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APRESENTAÇÃO

O I Seminário em História, Política e Cena / UFSJ – Tea-
tro e Movimentos Sociais, realizado pelo Grupo de Pesquisa 
em História, Política e Cena-GPHPC da UFSJ, aconteceu du-
rante os dias 17 a 20 de outubro de 2016, no Campus Tancre-
do Neves da UFSJ, na cidade de São João del Rei. O Seminá-
rio propôs como tema a relação entre Teatro e Movimentos 
Sociais, pensando os aspectos históricos e políticos da cena 
teatral brasileira, suas questões, métodos e procedimentos; 
tendo-se em vista tanto a relação do fazer teatral com a socie-
dade – e suas reivindicações históricas – quanto no entendi-
mento do próprio fazer teatral como um movimento social em 
diálogo – e com suas próprias reivindicações. Assim, o mesmo 
criou espaços de trocas de experiências entre pesquisadores e 
artistas das artes cênicas em torno do tema proposto, e é um 
pouco do que ali se produziu, debateu e apresentou que aqui 
se publica. Neste contexto, a presente obra não se desvincula 
da característica aberta dos debates e discussões de um en-
contro, mesmo sem perder no horizonte os rigores e aprofun-
damentos do próprios das reflexões acadêmicas, ao mesmo 
tempo que inaugura o projeto de uma série de publicações de 
coletâneas de artigos monográficos como forma de divulgação 
e documentação do conhecimento produzido nas articulações 
entre as pesquisas, individuais e coletivas, no âmbito do Gru-
po de Pesquisa em História, Política e Cena da UFSJ. Dentro 
do referido projeto, por seu caráter inaugural, tanto o evento 
quanto a publicação se propuseram lançar-se para além dos 



contornos do próprio grupo, sendo assim, compõem esta pu-
blicação tanto textos de pesquisadores e artistas convidados 
a contribuir com as discussões ao longo da semana – organiza-
dos na seção Convidados – como comunicações de resultados 
de pesquisa de alunos que contribuíram, com as mesmas e 
suas presenças, para a rica troca ocorrida em outubro de 2016 
na UFSJ – organizados na seção Desenvolvimento de Pesqui-
sas. Também, ainda, pelo caráter do evento, que dá origem a 
ela, esta obra carrega a pretensão de uma publicação de inter-
venção política, tão necessária em nossos tempos.

Berilo Luigi Deiró Nosella
Carina Maria Guimarães Moreira
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O GPHPC – Grupo de Pesquisa em História, Política e Cena

O grupo nasce do encontro de três ações ocorridas na UFSJ 
no ano de 2015. 1) O desenvolvimento da pesquisa “Formas do 
político na cena contemporânea”, coordenada por Carina M G 
Moreira (COTEA/DELAC), contemplado pelo Edital Universal 
do CNPq; 2) a vinda para UFSJ de Berilo L D Nosella, até então 
professor da UFOP, trazendo seu projeto “Dias Gomes e Jorge 
Andrade em Cena: análises dos processos históricos de mo-
dernização da cena brasileira”, contemplado pelo Edital PPP/
FAPEMIG e Ciências Humanas /CNPq, e a continuidade das 
experiências e práticas desenvolvidas desde 2011 na UFOP, da 
qual permanece a parceria com o docente Ernesto G Valença, 
coordenador do Núcleo Teatro do Tumulto; 3) e a participação 
e interlocução com o professor da EAD/USP e Diretor da Cia. 
Teatro de Narradores/SP, José Fernando P de Azevedo. Desta 
feita, o grupo propõe uma profunda e radical articulação entre 
teoria e prática na pesquisa cênica, tendo seu foco tanto para 
aspectos analíticos das cenas do passado quanto para proce-
dimentos da cena contemporânea, sendo o político como eixo 
articulador das motivações e enfrentamentos.

As ações do GPHPC – Grupo de Pesquisa em História, Polí-
tica e Cena – entre o desenvolvimento de projetos de pesqui-
sa, extensão e ensino; publicações e processos artísticos de 
criação; organização de eventos acadêmicos e políticos, assim 
como participação em eventos nacionais e internacionais; 
e orientações de várias naturezas – tem se desenvolvido de 
forma interinstitucional envolvendo a UFSJ e a UFOP, além 



de constantemente buscar o diálogo com outros Grupos de 
Pesquisa afins, como o GPAC – Grupo de Pesquisa em Artes 
Cênicas e o Casa Aberta, da UFSJ, liderados respectivamente 
por Alberto Tibaji e Juliana Mota; o Grupo de Pesquisa em Es-
tudos de História e Historiografia do Espetáculo, da UNIRIO, 
liderado por Beti Rabetti; e o Grupo de Estudos em Dramatur-
gia Letra e Ato, da UNICAMP, liderado por Larissa de O. Neves 
e Elen de Medeiros.
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TEATRO E MOVIMENTOS SOCIAIS NA  
CIDADE DE SÃO PAULO: UM RECORTE COMENTADO

Maria Sílvia Betti
(FFLCH-USP)

Em 1980 foi publicado o estudo “Teatro Operário na Cidade 
de São Paulo” 1, apoiado em pesquisa documental realizada 
por Maria Thereza Vargas e Mariângela Alves de Lima den-
tro do Núcleo de Artes Cênicas do Idart, órgão da Secretaria 
Municipal de Cultura de São Paulo. O trabalho foi desenvolvi-
do dentro de um projeto mais amplo e que havia encampado 
vários outros aspectos e temas. Vasculhando publicações di-
versas, jornais e documentos das primeiras décadas do sécu-
lo XX, as pesquisadoras organizaram o registro de um teatro 
realizado por trabalhadores e dirigido a platéias ligadas ao 
operariado em São Paulo. Embora fosse desconhecido por boa 
parte dos especialistas e historiadores até então, esse teatro, 
realizado desde a década de 1910 até aproximadamente 1945, 
havia sido parte integrante do movimento cultural da classe e 
da vida política e cultural da cidade: 

Em São Paulo o teatro feito por operários desde o iní-

cio do século XX mantém um ciclo evolutivo paralelo 

1 Teatro operário na cidade de São Paulo. Coordenação de Maria Thereza 
Vargas. / São Paulo; Secretaria Municipal de Cultura, Departamento 
de lnformação e Documentação Artísticas, Centro de Pesquisa de Arte 
Brasileira, 1980.
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aos movimentos de participação da classe na história 

política do país. Há uma progressão do movimento 

teatral até 1930, momento em que os trabalhadores 

são obrigados a revisar suas posições diante de uma 

nova realidade do país. Até 1937 esse teatro continua 

existindo com menos regularidade, minimizado pelas 

cisões ideológicas no seio da própria classe. De 1937 a 

1945 a predominância do sindicato corporativista na 

regulamentação da atividade operária e a repressão 

concreta desencadeada sobre as Organizações inde-

pendentes aniquilam, junto com a movimentação po-

lítica, o movimento cultural da classe.2

Em sua expressão dramatúrgica, o teatro desses ence-
nadores operários era caracteristicamente europeu, pois 
respondia às necessidades humanas e sociais de operários 
recém imigrados, provindos do imenso fluxo imigratório 
observado na cidade de São Paulo entre 1887 e 1902.3 Para 
Maria Thereza Vargas e Mariângela Alves de Lima o lazer 
proporcionado ao  público por esse teatro não se separava da 
expressão das aspirações ligadas ao proletariado, o que lhe 
dava um papel nitidamente político.4  Intérpretes e plateias 
tinham em comum não só as vivências anteriores no contex-
to de origem, mas a situação de classe compartilhada no co-
tidiano de trabalho. Em consequência, o teatro que pratica-

2  Teatro operário na cidade de São Paulo. Coordenação de Maria 
Thereza Vargas. Op. cit. pg. 16.
3  Teatro operário na cidade de São Paulo. Op. cit. pg. 13
4  Loc. cit.
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vam distinguia-se do realizado no âmbito comercial do tea-
tro paulista nesse mesmo período, uma vez que era fruto de 
um mundo diametralmente oposto fosse como ideologia, fos-
se como modo de produção artística. Encenadores e autores 
trabalhavam em diferentes ofícios (eram vidreiros, alfaiates, 
sapateiros), as platéias eram constituídas majoritariamente 
por proletários, e todo o contingente humano mobilizado em 
torno dos espetáculos era composto por imigrantes de ori-
gem europeia, oriundos principalmente da Itália.

Em 2009, quase trinta anos após o lançamento desse es-
tudo, uma compilação organizada por Maria Thereza Vargas 
trouxe a público três peças de operários militantes do movi-
mento anarquista da década de 1920 reunidas numa antolo-
gia5. Além dos textos propriamente ditos (“O Semeador”, de 
Avelino Fóscolo, “A Bandeira Proletária”, de Marino Spagnolo, 
e “Uma Mulher Diferente”, de Pedro Catallo) o volume incluía 
uma Cronologia  de 1867 a 1967,  e nela situava as práticas 
teatrais e dramatúrgicas ligadas ao movimento anarquista, 
apontava as datas da fundação de grupos de teatro, Centros 
de Cultura  e apresentações teatrais, e mais uma vez eviden-
ciava a existência, nas primeiras décadas do século XX, de um 
florescente teatro de operários realizado com continuidade e 
dotado de especificidade cultural e artística.

As peças reunidas tratavam, à luz do pensamento anarquis-
ta, de questões ligadas à luta e à necessidade de conscientiza-
ção dos trabalhadores: a primeira, “O Semeador”, empreendia 

5  Avelino Fóscolo, Marino Spagnolo, Pedro Catallo. Antologia do 
teatro anarquista. Maria Thereza Vargas (org.). São Paulo, Editora 
Martins Fontes, 2009, 316 pp.
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uma crítica contundente à ideia de propriedade e denunciava 
a exploração do trabalho e a opressão da mulher. A segunda, 
“A Bandeira Proletária”, apresentava um libelo em defesa do 
proletário que, dentro do processo de exploração, cedia à de-
pressão e fragilizava-se pelos vícios. O sangue derramado era 
tratado nela como bandeira simbólica e política de luta. A ter-
ceira empreendia a crítica ao casamento como instituição e 
fazia a apologia do ideal anarquista das formas de convívio 
não constituídas com base na família nuclear burguesa. 

