro, pensando “que isso?! Como assim?! Que coisa 
incrível!” Eu era arrebatada por uma emoção, e não por “ah, que pensamento 



sofisticado” ou “oh, que interessante esse pensamento”. Não passava por aí, sabe. 
Até sim, mas estou falando isso porque é muito interessante essa fusão. Pensar não 
é uma coisa fria desconectada do sentir, muitas vezes. O Juliano causa isso, tem 
essa capacidade. 
O espetáculo é um híbrido de música, poesia, dramaturgia, performance, 
ritual… Afinal, o que se pode esperar? 
Ele é muito despojado, porque não temos dinheiro nenhum. Estamos usando o que 
existe no teatro, abrindo o teatro, pegando alguns objetos… Tem um piano que é do 
teatro. Tudo que está em cena são coisas do teatro. É uma montagem muito 
despojada. A complexidade dela está na palavra, no dizer dessas palavras. Fiz 
algumas melodias para algumas frases, alguns parágrafos. Não muita coisa, mas 
pequenos parágrafos que musiquei. Tem um trabalho corporal que a gente fez a 
partir de improvisações junto com o texto, mas em primeiro lugar foi a palavra, o 
que ela causava em mim. Daí a coisa foi desenvolvendo. A palavra, o Juliano, em 
primeiro lugar, e como ela me atravessou. 

 

(Foto: Roberto Setton / Divulgação) 

Esse é seu primeiro monólogo. Dá uma apreensão maior? 
Nossa senhora! Essa pergunta é aquela que eu não sei nem o que te dizer. “Como 
dormir até o dia da estreia?” – a questão maior é essa. Acordo no meio da noite, 
penso em detalhes, escrevo alguma coisa que tenho que mexer, aí volto, tento 
dormir… é infernal! (risos) Não desejo isso para ninguém. 
Mas o que atormenta mais? 
Ah… eu acho que a ansiedade, a empolgação. Uma adrenalina, né? O novo. Outro 
dia, estava vendo uma entrevista do Bauman, que faleceu agora. Era uma 
entrevista de meia hora, e ele falava uma coisa tão bonita: “o homem fica entre a 
segurança e a liberdade”. Quando você tem só segurança e não tem liberdade, você 
tem a escravidão. Quando você tem só liberdade e não tem segurança, você não 
consegue ir nem até a esquina comprar um café e pagar uma conta. Então, claro, a 



gente fica no meio, e o Juliano aborda de uma forma muito interessante. Ele nomeia 
como buraco branco, buraco negro, faz umas definições radicais, para poder 
encontrar os tipos extremos, como ele diz. Mas o fato é que a gente fica naquela 
brincadeira… Pensei nisso agora. Como é aquela brincadeira de puxar a corda? 
Nossa, me veio essa imagem! 
Cabo de guerra. 
Isso! A imagem dessa corda do cabo de guerra me veio à cabeça: segurança, 
liberdade, segurança, liberdade. Acho que quando você está sozinho em cena 
também fica nesse jogo de como tratar dessas palavras de uma forma livre, e ter 
uma partitura, e que partitura é essa. Acho que até o último momento vai ser um 
trabalho que vou ficar pensando. Vou trabalhar nele até… É aquela história: a gente 
estreia, mas continua mexendo, trabalhando, tira daqui, bota ali, mais pra cá, mais 
pra lá. Acho que tem um pouco disso, o novo. Fazer um solo é completamente novo. 
Estou com adrenalina à flor da pele. 

 

Soraya Ravenle e Julia Bernat: mãe e filha, e parcerias profissionais (Foto: Léo Ladeira) 

Como foi o processo criativo desse espetáculo, com quatro diretoras, 
incluindo sua filha? 
Muito interessante, porque o fato de ter quatro diretoras me forçou a ter muita 
autonomia também. O que acontece: são quatro olhares diferentes, e eu dialoguei 
com cada um deles. Isso é muito legal porque o trabalho ficou se movimentando. 
Passei um grande período com a Stella e com a Julia, e foi incrível, porque trazem 
esse olhar novo, da juventude. É um lugar dessa gente nova que está pensando 
teatro. Isso me arejou muito. Viajei muito com a Julia, a gente já fez muita coisa 
juntas, a gente dialoga muito, é muito bom estar com ela. Eu me sinto muito 
arejada, renovada. 
Você vem de vários musicais e, no ano passado, fez algo bastante diferente 
em “Cara de Fogo”. Agora, “Instabilidade Perpétua”. O que está buscando? 
Eu acho que realmente estou em um momento de renovação artística muito forte, 
de uns anos pra cá. Eu falei outro dia uma coisa para a Stella: tenho a sensação de 