Três importantes estudos haviam precedido, cronologi-
camente, a publicação da antologia de peças na abordagem 
da cultura militante do proletariado anarquista no contexto 
brasileiro:  Nem Pátria nem Patrão. (Vida Operária e Cultura 
Anarquista no Brasil), de Francisco Foot Hardman, havia sido 
lançado em 1983, Contos Anarquistas. Antologia da prosa li-
bertária no Brasil (1901-1935), de Hardman em conjunto com 
Antonio Arnoni Prado, havia sido publicado em 1985, e Trin-
cheira, palco e letras. Crítica, literatura e utopia no Brasil, de 
Antonio Arnoni Prado, em 2004. 

Nem Pátria nem Patrão empreendia um mapeamento das 
instituições, representações culturais e impasses da classe 
operária anarquista no início do século XX. Longe de abstrair 
o fato de ter diante de si, no momento da realização da pesqui-
sa, o ascenso das lutas sindicais do operariado no ABC paulis-
ta, a escrita ensaística e reflexiva do pesquisador procurava 
estabelecer e explicitar um nexo entre essas lutas e a cultura 
participativa e militante do início do século:
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E assim, como hoje a palavra “greve operária” soa com 

um sentido muito mais denso e vivo do que em 75 [...], 

espero que também outras palavras e temas possam 

se movimentar cada vez mais entre o discurso do es-

critor e a cultura e cotidiano destes herdeiros contem-

porâneos da memória operária, reunidos no ABC ou 

espalhados em tantos mais espaços do país, tornando 

sua própria tradição fonte inesgotável e elo permanen-

te da política atual.6

Contos Anarquistas. Antologia da prosa libertária no Bra-
sil (1901-1935), por sua vez, era um trabalho derivado de “Si-
nais do Vulcão Extinto”, um dos ensaios incluídos no volume 
Nem Pátria Nem Patrão. Foi desse ensaio em particular que 
proveio o inventário inicial de contos e também a constatação 
de que era possível detectar-se, no período a que remetiam, 
uma assimilação das teses libertárias por parte de um cer-
to inconformismo pré-modernista que então se expandia na 
cena literária brasileira. 

Em sua Introdução o texto dos organizadores de Contos 
Anarquistas mostrava que era possível ler-se o material reu-
nido de duas formas: enquanto sistema autônomo de militân-
cia intelectual, responsável pela mobilização da classe operá-
ria em favor dos ideais libertários, e enquanto contraponto da 
vanguarda política à vanguarda estética pela qual havia sido 
superada em meio à efervescência modernista da Semana de 

6  HARDMAN, Francisco Foot. Nem Pátria Nem Patrão. (Vida 
Operária e Cultura Anarquista no Brasil).São Paulo: Brasiliense, 1983.
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Arte Moderna.7 Uma seção de informações biográficas sucin-
tas de cada um dos contistas foi aposta ao final do volume, 
juntamente com uma detalhada Cronologia das ocorrências 
dignas de nota no contexto cultural e no movimento social e 
político de 1899 a 1937.

Trincheira, palco e letras. Crítica, literatura e utopia no Bra-
sil, o volume publicado em 2004, era uma compilação de ensaios 
de Arnoni Prado, vários dos quais dedicados ao teatro. Dentre 
os voltados ao tema do anarquismo e do teatro libertário, espe-
cificamente, há inúmeros destaques que se impõem. “Quando 
a Itália era no Braz”, por exemplo, examina com particular inte-
resse analítico a superação da personagem filodramática pelo 
tipo ítalo-paulista no contexto da entrada do imigrante para o 
teatro anarquista na primeira década do século XX, 8 e parale-
lamente discute o fato de a figura do italiano pobre, desiludido 
com as condições de vida no Brasil e distante do estereótipo do 
típico e do exótico, não ter tido lugar nem nos salões filodramá-
ticos e nem no teatro anarquista, mais voltado para os figura-
ções melodramáticas do bem e do mal e para  a valorização da 
ação direta contra o Estado e seus representantes.9 

Chama a atenção, neste caso, a forma como Arnoni Prado 
discerne valor estético e papel histórico no que diz respeito a 
seu objeto: é o que se observa quando ele comenta que o imi-
7  HARDMAN, Francisco Foot & ARNONI PRADO, Antonio. (Org.) 
Contos Anarquistas. Antologia da Prosa Libertária no Brasil (1901-
1935). São Pauklo: Brasiliense, 1985.
8  ARNONI PRADO, Antonio. Trincheira, palco e letras. Crítica, 
literatura e utopia no Brasil. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.pg. 105.
9  ARNONI PRADO, Antonio. Trincheira, palco e letras. Crítica, 
literatura e utopia no Brasil. Loc. cit.
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grante libertário  do início do século não havia encontrado aqui, 
até aquele momento, nenhuma forma de realização literária 
que o tematizasse à altura do que ele havia representado para 
a São Paulo daquele tempo.10 Uma das razões apontadas para 
essa exclusão era a incompatibilidade da figura desse estran-
geiro insubmisso e pobre com a retórica literária parnasiana 
então dominante; a outra, na seara política, associava-se à re-
pressão de que poderia ser alvo um imigrante insubmisso e que 
de alguma forma resistisse aos códigos da ordem dominante.11 

Dois outros ensaios do volume de Arnoni Prado, publica-
dos anteriormente em revistas acadêmicas, tratam do tema 
da cultura e do teatro anarquista na São Paulo do início do sé-
culo de forma digna de nota: “Sobre as imagens da revolução 
no teatro de Luigi Damiani” 12  e “Elocubrações Dramáticas do 
professor José Oiticica”13. No primeiro, o pesquisador enfoca 
o pequeno grupo de intelectuais italianos que, ligados à orga-
nização dos primeiros núcleos de ação cultural libertária na 
cidade, acabaram retornando à Itália devido ao sofrimento e 
pessimismo, ou por terem sido expulsos pelo governo brasi-

10  ARNONI PRADO, Antonio. Trincheira, palco e letras. Crítica, 
literatura e utopia no Brasil.Op. cit. pg. 107
11  ARNONI PRADO, Antonio. Trincheira, palco e letras. Crítica, 
literatura e utopia no Brasil. Loc. cit
12  ARNONI PRADO, Antonio. “Sobre as imagens da revolução no 
teatro de Luigi Damiani”. In Travessia. Publicação do Programa de 
Pós-Graduação em Literatura, -jul-dez. l999; pp J9.55 Universidade 
Federal de Santa Catarina, Brasil. 
13  ARNONI PRADO, Antonio. “Elocubrações Dramáticas do 
professor José Oiticica”. In Estudos Avançados vol.14 no.40 São 
Paulo Sept./Dec. 2000.
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leiro. No segundo, o foco recai sobre a participação de Oiticica 
no movimento anarquista, apresentando as linhas gerais de 
seu pensamento estético e detendo-se com maior vagar sobre 
o lado teatral de seu trabalho. 

Sem dúvida alguma essa sequência de estudos e de publica-
ções voltados ao tema do teatro operário, do teatro anarquista 
e dos grupos filodramáticos contribuíram decisivamente para 
que o assunto, pela primeira vez, viesse a figurar na pauta de 
conteúdos de uma história do teatro brasileiro. Isso se deu em 
2012 com a publicação da História do Teatro Brasileiro, volu-
me 1: das origens ao teatro profissional da primeira metade 
do século XX, organizada por João Roberto Faria, que incluía, 
no segmento dedicado ao teatro no pré modernismo, o ensaio 
de Maria Thereza Vargas intitulado “O teatro operário e anar-
quista, filodramático e amador”.14 Longas décadas de silencia-
mento haviam precedido essa publicação e as demais mencio-
nadas, fato que pode ser atribuído a vários fatores de cunho 
material e conjuntural: o número insuficiente de acervos do-
cumentais de pesquisa, a precariedade deles, as difíceis con-
dições de trabalho a que pesquisadores precisam submeter-se  
para a realização desse tipo de estudo, e por fim a dificuldade 
de contar com o devido apoio e interesse no plano editorial.

A pesquisadora Iná Camargo Costa, em livro dedicado ao 
teatro norte-americano moderno, abre o volume com um ca-

14  VARGAS, Maria Thereza. “O Teatro Filodramático, Operário e 
Anarquista”. In: FARIA, J. R. (João Roberto Faria) (Org.) . História 
do Teatro Brasileiro, volume 1: das origens ao teatro profissional 
da primeira metade do século XX. 1. ed. São Paulo: Perspectiva / 
Edições SESCSP, 2012. 
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pítulo que trata do pageant encenado em Nova Iorque pelos 
trabalhadores da indústria da seda em 1913 sob a organização 
do jornalista e militante John Reed: uma monumental apre-
sentação de teatro de agit prop a céu aberto que contou com 
mais de mil e quinhentos participantes. O capítulo intitula-
se “O Enjeitado de 1913”15, e seu título alude ao fato de que a 
historiografia do teatro dos Estados Unidos nunca havia re-
gistrado a realização daquele espetáculo, “enjeitando-o” e evi-
tando, portanto, que aqueles que se interessavam pelo teatro 
no país tomassem conhecimento de sua realização.

Em alguma medida o teatro operário do início do século, na 
cidade de São Paulo, também parece ter sido alvo de um certo 
tipo de “enjeitamento” dentro da historiografia teatral brasi-
leira, mesmo que este não o tenha sido exatamente análogo ao 
norte-americano. No próprio contexto contemporâneo, com o 
grande número de coletivos de teatro que atuam nas perife-
rias da cidade e dialogam com pessoas ligadas à pesquisa aca-
dêmica, o que parece predominar é, ainda, a falta de contato e 
também de concernimento com o assunto.  

As perspectivas mais amplamente disseminadas de enten-
dimento do teatro no mundo contemporâneo apontam, antes 
de mais nada, para o que se entende ser a superação de todas 
as poéticas dispostas a estabelecer conexões, a analisar pers-
pectivas de conjunto ou a historicizar a relação do teatro com 
a matéria sócio-política de sua época e das que a precederam.

Grandes teorias atualmente hegemônicas, como a do tea-

15  CAMARGO COSTA, Iná. Panorama do rio vermelho. ensaios 
sobre o teatro norte-americano moderno. São Paulo: Nankin 
Editorial, 2000.
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tro pós dramático, apontam para um mundo fragmentado 
e descontínuo em que as narrativas se fragilizam, em que a 
materialidade se apresenta preponderantemente por meio de 
fantasmagorias estilhaçadas, e em que os processos de cria-
ção operam por meio de projeções alegorizantes. Ao mesmo 
tempo, também dentro do momento em que estamos, setores 
mais próximos a áreas historicamente ligadas à práxis tem in-
corporado cada vez mais categorias analíticas voltadas para 
as micropolíticas identitárias, em que recortes como etnia, 
gênero e sexualidade são centrais, e em que a perspectiva his-
toricizante e ligada às classes é ignorada.

Diante de tudo isso, o eixo da historicização e a perspectiva 
de estudo apoiada na luta de classes foram sendo secundariza-
dos cada vez mais no mundo da pesquisa ao longo do tempo. 
Não é de espantar, portanto, que aqueles que começam a ini-
ciar-se em projetos de estudo sejam condicionados a não encon-
trar grande proveito em ler ou em tomar conhecimento de tra-
balhos apoiados em perspectivas historicizantes. É o caso, por 
exemplo, de peças como as compiladas na antologia anarquista 
de Maria Thereza Vargas, ou de textos e documentos como os 
abordados por Hardman e por Arnoni Prado. O produtivismo 
imposto aos que trabalham na universidade e a corrida contra o 
tempo para atender às demandas de execução dos cronogramas 
de projetos encarregam-se de completar o quadro, e este irá re-
sultar, ao final, naquilo que Iná Camargo Costa designou como 
“enjeitamento” referindo-se ao contexto americano.  

No âmbito dos estudos acadêmicos, as pesquisas relacio-
nadas ao teatro operário concentram-se em áreas como as de 
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história e geografia humana, nas quais a perspectiva de uma 
cultura teatral operária é objeto de interesse e de levantamen-
to documental. Sinotmaticamente elas se mostram pratica-
mente ausentes como objeto de reflexão e pesquisa no campo 
do teatro propriamente dito. Algo semelhante pode ser obser-
vado no que se refere a trabalhos teatrais operários posterio-
res, como os resultantes da intensa mobilização registrada no 
ABC paulista no final da década de 1980, principalmente por 
meio do grupo teatral Forja.

O Forja, fundado em 1979, resultou de iniciativa dos pró-
prios trabalhadores, que constituíram um grupo de artistas
-operários integrantes do Sindicato dos Metalúrgicos de São 
Bernardo do Campo e de Diadema. 

Em 1986, após a demissão do diretor-fundador Tin Urbi-
natti, o grupo desliga-se do Sindicato, continuando em ativi-
dade até 1994. Tratava-se, inequivocamente, de um coletivo 
que trabalhava o teatro no interior da luta operária, que se 
voltava para a abordagem de questões pouco frequentes no 
campo da dramaturgia e do teatro convencionais, e que es-
tava disposto a escrever peças como “Pesadelo” e “Pensão 
Liberdade”, criações coletivas que registravam as questões 
cruciais do mundo do trabalhador. 

Em 2011 Tin Urbinatti reuniu, em um volume crítico e anto-
lógico, as peças e documentos relativos ao trabalho do Forja16, 
e em entrevista concedida por ocasião do lançamento, relatou 
os passos decisivos para o surgimento do grupo:

16  URBINATTI, Tin. Peões em Cena: o Grupo de Teatro Forja. São 
Paulo: Hucitec, 2011.
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Em 1977, quando terminei a Universidade de São Pau-

lo (USP), eu era articulista do jornal Movimento, que 

apoiou as candidaturas populares de Aurélio Peres e 

de Irma Passoni, candidatos à época pelo MDB [Movi-

mento Democrático Brasileiro]. Eu fui chamado para 

ajudar no comitê, para auxiliar o encaminhamento da 

campanha. Conheci um grupo de teatro que ia fazer a 

campanha de Santo Dias da Silva [o grupo de Santo, 

a Chapa 3, de oposição sindical, procurava eleger-se 

como nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de 

São Paulo]. [Como parte da campanha sindical] escrevi 

um texto, chamado O Engana Trouxa Tá Caindo, que 

foi encenado e apresentado na Vila das Mercês. 

[...] A classe operária de São Bernardo do Campo esta-

va prenhe de gás, de acúmulo de experiência de lutas 

no interior das fábricas. Nesse bojo, surge um grupo 

de metalúrgicos, ligados à Comissão de Salário, que 

já tinham brincado com teatro e viram a encenação 

de O Engana Trouxa Tá Caindo17. E este grupo entrou 

em contato comigo, solicitando que eu escrevesse um 

texto para que eles montassem, por conta da campa-

nha salarial deles; o eixo seria o contrato coletivo de 

trabalho. Fui ao sindicato dos metalúrgicos, pedi que 

convocassem pessoas que consideravam importantes 

e fiz uma entrevista com eles sobre o que significava 

o contrato coletivo de trabalho. Então escrevi o texto. 

17  Entrevista concedida por Tin Urbinatti a Eduardo Campos 
Lima. Jornal Brasil de Fato, 15 a 21 de setembro de 2011. Caderno de 
Cultura. pg. 10 
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Chamava-se Contrato Coletivo. Eles encenaram e me 

convidaram para a estreia. Fiquei encantado com o 

trabalho. [...] Em 1979 constitui-se o Forja e a primeira 

peça que o grupo escreveu coletivamente foi Pensão 

Liberdade, cujo texto foi encenado no Brasil inteiro.18

É singular a trajetória de trabalho teatral e política relatada 
por Tin Urbinatti: se o Arena e o CPC na década de 1960 tinham 
procurado construir relações com o operariado a partir de pro-
cessos nascidos respectivamente no teatro e no movimento es-
tudantil, bem diferente era a experiência estética do Forja:

Em primeiro lugar estava a necessidade. Cada conjun-

tura exigiu uma resposta artística. O primeiro momen-

to foi de conhecimento, reconhecimento e consolida-

ção do grupo, em 1979. Fizemos a peça Pensão Liber-

dade e todos nós conhecemos, discutimos, estudamos 

política, economia, antropologia, tudo com textos mui-

to ligados aos estudos da classe operária, de autores 

como Octávio Ianni, Florestan Fernandes, Luís Flávio 

Rainho, além de textos de teatro, de autores como Pli-

nio Marcos e Dias Gomes. Quando ocorreu a prisão da 

diretoria do sindicato, em 1980, a Lei de Segurança 

Nacional virou o grande problema para todo mundo - 

porque a ditadura se baseava na Lei de Segurança Na-

cional para fazer o que fez, como intervir no sindicato e 

prender dirigentes. Então nós inventamos de fazer um 

18  URBINATTI, Tin. Peões em Cena.O Grupo de Teatro Forja. São 
Paulo: Hucitec, 2011. 
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teatro que colocasse em xeque essa lei. Criamos um 

teatro de rua, porque o sindicato estava sob interven-

ção; fizemos A Greve de 80 e o Julgamento Popular da 

Lei de Segurança Nacional. Enfrentamos várias dificul-

dades, porque era teatro de rua e a gente usava texto; 

percebemos que texto para 30 mil, 40 mil pessoas, no 

estádio da Vila Euclides, não era viável. Então aboli-

mos a palavra e usamos apenas o corpo, gestos, mí-

mica, cenário e figurino grandiosos para comunicar a 

ideia à distância. Foi assim que fi zemos O Robô que Vi-

rou Peão, Brasil S.A., Diretas, volver! e Boi Constituin-

te – cada uma dessas peças de acordo com a conjuntura 

econômica e política que o Brasil atravessava19.

Parodiando as palavras de Iná Camargo Costa, que aponta 
como “enjeitado” o experimento teatral realizado pelo traba-
lhadores norte-americanos da indústria da seda em 1913, os 
pesquisadores de teatro no Brasil têm encontrado, como se 
pode constatar, com um número nada desprezível de “enjei-
tados” das páginas da historiografia teatral do país. Segundo 
Tin Urbinatti, a memória do Forja era já tênue na ocasião 
do lançamento do livro, tendo sido esta a constatação que o 
levou a escrevê-lo: 

Escrevi o livro justamente para colocar na pauta do dia 

que já houve um grupo de operários atores – o que é 

19  Entrevista concedida por Tin Urbinatti a Eduardo Campos 
Lima. Brasil de Fato, 15 a 21 de setembro de 2011. Caderno Cultura, 
página 10.
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muito diferente de um ex-aluno da Escola de Arte Dra-

mática ou da Escola Livre de Teatro fazer teatro discu-

tindo as causas operárias.20

Em críticas extraídas de jornais locais da época citados no 
volume é possível detectar-se o impacto do trabalho realiza-
do: nas palavras do jornalista Luís Roberto Alves, por exem-
plo, em artigo extraído de jornal local de 1982, o Forja, na 
encenação de “Pesadelo”, traduzia o desemprego em um con-
junto de cenas que empreendiam a revisão do tema básico da 
depressão capitalista que afetava indivíduos, famílias e insti-
tuições. O jornalista ressaltava ainda a eficácia simbólica da 
denúncia operada em cena, e a oposição entre o giro do peão, 
na perspectiva do oprimido, e a fixidez do chefe, na posição do 
opressor. As cenas simbólicas foram comentadas por ele com 
detalhamento, como a da passagem de um robô em cena em 
paralelo cênico com as figuras dos chefes de Seção. O jornalis-
ta apontou também a complementaridade entre as falas e os 
gestos, e a inexistência de meio termo no percurso da perso-
nagem central, o operário Júlio.21 

O tom vigoroso do relato realizado nesse e em outros arti-
gos do volume dá bem a dimensão do grau de “enjeitamento” 
que apontamos. Trata-se de um processo silencioso e arraiga-

20  Entrevista concedida por Tin Urbinatti a Eduardo Campos 
Lima. Brasil de Fato, 15 a 21 de setembro de 2011. Caderno Cultura, 
página 10.
21  ALVES, Luís Roberto. Pesadelo: o peso pesado da memória. 
Jornal de Rudge Ramos, ano III, número 19, novembro de 1982.  In 
URBINATTI, Tin. Peões em Cena.O Grupo de Teatro Forja. São Paulo: 
Hucitec, 2011.
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do, que ignora tudo o que não corrresponde aos parâmetros 
identificados como artísticamente instigantes e dotados de 
“complexidade”.