que estou voltando pra casa. As pessoas me conhecem de musical, né. Só que eu 
tive um percurso na juventude muito forte com a dança contemporânea: entrava 
em uma sala e ficava seis meses para ensaiar um espetáculo, entendeu? Assim. Eu 
tive um trabalho… O que as pessoas têm com o teatro, uma coisa de pesquisa 
mesmo, de grupo, eu tive grupo e pesquisa na dança, quando era jovem. Quando 
me profissionalizei, primeiro dançando, depois no teatro, logo fui para o musical. 
Saí do lugar da pesquisa, esse lugar mais, hum, questionador, e fui para essa outra 
coisa, que fui muito feliz. Gostei muito de tudo que fiz, tive prazer fazendo 
musicais, pude viver materialmente falando desse lugar de protagonista de 
musicais. A música é um amor na minha vida, uma necessidade. Também encontrei 
muitas pessoas, fiz muitas amizades, mas acho que agora eu tô buscando uma 
renovação artística mesmo. E não você ensaiar um mês, dois meses e meio e atacar, 
tirar todas suas cartas da manga e ir em frente, sabe? Eu gosto dessa prática de 
entrar em uma sala de ensaio e não saber o que vai acontecer. E ter tempo para não 
saber. (risinho abafado) 
Corrija-me se eu estiver errado: mas você está em um ponto da carreira na 
qual pode se dar ao luxo de negar trabalhos, certo?  
Com certeza. (enfática) 
Qual seu critério para escolher? 
Hummm, está sendo esse um pouco: o que me leva a um crescimento artístico, um 
enriquecimento artístico, à renovação. Quem é o diretor, qual é o texto, como eu sei 
que ali eu posso crescer? Porque é uma coisa sem fim. Eu acho muito chato quando 
você vê um ator em cena, que já achou incrível, e ele está parado no mesmo lugar 
há dez anos. Eu acho muito chato. Acho mais gostoso uma pessoa que erra em cena, 
que está fazendo uma coisa que eu nem gosto tanto, mas tô vendo que ela está se 
jogando. Ver uma vulnerabilidade, talvez, me dá mais prazer do que uma eficiência. 
Isso pra mim, tá? É uma coisa muito particular. Não estou falando que isso é o 
certo. Estou falando que, sinceramente, na minha alma, no meu coração, às vezes 
vejo uma coisa muito interessante, que nem chegou a um resultado incrível, mas eu 
vejo a vulnerabilidade. A vulnerabilidade é uma questão para mim. É algo que 
estou valorizando muito: o risco, a instabilidade. Não é à toa que escolhi esse texto, 
“Instabilidade Perpétua”. Você sabe que perpétua é o nome de uma flor também, 
né? 
 

Não, não sabia não. 

Cara, bota no Google: é uma flor linda, linda, linda! Tem vários tons. Eu também não sabia. 

Quando eu vi, fiquei “nossa!”. Além do paradoxo entre instabilidade e perpétua, tem 

também ver beleza na instabilidade. Falar “que gostoso, que bom poder viver sem querer 

controlar tudo”. Sem querer fixar as coisas, podendo me sentir mais vulnerável. Essa busca 

da vida também está passando pra cena: essa vontade de deixar o risco acontecer, a 

vulnerabilidade fazer parte, estar presente na presença do ator em cena. Isso me interessa. 

No “Cara de Fogo” e nesse novo, você trabalha com sua filha. É algo que te 
motiva, também? 
Demais, ela é maravilhosa. Está viajando há três anos sem parar pelo mundo, 
vendo coisas, então a referência dela é muito boa. Conversar com ela é muito bom. 
A gente se dá bem profissionalmente. A gente entra em uma sala de ensaio, e 
esquece que é mãe e filha. Isso desde “Um Violinista no Telhado”. 



Você começou a estudar música muito cedo. Já tinha um interesse artístico 
ou era apenas uma ocupação para a criança? 
Ah, eu não tinha noção, né? Minha mãe foi cantora lírica amadora, e não imaginava 
que eu fosse levar tão a sério. Era aquela coisa classe média: bota no piano, teoria, 
bota no ballet, teatrinho na escola e no clube, mas… entendeu? Acho que ela… nem 
eu tinha noção. Mas, quando chegou a adolescência, fiquei muito confusa, até que 
chegou um momento que pensei: “nossa, mas está tudo na minha cara!”. 
Confusa, como assim? 
Ah, adolescente. Eu não sabia o que queria, o que ia fazer. Eu gostava de pintar, de 
dançar, de cantar, desde sempre, aí falei: “é isso”. Tive uma formação para teatro 
musical muito aleatória, ao acaso, entre aspas. Quando vi, tinha a formação para 
teatro musical. 

 

Com “Dolores”: sucesso em 1999 (Foto: Reprodução) 