Em comentário sobre o contexto do lançamento de Peões em 
Cena, em 2011, Tin Urbinatti comentava o fato de a discussão 
sobre as questões políticas e históricas do operário no Brasil 
terem sido frutos, no teatro e na cultura em geral, de trabalhos 
de artistas e de estudantes da classe média provindos do Teatro 
Paulista do Estudante, do Arena e do  CPC. A diferença entre o 
CPC e o Forja, acrescenta ele, é que o CPC falava para os operá-
rios e, no Forja, era operário falando para operário.22

Um outro aspecto digno de nota se apresenta no trecho 
final dessa mesma entrevista: ao reconhecer o mérito e o in-
discutível interesse que existe no fato de a classe média criar 
para operários, o diretor tece comentários que, tendo sido 
feitos em 2011, poderiam ter soado como um profético aler-
ta para o contexto do teatro e da cultura em que estamos, na 
cidade de São Paulo em 2017, quando vivemos a situação de 
congelamento das verbas destinadas à cultura por parte da 
administração municipal e estadual:

Não que seja algum demérito, ao contrário; esse tea-

tro de classe média de hoje, que fala sobre questões do 

trabalhador, é de fundamental importância. Do ano de 

2000 para frente, sobretudo nos últimos quatro anos, 

tem crescido muito essa discussão. Só espero que o 

22  Entrevista concedida por Tin Urbinatti a Eduardo Campos 
Lima. Brasil de Fato, 15 a 21 de setembro de 2011. Caderno Cultura, 
página 10.
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combustível não seja a verba do [Programa Municipal 

de] Fomento [ao Teatro, criado em 2002, em São Pau-

lo]. Espero que o combustível seja a ideologia mesmo.23

 
A situação de terrível estrangulamento vivida pelo país 

em 1964 e nas décadas seguintes é bastante análoga à da vivi-
da por todos os setores da sociedade no momento atual:  um 
golpe político foi engendrado e aplicado, as políticas adota-
das em todos os setores da vida pública impuseram o arrocho 
salarial, o desemprego, o desmonte da educação, da saúde e 
da cultura como direitos públicos, e inviabilizaram projetos 
apoiados em formas participativas e voltadas ao coletivo.

Dentro desse contexto, o estudo da relação entre o teatro e 
os movimentos sociais ganha um papel de enorme relevância: 
ele mostra que é importante e urgente o aprendizado extraído 
dessas e de outras formas de trabalho teatral de trabalhado-
res; mostra, ainda, que o motor propulsor daquilo que se faz 
não pode atrelar-se ao âmbito institucional dos órgãos de fo-
mento à pesquisa ou de captação de verbas, e sim do tecido 
vivo das lutas sociais em andamento. Mostra, por fim, que não 
se deve perder de vista o fio da meada histórico que liga tais 
lutas às práticas do presente.
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TEATRO POLíTICO E AGITPROP: FRONTEIRAS ENTRE A  
LóGICA DO ESPETÁCULO E A ORGANIZAÇÃO POPULAR

Rafael Lifvitin Villas Bôas

Nota: as questões exploradas nesse texto foram motivadas 
por debates avaliativos de militantes de movimentos sociais e 
de grupos de teatro político integrantes da Rede Internacional 
Teatro e Sociedade, que fazem uso, em suas organizações, das 
táticas e formas da agitação e propaganda. 

Uma das características da hegemonia é a tentativa de ad-
ministrar os campos de luta, impondo as regras do jogo, deli-
mitando os termos do combate. Para resguardar para si a apa-
rência democrática o sistema hegemônico não pode transfor-
mar em regra geral a asfixia à força das lutas de resistência. É 
preciso não apenas tolerá-las, mas aprender com elas.

Nos últimos tempos temos atuado com nossas organiza-
ções em ações de massa, espetaculares por suas dimensões, 
pela dimensão dos problemas e dos personagens que essas 
ações confrontam – que vão desde grandes corporações do 
agronegócio e conglomerados midiáticos, como a Globo, até 
figuras tradicionais da política brasileira, como Michel Temer 
e Eduardo Cunha – e pela relação entre a forma das ações e os 
impactos que elas representam, nos termos midiáticos.

Todavia, temos notado certo descompasso entre o poten-
cial formativo e organizativo que essas táticas podem ter 
quando empregadas de forma vinculada ao trabalho de base 
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e à construção do poder popular e o emprego desses métodos, 
táticas e formas nos eventos espetaculares24.

O risco colocado na ordem do dia aos movimentos sociais 
que fazem uso de métodos, táticas e formas da agitação e pro-
paganda é se deixar pautar por critérios de visibilidade muito 
assemelhados às normas de marketing na dinâmica da venda 
de mercadorias: embora nos acostumemos a achar subversiva 
a atitude de “furar o bloqueio da mídia” com as intervenções 
de agitprop, cabe notar que promovemos sistematicamente, 
de forma consciente ou não, adequações formais para que 
nossas ações sejam comunicáveis em espaços em que elas, 
aparentemente, emergem sobre uma atmosfera de proibição.  

Ao serem formuladas para esses espaços as ações de agi-
tação e propaganda passam a assimilar, desde o princípio, 
condições formais que são inerentes ao padrão hegemônico 
e, ao mesmo tempo, ao supostamente tolerar a transgressão, 
a hegemonia tem um duplo benefício: capitaliza em torno da 
ideia de que o sistema ao qual rege é democrático, pois permi-
te o contraditório, e aprende com as táticas daqueles que têm 
interesse em contestar a ordem vigente. 

O uso do stêncil em muros para avisar da proibição de 
pichação em determinado local, ou a fonte do stêncil em le-
treiros e estampas de vitrines e boutiques descoladas para o 
público jovem são exemplos da apropriação mercantil da esté-
tica do agitprop, como estilo vendável. 

A grosso modo, o problema se configura da seguinte forma:

24  Em reuniões e seminários da Rede Internacional Teatro e 
Sociedade, Julian Boal, do Instituto Augusto Boal, tem sido um dos 
responsáveis pela formulação do suposto antagonismo.
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– como miramos na visibilidade da imagem da 
ação na TV, ou nos jornais, passamos a pensar mais na 
síntese imagética da intervenção do que na melhor sín-
tese entre o conteúdo e a forma necessária à conforma-
ção do material;

– os critérios de circulação em larga escala 
passam a definir uma espécie de formato ideal a ser 
atingido pelo agitprop. Nesse padrão, as ações não são 
pensadas com base em um público com quem as briga-
das podem ter contato permanente, intercalando ações 
estáticas e dinâmicas com momentos destinados à pro-
cessos formativos com grupos menores. 

– de modo que passamos a abastecer a necessi-
dade mercantil da mídia empresarial de “expor o con-
traditório”, obviamente, de forma desigual: eles batem 
por cinco a dez minutos por bloco de telejornal, diaria-
mente, nas posições contrárias as deles e, para respaldo 
democrático, quando muito exibem por dez segundos 
uma imagem de nossas ações.

O caso da ampla repercussão que teve a intervenção de mi-
litantes do Levante Popular da Juventude ao surpreenderem o 
deputado Eduardo Cunha durante uma coletiva de imprensa, 
quando ele era presidente da Câmara dos Deputados e estava 
respondendo a denúncias de corrupção, é emblemático25. Os mi-

25http://veja.abril.com.br/politica/manifestante-atira-notas-de-
dolar-contra-eduardo-cunha/  e http://epoca.globo.com/tempo/filtro/
noticia/2015/11/manifestante-joga-dolares-falsos-em-eduardo-cunha.html 
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litantes souberam aproveitar o princípio liberal da competição 
entre as empresas para provocar uma situação diante de uma 
coletiva de imprensa em que a maioria das empresas privadas 
estava presente com câmeras de TV e fotográficas, de modo que 
a captura das imagens e a exibição por um meio desencadeou 
efeito dominó, fazendo com que a mídia empresarial, junto com 
a dos movimentos sociais, repercutisse as imagens. 

O sucesso da repercussão da ação deriva da adequação 
mercantil da imagem naquela conjuntura em que o persona-
gem da notícia sofria grande desgaste de sua imagem pública 
e prestígio político. A irreverência da ação deu cores à cober-
tura dos fatos, funcionou como uma espécie de voz narrativa 
que ampliava o poder de mediação entre as empresas produ-
toras de notícia e o público consumidor de informação. 

De modo que a ação se tornou eficaz para o movimento que 
a realizou, na medida em que atingiu o alvo com grande reper-
cussão midiática, e para os meios de comunicação, que mos-
traram agilidade em cobrir um fato inusitado de intervenção 
de agitprop contra um personagem da cúpula da política na-
cional. Um caso cada vez menos raro em que uma ação políti-
ca satisfaz polos antagônicos nos campos de luta. O único não 
satisfeito foi Eduardo Cunha, que lançou mão de seu poder 
para judicializar a ação e aproveitou para restringir as regras 
de livre trânsito no espaço da Câmara dos Deputados.

Não defendemos que seja propriamente uma opção equi-
vocada esse combate dentro da ordem midiática, desde que 
possamos reconhecer que, em determinada correlação de 

para ficarmos com dois exemplos, entre muitos, dos principais veículos da 
mídia conservadora, com último acesso em 11 de março de 2017.
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forças, a expressão das contradições seja favorável ao nosso 
lado. Todavia, mesmo quando isso ocorre não resolve o pro-
blema de submissão do agitprop à lógica do espetáculo26.

Lutamos em um terreno minado, em condição desigual, de 
modo que para o emprego de nossa criatividade e audácia no 
planejamento e execução das intervenções precisamos reco-
nhecer, como pressuposto da correlação de forças, o caráter 
brutalmente desigual da capilaridade que a mídia televisiva 
privada tem com seus produtos de ficção, telejornais, comer-
ciais publicitários – que disseminam um padrão estético de 
venda de mercadorias e valores adequados à manutenção do 
sistema – se comparado ao poder de comunicação das táticas 
de agitação e propaganda até hoje mais utilizadas pelos diver-
sos coletivos e brigadas.

Um caso exemplar do limite de nossas formas para os espa-

26  “O Espetáculo é uma relação social e interpessoal mediada 
por imagens. É o modelo atual da vida que domina na sociedade. 
É a justificação total das condições e dos objetivos do sistema 
capitalista. O espetáculo é o discurso ininterrupto que a ordem atual 
faz a respeito de si mesma. É um monólogo laudatório. Começa no 
pseudo-diálogo da vida cotidiana e familiar, desenvolve-se na vida 
econômica, é cultivado metodicamente na universidade e constitui 
o oxigênio dos meios de comunicação. Como elemento constitutivo 
do espetáculo, a publicidade é mentira metódica. Cada nova mentira 
da publicidade é também confissão da mentira anterior. Cada queda 
de uma figura do poder totalitário revela a comunidade ilusória 
que a aprovava por unanimidade. O espetáculo é absolutamente 
dogmático e, ao mesmo tempo, não pode chegar a nenhum dogma 
sólido”. Iná Camargo Costa, em conversa com a Cia Brava, de SP, 
sobre o livro de Gui Debord “A sociedade do espetáculo”. In Brava 
Companhia –  cadernos de erros 1 / Ademir de Almeida, Fábio 
Resende, Max Raimundo (orgs). São Paulo: LiberArs, 2015, p. 116.
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ços de massa foi a mobilização na esplanada dos ministérios, 
no dia 17 de abril de 2016, quando foi votado na Câmara dos 
Deputados a admissibilidade do processo de impeachment 
contra a presidente Dilma Vana Roussef. Nos organizamos 
para atuar com faixas, cartazes, músicas com coros puxados 
por militantes com megafones, e intervenções com acrobacias 
e canções em coro, com o suporte das caixas de som com bate-
ria acopladas (as chamadas pipoqueiras). 

Descemos com a marcha desde o Ginásio Nilson Nelson, 
via Eixo Monumental, fazendo pregação para convertidos, na 
medida em que todos ali estavam pela mesma causa, parti-
lhavam da mesma opinião, o que não deixa de cumprir uma 
função interna em movimentos de massa, na medida em que 
a agitação organiza o grupo e, em muitos casos, tem desem-
penhado até mesmo papel de segurança em ações massivas27. 

Quando chegamos na Esplanada nos deparamos com um gi-
gantesco carro de som, com volume tão potente que impedia a 
audição de qualquer ação que pudéssemos desempenhar. Polí-
ticos de partidos, dirigentes de sindicatos e de movimentos se 
enfileiravam para subir ao carro de som e garantir a projeção 
de sua organização diante de seus três minutos de fala. Embai-
xo, a militância e as pessoas que acorreram à marcha buscavam 
refúgio do sol nas sombras projetadas pelos ministérios sobre 

27  Janderson Barros, do MST/DF e Entorno que estava na 
coordenação da Brigada de agitprop do acampamento unitário 
que ocorreu em Brasília de 5 a 7 de setembro de 2016 se refere ao 
importante papel que cumpriu a Brigada no deslocamento em 
marcha pelos espaços pela cidade, cumprindo além da tarefa de 
animação da marcha a função de segurança da militância dos 
movimentos sociais e sindicais reunidos naquela luta.
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os estacionamentos vazios. A impressão era de desmobilização 
e desinteresse. No momento da votação, todos acorreram em 
busca de um lugar na rua, frente a um dos telões instalados pelo 
governo, para assistir passivamente o revelador e grotesco es-
petáculo dos deputados federais se posicionando em nome de 
amigos, parentes, de Deus, contra a presidenta do país.

Funcionou perfeitamente o esquema de neutralização po-
lítica promovido pelo Governador do Distrito Federal Rodrigo 
Rollemberg, que dividiu de forma inédita a esplanada dos mi-
nistérios ao meio, separando com um muro a parte favorável 
da parte contrária ao impeachment, em nome da segurança 
pública. A neutralização da força do agitprop se deu pela res-
trição do espaço aos que partilhavam da mesma opinião, pela 
impossibilidade de competir com o carro de som, e pela su-
jeição passiva a que os manifestantes foram colocados, como 
telespectadores de TV em suas casas, na esfera privada, neu-
tralizados pelo forte esquema repressivo, assistindo os depu-
tados movidos a interesses privados e coorporativos seques-
trarem, logo ali ao lado, de dentro do Congresso Nacional, os 
votos de 54 milhões de pessoas28.

A eficácia do sistema repressivo, que conta com a ação da 
mídia articulada à decisões dos poderes judiciário e executivo, 
é um aspecto a ser aprofundado por nós, e esse caso do protes-
to contra o impeachment no dia 17 de abril de 2016 é emblemá-
tico, porque contou com a desmobilização preventiva dos ma-
nifestantes de esquerda, na medida em que a mídia propagou 

28  Devo a observação aqui desenvolvida sobre o impasse formal 
e político da manifestação do dia 17 de abril de 2016 ao militante 
Geraldo José Gasparin, do MST.
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massivamente semanas antes a decisão de construir o muro 
para separar os dois lados, pró e contra o impeachment. Além 
do muro que separa a esplanada em duas metades foi cons-
truído outro, acima do gramado do Congresso Nacional, para 
impedir que o lado perdedor pudesse descer para a frente do 
Congresso Nacional durante ou após as votações. Como já era 
sabida a vitória da direita, todo o planejamento tinha como 
fim impedir que a esquerda, em grande maioria na esplanada, 
pudesse contestar as manobras golpistas que ocorriam dentro 
da plenária da Câmara dos Deputados. A derrota, longe de ser 
apenas no âmbito do voto, da democracia parlamentar burgue-
sa, foi também tática: talvez tenha sido das únicas vezes em 
que milhares de pessoas se resignaram a assistir passivamen-
te, sentados, como em suas casas, um espetáculo midiático de 
direita, que tinha como fim levar adiante a destituição de um 
governo eleito pelo voto, para impor a agenda neoliberal.

Diante desses formatos tradicionais de protesto e das re-
centes e perversas formas de neutralização da força de contes-
tação, nosso acúmulo teatral, plástico, musical e audiovisual 
parece ineficaz. Talvez por isso estejamos investindo cada vez 
menos em dramaturgia, roteiros, murais e outras formas e mé-
todos que desenvolvem modelos narrativos de agitação e pro-
paganda, substituindo essas formas por ações fotográficas, 
que podem ser fixadas e reproduzidas pela mídia, com base 
em suas regras e códigos. Isso ocorre na mesma medida em 
que estamos investindo menos tempo e pessoas no agitprop 
com perspectiva organizativa, com métodos que potenciali-
zem a educação popular de massa e a organização social.
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Na medida em que dependemos dos meios de comunicação 
empresariais de larga escala como instrumentos mediadores 
para a comunicação com a massa da população pasteuriza-
mos nossa estética aos termos da indústria cultural, queren-
do crer, por exemplo, que o fato de fazermos algumas paró-
dias sobre a base de melodias consagradas pelo mercado já 
fornecem ao material roupagem crítica o suficiente. Agimos 
de forma controversa dessa forma: resistimos nos adequando, 
ou nos adequamos resistindo29 à sociabilidade neoliberal.

Como a questão da posse dos meios de produção dos bens 
simbólicos não se colocou para a esquerda brasileira de modo 
central na estratégia política, a despeito dos programas de 
políticas sociais de governos de centro-esquerda e ações de 
movimentos sociais serem sistematicamente atacados pelo 
monopólio midiático com força mais eficaz que a de um par-
tido político reacionário, a estética e formatos hegemônicos 
ditam as regras para nossos pequenos e artesanais meios que 
acabam cumprindo uma função de comunicação segmentada, 
coorporativa, subordinada aos padrões dos grandes meios – 
esse é um dos grandes problemas do jornalismo alternativo, 
ou amador, que mesmo não dependendo dos crivos e patrocí-
nios econômicos do capital, continua repetindo cegamente os 
padrões da forma notícia e do sentido de informação defini-
dos pela grande mídia.

Em circunstância de impasse histórico regressivo como o 
que vivemos hoje, cabe notar o prognóstico, em texto projeti-

29  A expressão foi empregada por Iná Camargo Costa no livro “A 
hora do teatro épico no Brasil”, publicado em 1996, e reeditado pela 
Expressão Popular após duas décadas da primeira edição.
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vo, visando a construção de uma plataforma do Partido dos 
Trabalhadores que articulasse as esferas da cultura e da polí-
tica, que Roberto Schwarz escreve em 198230. Segundo o autor 
na forma que os meios de comunicação tomaram no Brasil 
após os anos de ditadura, eles significavam:

a) concentração da iniciativa cultural em mãos 
da classe dominante, que decide unilateralmente o que 
vai e o que não vai ser divulgado no país;

b) sujeição cultural da população em seu con-
junto, que é transformada em público espectador e con-
sumidor, no mesmo sentido em que a concentração do 
capital em poucas mãos já havia transformado a popu-
lação em mão-de-obra barata;

c) incorporação praticamente total da popula-
ção, com sua diversidade e antagonismos, a um padrão 
cultural mais ou menos homogêneo; 

d) extraordinário desenvolvimento do processo 
de comunicação social, sempre nesta forma unilateral 
e autoritária, em que uns poucos decidem o que todos 
irão ver e ouvir, autoritarismo que não é incompatível 
com pesquisas de ibope. 