“Dolores” foi um marco positivo na sua carreira. Que lembranças você 
guarda? 
Ah… Eu acho que vou sempre fechar o olho, agradecer e chorar de alegria com 
aquilo, porque era uma coisa pequena e despretensiosa, sem ninguém conhecido… 
eu nunca tinha feito televisão. Foi muito genuíno. Quando você tem um nome e as 
pessoas já acompanham você, é a maior responsabilidade, e você se cobra de 
melhorar, de se superar, mas naquele momento ninguém conhecia ninguém que 
estava ali. Um bando de desconhecidos e, de repente, virou um fenômeno. Isso é 
uma coisa muito forte, que eu vou guardar com muito amor e muito orgulho para o 
resto da minha vida. 
Quais espetáculos foram mais especiais para você? 
“Dolores”, não tem como deixar de falar, “Sassaricando”, que mexia com a memória 
do povo, o “South American Way”, que eu fazia Carmem Miranda, também foi 
muito forte pra mim, a “Ópera do Malandro”, também muito marcante, fenômeno 



de público e de crítica, fomos pra Portugal e se repetiu o sucesso lá… Eu tive muita 
sorte de fazer trabalhos marcantes para o público e para mim também. 
Tem algum que você gostaria de fazer de novo? 
As pessoas me cobram muito “Dolores”. Hoje mesmo, eu estava no metrô e um 
senhor me parou para perguntar: “você não vai fazer Dolores de novo?”. Um show 
com músicas de Dolores, eu amaria fazer. As pessoas estão me cobrando muito. 
Outro dia, encontrei a Ana Velloso e ela falou: “vamos fazer os 20 anos da 
Dolores?”. Eu falei “vamos”, mas não sei. É uma coisa que eu amo cantar. Se me 
botam em um palco cantando Dolores, eu vou amar. Quem sabe, então, a Dolores 
volta com um show. O musical… eu vou estar muito velha para fazer a Dolores, que 
morreu com 29. (risos) Vai ter que mudar: “memórias – Dolores, do além, 
lembrando…” (risos) 

 

Claudio Botelho e Soraya Ravenle (Foto: Divulgação) 

No ano passado, houve aquela confusão em Minas Gerais com o Claudio 
Botelho, as vaias e a sessão interrompida de “Todos os Musicais de Chico 
Buarque em 90 Minutos”. Qual o saldo dessa experiência? 
O saldo pra mim é que precisamos sempre conversar. O mau do mundo, pra mim, é 
que não sentamos para conversar e falar as coisas olho no olho. Juro. Na minha 
vida particular, eu faço isso. Quando tenho um problema com minha filha, falo: 
“senta aqui e vamos conversar, fala você, depois falo eu, vamos uma escutar a 
outra”. Aí, imediatamente, as coisas se resolvem. Mas, quem não quer fazer isso, 
não tem disposição e abertura para fazer isso, fica complicado. A lição que eu tiro é 
cada vez mais investir nisso: vamos conversar. E não eu ordeno você, você ordena 
pra mim alguma coisa. Isso está mais do que caduco, já é cafona, já acabou. 
Já houve outras experiências ruins em cena, coisas que te aconteceram e te 
marcaram?  
Não… engraçado… acho que essa foi a mais dramática. Essa foi a única vaia, eu 
acho. (risos) Eu não provoquei, mas estava ali, tentando que nem uma louca 
continuar o espetáculo. Eu tinha uma ilusão de que poderia continuar cantando e 



as pessoas se silenciarem, que nem naqueles festivais. Com o Caetano continuaram 
vaiando, né? Mas eu tinha essa ilusão: pensava que as pessoas iriam se acalmar, só 
que ninguém se acalmou! (risos) Estava todo mundo em carne viva, né. 
Ao longo da carreira, você fez pouca TV. Como é sua relação com esse 
veículo? 
Quando me chamam, muitas vezes eu vou. É um veículo muito poderoso, e a gente 
aprende muito lá também, essa é uma verdade. Você aprende demais lá, com muita 
gente. Tive contato com atores maravilhosos. Acho importante. Gosto dessa 
variedade, me agrada. Acho que um lugar vai contaminando o outro. Aprendo uma 
coisa aqui, outra coisa ali também. Nesse nosso país, agora até nem tanto, mas 
mesmo assim, ainda é um veículo muito poderoso. A gente não pode negar isso: te 
leva para os cantos mais, hum, longínquos do nosso país. Isso é uma coisa muito 
forte. Se você faz um texto interessante, uma novela interessante, como “Paraíso”, é 
bom. Você veste a camisa artística daquilo ali e pode fazer um bom trabalho. Eu 
gosto dessa frequência: de dois em dois anos, acontece. Foram umas cinco 
novelas… gosto desse ritmo, porque vou me reciclando. Acho bom. Acho que eu 
não conseguiria ser uma pessoa de televisão, que fica só na televisão. Obviamente, 
não é a minha. Gosto de passar por ali. 
Para este ano, além de “Instabilidade Perpétua”, tem outros projetos 
encaminhados? 
Vou lançar o disco “LiberTango”, que a gente fez com crowdfunding. Basicamente, 
com músicas brasileiras tangueadas. Masterizou agora e em março a gente tá 
lançando. Vai ter show aqui no CCJF em março, e estamos marcando outros. Mas 
antes vou fazer a “Era dos Festivais”, um projeto do Edu Krieger: vão ser seis 
shows ali no Teatro do Leblon. Logo depois da estreia de “Instabilidade Perpétua”. 
Vou estar malucona. Muitos assuntos! (risos) Mas eu gosto, gosto assim. 

 

(Foto: Roberto Setton / Divulgação) 
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Centro Cultural Justiça Federal – Av. Rio Branco, 241 – Centro. Tel: 3261-2565. 
 