Passados trinta e cinco anos do prognóstico de Schwarz, 
podemos avaliar que o protagonismo da indústria cultural no 
bloco histórico hegemônico reconfigurado em 1964, a partir 
do golpe militar-civil-empresarial,  não foi enfrentado devi-

30  SCHWARZ, Roberto. Política e cultura. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1987.
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damente por nenhuma das frentes de esquerda: os partidos 
de esquerda optaram por travar a disputa no campo inimigo, 
com as armas do marketing político, calcadas na linguagem 
publicitária, e quando se tornaram governo não compraram 
briga com o monopólio dos meios de comunicação em mãos de 
poucas famílias no Brasil, ramificadas com setores do agrone-
gócio e com o sistema financeiro; os sindicatos, atrelados às 
táticas partidárias, não investiram em formação política, tra-
balho de base e no desenvolvimento de meios de comunicação 
capazes de abranger o conjunto da população brasileira, não 
superaram os limites estreitos da mídia coorporativa sindical; 
e os movimentos sociais desenvolveram meios de comunica-
ção para se comunicar com suas bases, ou com o público alvo 
de suas lutas, porém, não forjaram meios e formas capazes 
de se contrapor ao intenso ataque da mídia hegemônica, que 
opera alternando as táticas de invisibilização, criminalização 
ou cooptação dos movimentos e suas lutas.

No que diz respeito aos métodos e formas da agitação e 
propaganda, depois dos experimentos dos anos 1960 forjados 
pelas Ligas Camponesas, por movimentos que articularam 
educação, cultura e política, como o Movimento de Cultura 
Popular (MCP) de Pernambuco e os Centros Populares de Cul-
tura (CPCs) da União Nacional dos Estudantes (UNE) derro-
tados pelo gole militar-civil-empresarial, o termo agitprop foi 
associado pela memória dos vencedores à métodos rebaixa-
dos e autoritários, que compactuavam com a divisão alienada 
do trabalho, e com o rebaixamento estético, da tradição sta-
linista. Todavia, desde o Teatro do Oprimido, com a pesquisa 
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com o método do Teatro Jornal pelo Teatro de Arena, e pos-
teriormente com o Teatro Invisível e Teatro Fórum31, começa 
desde a década de 1970 o período de recomposição de táticas 
de agitprop associadas à educação popular, que vão se pulveri-
zar em experiências urbanas e no campo, caracterizadas pela 
resistência de baixa intensidade durante o período dos anos 
de chumbo, até o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST) recolocar em pauta a tradição da agitação e pro-
paganda, pela perspectiva direta da confrontação à Indústria 
Cultural e à lógica do espetáculo, pela forma de organização 
de brigadas, pelo trabalho com diversas linguagens artísticas 
e meios de comunicação vinculadas ao trabalho de base, ou 
seja, pela via da tradição soviética de agitrop32

Para quem e com qual finalidade fazemos agitprop?
Ao priorizar determinados flancos de batalha, em que nos-

sas condições de combate são desiguais, não estamos nós 
deixando de priorizar àqueles em que mais podemos acumu-
lar tendo como horizonte a construção do poder popular com 
perspectiva revolucionária?

31  A relação entre o Teatro do Oprimido e a agitação e propaganda 
é desenvolvida no texto “Agitprop e Teatro do Oprimido” por Iná 
Camargo Costa. Mimeo, 2017.
32  Vide os textos “O agitprop e o Brasil” de Iná Camargo Costa e 
“Agitação e propaganda no MST” de Miguel Stédile e Rafael Villas 
Bôas. In Agitprop: cultura política. São Paulo: Expressão Popular, 2015. 
Na tradição soviética a agitação e propaganda era concebida como um 
método de formação, de organização, de mobilização e de informação, e 
teve a tarefa de publicizar e consolidar a revolução. No MST o processo 
de formação e treinamento procura abranger as dimensões teórica, 
histórica, conjuntural, metodológica e tática-operacional.
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Ao priorizarmos, por exemplo, a concentração de militan-
tes em brigadas que atuam em grandes eventos, como Copa do 
Mundo e Olimpíadas, ou grandes congressos dos movimentos, 
ou acampamentos nacionais de luta contra o golpe, sendo es-
sas as atividades centrais que reúnem a militância, para trei-
namento e ação, sem condições de reprodução das iniciativas 
das brigadas em menor escala nos estados não faz com que 
estejamos criando momentos de exceção em eventos de exce-
ção, em condições espetaculares, suspendendo o trabalho de 
agitprop das demandas estratégicas formativas, organizati-
vas e de articulação que os movimentos têm em seus estados?

Obviamente, não se trata de dicotomizar as experiências 
entre nacionais e estaduais, mas pela série histórica dos anos 
recentes, o que temos observado é o baixo grau de capilari-
dade das experiências nos estados, por meio da formação e 
consolidação de brigadas de agitprop. A rigor não temos se-
quer um caso de brigada com sustentação financeira prove-
niente dos sindicatos de nossos arcos de alianças táticas. Não 
temos também casos bem-sucedidos de auto sustentação de 
brigadas em andamento. A Brigada de agitprop Semeadores, 
do MST do Distrito Federal e Entorno existiu por uma década, 
de 2003 a 2013, e por mais que tenha investido em articulações 
visando formas de sustentação e continuidade do trabalho, 
não obteve sucesso na empreitada33. A descontinuidade dos 

33  O trabalho da Brigada Semeadores é analisado na monografia 
de graduação “Semeadores 2003 a 2013: análise do processo de 
lutas e formação por meio do trabalho com a linguagem teatral”, de 
Adriana Fernandes Souza, defendido na Licenciatura em Educação 
do Campo da UnB, em 2013. A pesquisadora é autora também do 
documentário “Semeadores”, editado em parceria com Adriana 
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processos em andamento e a falta de conexão com o trabalho 
de base visando ou a massificação, ou o fortalecimento da re-
lação com a sociedade, é uma linha constante.

Um dos grandes riscos, na atual conjuntura, é submeter-
mos o acúmulo do agitprop dos movimentos sociais ao hori-
zonte limitado do futuro dos partidos políticos, que abriram 
mão de uma perspectiva estratégica de acúmulo de forças em 
prol da Revolução e trilham o caminho regressivo da batalha 
institucional como um fim em si mesma, e não como elemento 
de mediação entre o poder que emana do povo e a institucio-
nalidade do poder instituído.  

No limite, o agitprop só poderá sobreviver se contrapondo 
aos limites impostos pela hegemonia se estiver associado à es-
tratégia de construção do poder popular34, e não à expectativa 
da visibilidade midiática. Cientes, contudo, que nem isso nos 
fornece garantias de superação dialética dos limites atuais. 
No diálogo com a Companhia Brava, de São Paulo, Iná Camar-
go Costa ao discorrer sobre a obra de Gui Debord, afirma: “A 
crítica à sociedade do espetáculo só terá consequência prática 
se apontar a organização revolucionária. E tem que ser formal-
mente formulada contra todos os aspectos da vida social que 

Gomes, sobre a experiencia da Brigada.
34  A construção do poder popular é uma prerrogativa para a 
consolidação da Reforma Agrária Popular. Um ponto importante 
para compreensão coletiva é qual o sentido de popular presente no 
nome de algumas organizações de esquerda, como Levante Popular 
da Juventude, do Brasil, e Movimento Popular por La Dignidad 
(MPLD), da Argentina, ou na linha estratégica do MST com a 
Reforma Agrária Popular, e como está presente o sentido empregado 
de “popular” na estratégia e nas táticas dessas organizações.
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estão sob o encanto do fetiche da mercadoria” (Op. Cit, p. 117). 
Portanto, encarar como temas de responsabilidade da agi-

tação e propaganda as questões do modo de vida, que abran-
gem todas as esferas da vida que estão sujeitas à mercanti-
lização, às consequências opressivas decorrentes da explora-
ção da mais valia, é encampar uma agenda de lutas no âmbito 
da formação e da organização que pode ampliar o raio de ação 
das brigadas, dos coletivos, das trupes, que fazem uso da agi-
tação e propaganda.

Já temos experiência em nossos movimentos com diver-
sas formas de ação, métodos, táticas, linguagens. O desafio é 
ampliar a escala da ação, buscando formas de multiplicação, 
capilarização da experiência, no campo e na cidade, por meio 
da organicidade dos movimentos de nosso arco de parcerias. 
E, para além da expansão quantitativa, permanece o desafio 
da elaboração de formas capazes de disputar os padrões de 
representação da realidade com a mídia hegemônica, para 
isso é necessário investir em pesquisa de linguagem ao mes-
mo tempo que buscamos construir processos de produção 
em rede capaz de articular e visibilizar a experiência diversa, 
rica, porém, pulverizada, em andamento35. Cabe, nesse senti-
do, diante da conjuntura do primeiro golpe das forças de direi-

35  O Coletivo Terra em Cena, desde dezembro de 2016, iniciou a 
produção de uma série para TV e para circulação nas redes sociais 
com essa finalidade. Até o momento foram produzidos dois episódios, 
sobre a cultura política das ocupações em resistência ao golpe, e sobre a 
dinâmica da doutrina do choque e a viabilidade do argumento de Naomi 
Klein para explicar o que está ocorrendo no Brasil. Links: https://www.
youtube.com/watch?v=bq8zLyKM4lY e https://www.youtube.com/
watch?v=nwlsk7VBRBo 
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ta contra a democracia brasileira, no século XXI, retomar os 
desafios pautados por Schwarz para a esquerda brasileira há 
trinta e cinco anos atrás: 

A verdade é que a conquista de uma cultura democrá-

tica hoje não depende só de lutas econômicas e políti-

cas, mas também da invenção – e a palavra invenção 

está aqui de propósito, para sublinhar a novidade do 

problema – da invenção de uma política democrática 

em relação aos meios de comunicação de massa. É cer-

to que estes são inimigos do trabalhador, na medida 

em que servem o interesse do capital e do governo. 

Mas serão também um elemento de vida e um aliado 

indispensável, pois sem eles é impensável a democra-

cia na escala presente. Portanto é preciso lutar pelo 

acesso a eles, conhece-los e estuda-los. Noutras pala-

vras, a formulação do interesse dos trabalhadores na 

esfera da cultura – em suas condições mais avançadas 

de técnica e de organização – é um passo necessário e 

histórico (Op. Cit, p. 84). 

Março de 2017.
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TEATRO POLíTICO: O HISTóRICO E O EFÊMERO NO ESPETÁ-
CULO PrIMEIrO COMO TrAgéDIA, DEPOIS COMO fArSA.

Ernesto Valença

Este texto não é exatamente um artigo acadêmico. Ele con-
siste em uma sistematização de uma série de anotações pes-
soais, registradas em caderno de direção durante os períodos 
de processo de montagem e de apresentações do espetáculo 
Primeiro como tragédia, depois como farsa..., do qual fiz par-
te como diretor, ator e operador de som. Tem a intenção de 
refletir sobre alguns pontos da relação entre teatro e política 
na atualidade sob uma perspectiva bastante pessoal e limita-
da, arriscando um entrelaçamento entre análise de encenação 
e ponderações relacionadas às referências de teatro político 
mobilizadas pelo grupo de realizadores no decorrer da criação 
e das apresentações do espetáculo. Primeiro como tragédia, 
depois como farsa..., criado por estudantes e professores do 
curso de teatro da Universidade Federal de Ouro Preto, em fi-
nais de 2015, foi apresentado durante todo o ano de 2016 em 
diversas cidades (Ouro Preto, São João Del Rei, Goiânia, Ituiu-
taba e Viçosa). Sua derradeira apresentação se deu no início 
de 2017, na mesma Ouro Preto em que estreou.

MOTIVAÇÃO
A peça surgiu de uma inquietação quanto às manifesta-

ções de rua contrárias ao governo Dilma Rousseff, no biênio 
2014/2015. Nos assustava, ao grupo de atores e atrizes envol-
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vido no processo, a grande quantidade de pessoas reunidas 
nessas manifestações, muitas delas jovens, solicitando o re-
torno de um golpe militar. Cartazes com dizeres anticomunis-
tas – “o Brasil não será uma nova Cuba” – ou que apelavam 
claramente à violência do período ditatorial brasileiro – “Por 
que não mataram todos em 1964?”; “Dilma, por que não te en-
forcaram no Doi-Codi?” – nos pareciam algo bem próximo ao 
fascismo – como, aliás, notaram alguns críticos ao movimen-
to. Mas, acima de tudo, essas manifestações nos transmitiam 
uma sensação – Peter Brook talvez chamasse de “intuição 
amorfa” – de certo retorno a algo que já havia acontecido, de 
uma espécie de déjà vu maléfico, lembrando as manifestações 
contrárias ao presidente João Goulart em período imediata-
mente anterior ao golpe militar36. 

Iniciamos o processo de criação experimentando teatral-
mente alguns textos políticos cuja temática fosse diretamente 
relacionada à história, em especial o famoso texto clássico de 
Walter Benjamin Teses sobre o conceito de história e o texto 
do filósofo esloveno contemporâneo Slavoj Žižek Primeiro 
como tragédia, depois como farsa – nome tirado de uma pas-
sagem de O 18 Brumário de Luís Bonaparte, de Karl Marx, e 
que acabou se tornando também o nome da peça. A intenção 
era a de historicizar aquele acontecimento político, de colo-
car em perspectiva histórica aquelas manifestações que tanto 

36  Uma das manifestações de 2014, cujo título “Marcha da 
Família com Deus pela Liberdade” replicava o nome de uma série 
de manifestações ocorridas entre março e junho de 1964, contou com 
a presença de torturadores assumidos do período golpista militar, 
saudados aberta e orgulhosamente em carro de som como “heróis do 
povo brasileiro” pelos organizadores da manifestação.
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nos incomodavam. O espírito do grupo era de que alguma res-
posta precisava ser dada imediatamente ao que nos parecia 
uma perigosa ameaça à memória do país; era como se estives-
se em jogo a própria versão oficial definitiva da história do 
país. Desse modo, todo o processo foi conduzido, como numa 
balança, entre a necessidade de resposta rápida à situação 
política imediata e a indicação de historicização desse mes-
mo momento. O resultado é um espetáculo que reconhece sua 
dívida mais com Erwing Piscator do que com Bertolt Brecht; 
que admite ser abertamente “panfleto político” ainda que se 
utilize de práticas do teatro dialético. Foi a forma encontrada 
para expressar nossas inquietações.

ESPETÁCULO
A encenação esteve estruturada sobre o que chamávamos 

de “entremeios pessoais”, em que cada um dos participantes 
relata três fatos históricos relacionados à sua própria vida. 
Esses entremeios estão espalhados ao longo de todo o espetá-
culo, separados por cenas de temáticas diversas que dialogam 
com os assuntos levantados nos depoimentos pessoais dos 
atores – redução da maioridade penal, chacinas e espanca-
mentos de suspeitos de crimes, violência contra a mulher, si-
tuação das escolas e da educação, aprovações de leis “à toque 
de caixa” na Câmara de Deputados e no Senado, etc. Em com-
plemento, uma grande quantidade de vídeos, todos retirados 
da internet e projetados durante o espetáculo, apresentam 
imagens que remetem aos mesmos temas.

A espacialidade criada para a encenação tem o intuito de 
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proporcionar intimidade entre atuantes e público, lembrando 
algumas montagens de Peter Brook. Em uma sala fechada, o es-
paço era traçado no chão com fitas e iluminação, estabelecendo 
dois corredores em forma de X com um círculo no centro. Os es-
pectadores sentavam-se em pequenas almofadas, espalhadas 
nos espaços livres desse X. As cenas ocorriam tanto no círculo 
central quanto nas extremidades, arredores e corredores desse 
X, envolvendo o público por todos os lados. Por fim, dois gigan-
tescos telões foram montados nas extremidades da sala, onde 
eram projetados os vídeos elaborados para a encenação.

São esses elementos do espetáculo – o depoimento pes-
soal, a espacialidade, as projeções audiovisuais e o interesse 
na historicização do momento político imediato – que com-
põem o centro das anotações no caderno de direção de onde 
parte este texto.

PROJEÇÕES
A ampliação do acesso à internet na última década veio 

acompanhada de uma crescente politização desse meio. Dis-
cute-se sistematicamente nas redes virtuais a situação dos 
menos favorecidos, os desastres ambientais, os encaminha-
mentos de propostas e aprovações de leis em comissões do 
Congresso Nacional; temas como racismo, sexismo, violência 
contra as mulheres e LGBT´s são uma constante, e sempre 
marcados pelo alastramento de uma cultura visual instigan-
te: fotografias, desenhos e cartuns, vídeos e sons, imagens 
produzidas de modo profissional, semi-profissional ou ama-
dor (divisão que vem se tornando cada vez mais anacrônica 
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pelo modo de compartilhamento da internet). Para o teatro 
político de nossa época, em especial àquele interessado na he-
rança de estéticas marcadas pela presença de tecnologias da 
imagem na cena teatral como a de Piscator e Meyerhold, esse 
tipo de politização não pode jamais ser desprezada, porque se 
constitui como fonte de informação e como modelo de lingua-
gem e estética de cena. São os internautas o nosso público do 
teatro político atual!

Era isso que tínhamos em mente quando elaboramos um 
espaço teatral em que era incontornável a presença de dois 
gigantescos telões de projeção, um de cada lado da sala. Atual-
mente, o uso de projeções tornou-se bastante comum em mui-
tas encenações. A maior parte delas faz uso das projeções de 
um modo muito diferente daquele experimentado por ence-
nadores como Piscator e Meyerhold, pioneiros na utilização 
do cinema dentro do teatro na primeira metade do século XX. 
Como nota Lehmann, na sua argumentação sobre o Teatro 
Pós-Dramático,

Ao passo que em tempos anteriores as imagens filma-

das documentavam a realidade, a típica imagem de 

vídeo no teatro pós-dramático não remete em primei-

ra instância ao exterior do teatro, mas circula dentro 

dele. Szondi aponta que em Piscator os documentos 

– naquela época sobretudo fotográficos e cinemato-

gráficos – se encontravam a serviço de uma instância 

totalizadora do narrador épico (...) Isso seria quase 

impossível hoje em dia, porque um supernarrador 
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desse tipo não teria credibilidade política e porque as 

imagens midiáticas multiplicadas, produzidas por co-

letivos artístico-tecnológicos, ultrapassam estrutural-

mente a ideia de um autor individualmente responsá-

vel. Como recurso de auto-reflexão problematizadora, 

as imagens eletrônicas no teatro “pós-épico” do Woos-

ter Group se referem diretamente à realidade da vida 

e/ou ao processo teatral dos atores, citando material 

de imagem (...) como extensão cognitiva do palco, não 

como documento. (LEHMANN, 2007, p. 382-383) 37

Em Primeiro como tragédia... optamos pelo uso de proje-
ções de um modo muito mais próximo ao que fazia Piscator. 
Ou, ao menos, é a leitura do grupo sobre como Piscator utili-
zava suas projeções. De todo modo, é uma forma de exibição 
de vídeos que não se enquadra nos mesmos moldes de uso de 
projeções apontadas por Lehmann e Piccon Vallin como mais 
contemporâneas. Os vídeos projetados durante o espetáculo 
foram todos retirados da Internet; circularam amplamente 
através de compartilhamentos de internautas e motivaram vá-
rios tipos de discussão virtual em redes sociais. Todos já eram 

37  A pesquisadora francesa Béatrice Picon-Vallin também atenta 
para a modificação de uso do vídeo no teatro, que não visa mais uma 
documentação que apoia politicamente a encenação, como Piscator o 
fazia em sua utilização do cinema, mas volta-se para o próprio ator 
no ato teatral. Ver, a esse respeito: PICON-VALLIN, Béatrice. Les 
écrans sur la scène. Lausanne, Suisse: Editions L’Age d’Homme, 
1998, Capítulo: Hybridation spatiale, registres de présence, páginas 
9–35 e PICON-VALLIN, Béatrice. Os novos desafios da imagem e do 
som para o ator: em direção a um “super-ator”? Revista Cena, Rio 
Grande do Sul, n. 07, páginas 66-76, 2009.
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“virais” e foram escolhidos por tratarem, de formas diversifi-
cadas, dos mesmos temas que eram levantados no espetáculo.

Em uma reflexão, realizada internamente no grupo duran-
te os ensaios e criações de cenas, constatamos que, ainda que 
vídeos compartilhados resultassem em discussões eminente-
mente políticas e por vezes inflamadas nas redes sociais, ne-
nhum dos participantes se lembrava de ter conversado sobre 
esses vídeos em situações sociais cotidianas. Esses vídeos 
compartilhados, que tanto movimentam os ambientes vir-
tuais, não fazem parte das conversas em reuniões particula-
res, em barzinhos, em rodas de encontros, em salas de aula. 
Há uma espécie de divisória invisível entre o ambiente virtual 
e o mundo social fora das redes, que simplesmente não realiza 
a transposição dos debates do primeiro campo para o segundo.

Contribui para essa divisória invisível o fato de a internet 
ser uma mídia particularmente individual: assistimos a ví-
deos pela internet em situações de isolamento, ou de semi-iso-
lamento, através das telas de computadores e tablets pessoais 
ou de pequenas telas de celulares. Não são vídeos assistidos 
socialmente, como num cinema ou numa sala de estar de uma 
casa, onde pelo menos a família próxima se senta em conjunto 
para assistir à televisão.

Assim, as discussões internas do grupo levaram-nos a en-
tender o espetáculo como uma situação em que tais vídeos 
pudessem ser assistidos de modo social. A intenção era criar 
uma circunstância em que pessoas pudessem assistir em as-
sembleia a vídeos que, por ventura, já tivessem assistido indi-
vidualmente e que talvez já as tivesse motivado à reação, por 
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meio de comentários e debates virtuais. A ideia era potenciali-
zar politicamente a cena teatral através do tipo de politização 
que é própria à internet. De outro modo, entendíamos ser, tam-
bém, uma forma de questionar as limitações de um engajamen-
to exclusivamente virtual, bastante comum nos dias atuais.

É o uso desse tipo de vídeos, cujo compartilhamento atra-
vés da internet os fazem tão contemporâneos, que nos reme-
te, paradoxalmente e sob certo ângulo, ao antigo uso das pro-
jeções feitas por Piscator na primeira metade do século XX. 
Por serem “virais”, já assistidos por parte considerável dos 
espectadores – ou, no mínimo, pelo costume de assistirem a 
vídeos do mesmo teor e tipo nas redes sociais –, as projeções 
surgiam em cena como espécies de documentos do real, como 
atestados comprobatórios de uma realidade que se estava tra-
tando teatralmente naquele momento.

É verdade que o narrador perdeu muito de sua autoridade 
atualmente, como assinala Lehmann na passagem citada an-
teriormente. A projeção de documentos em forma de vídeo, 
ao estilo Piscator, em uma peça teatral, compartilha, em lar-
ga medida, desse arrefecimento da autoridade do narrador 
de que fala Lehmann38. No entanto, pudemos constatar, em 

38  Acresça-se a isso o desenvolvimento dos debates sobre a imagem 
fotográfica, em especial depois da popularização da linguagem do 
vídeo, que dão conta da inadequação da imagem ao real, de que a 
fotografia, analógica ou digital, não pode mais ser considerada como 
um documento do real, de como ela não passa, sempre, de uma versão 
sobre a realidade – ver FLUSSER, Vilém. O universo das imagens 
técnicas. São Paulo: Annablume, 2008; MACHADO, Arlindo. A 
fotografia como expressão do conceito. Revista Studium, Campinas, 
n. 02, inverno de 2000; METZ, Christian. Photography and Fetish. 
Revista October, Vol. 34, out. 1985, p. 81-90.



| 56 |

conversas com espectadores após as apresentações, que o 
amplo compartilhamento virtual desses vídeos virais, acom-
panhados sempre de todo tipo de polêmica, como que reins-
taura a autoridade de documento às projeções, ao menos 
parcialmente. Se é sempre possível contestar a adequação da 
filmagem à realidade, se é sempre possível duvidar da vera-
cidade dos vídeos apresentados em projeção e questionar o 
modo e o ponto de vista de como as imagens foram captadas, 
é incontestável que aquelas imagens, que aqueles vídeos, são 
motivadores de um intenso debate nos meios de divulgação 
que lhes são próprios: as redes sociais. Pode-se ser contra ou 
a favor da redução da maioridade penal – para usar um exem-
plo de uma cena que ocorria efetivamente na peça –, pode-se 
duvidar da veracidade das imagens apresentadas na peça, cla-
ramente tendenciosas à oposição à redução, não o negamos. 
Não se pode, no entanto, refutar categoricamente a existência 
de um debate em torno da questão, não se pode simplesmen-
te desconsiderar que há oposição à tendência de redução da 
maioridade penal que agora vigora no país; e isso, não porque 
o espetáculo teatral é capaz de restaurar o debate por si, mas 
precisamente porque os próprios meios de circulação dos ví-
deos já o instauraram, no momento mesmo que os fazem cir-
cular acompanhados dos mais diversos tipos de comentários. 
A forma de documento de realidade é retomada como que por 
“agregação de valor”: os vídeos adquirem autoridade não por-
que são inquestionáveis, mas exatamente porque já são ques-
tionados quase à exaustão nos meios virtuais.

Assim, em Primeiro como tragédia..., esses vídeos surgem 
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como uma espécie de emergência do real em cena (FERNAN-
DES, FÉRRAL), característica muito em voga de várias monta-
gens atuais; em especial os vídeos captados por amadores não 
vinculados a empresas de comunicação, em celulares e câme-
ras portáteis. Os vídeos colhidos na internet se adequavam à 
estrutura fragmentária da encenação de modo a fornecer uma 
espécie de ancoragem na realidade extra teatral. Vídeos e ce-
nas forçavam-se a uma relativização mútua, ganhavam signi-
ficado por meio da equivalência, remetendo à uma instância 
(externa) que aparece sobre o palco por meio de filmagens. A 
encenação buscou justamente esse caráter de documento do 
real adquirido pelos próprios vídeos nos canais de divulga-
ção por que circulam, e que remetem à ideia de emergência 
do real nas análises do teatro contemporâneo, potencializado 
por uma espacialidade que conjuga intimidade e assembleia 
– espaço para se assistir socialmente vídeos que geralmente 
são vistos na individualidade.

ESPACIALIDADE
O pequeno círculo no centro do X que compõe o espaço de 

apresentação de Primeiro como tragédia... tem, certamente, 
relação com o tipo de experiência empreendida desde a épo-
ca do Teatro de Arena, como possibilidade de espacialidade 
propriamente política. Foi ali, no Teatro de Arena, que se ex-
perimentou pela primeira vez a ligação entre uma temática 
política e um estilo marcadamente intimista de atuação, de 
proximidade espacial entre atores e espectadores que expres-
sava uma espécie de união ou de ligação social entre o que era 
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representado no palco e a vida dos espectadores.
Essa proximidade física desempenhou papel importante 

quando do espetáculo Eles não usam Black Tie. É comum en-
contrar reflexões teóricas sobre o período do Teatro de Arena de 
antes da chegada de Boal, Vianinha e Guarnieri que dão conta 
da importância da disposição espacial em arena. Reconhece-se 
como um avanço o rompimento com a disposição tradicional à 
italiana realizado pelo Teatro de Arena desse período inicial, 
abandonando o palco em situação de superioridade e distante 
de seu público. Fala-se sobre como a proximidade entre atores 
e público exacerbou a sensação de intimidade, adequando-se 
perfeitamente a um Arena onde a psicologia dos personagens, 
resquício da forma de atuação do TBC, ainda exercia papel pri-
mordial. Mas poucas vezes se discorre sobre as consequências 
políticas dessa proximidade depois que o Arena se politizou. 
Quando muito, evidencia-se que o estilo de atuação dentro do 
Arena foi impulsionado por essa disposição, despojando os 
atores de uma interpretação empolada e abrindo espaço para 
um tipo de ator mais próximo ao que se entendia por povo na-
quele momento, que jamais teria tido vez no TBC. Mas poucas 
foram as análises que abordaram o sucesso de Eles não usam 
Black Tie pelo viés da espacialidade da encenação, tão embebi-
das estavam na discussão da dramaturgia.

É possível imaginar que seu encanto se deu certamente 
porque pela primeira vez o operariado era protagonista num 
drama moderno nacional. Mas igualmente porque esse opera-
riado era colocado, na realização do espetáculo teatral, num 
mesmo nível que seu público à distância de poucos metros, 
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o que resumia uma espécie de identidade entre os persona-
gens fictícios trabalhadores pobres e o público que assistia 
à ficção, composto, como se sabe, prioritariamente por pes-
soas de classe média. Essa identidade, ou ao menos a ideia de 
que essa identidade existia, entre operariado e classe média, 
exerceu papel primordial no ambiente político das décadas de 
1950 e 1960. Hoje, diríamos que o espetáculo performava essa 
identidade, realizava em ato essa identificação. Estou convic-
to que parte do retumbante sucesso de Eles não usam Black 
Tie se deveu precisamente a essa distância espacial, repleta 
de signos e forças emocionais e físicas, proporcionada pelo 
espaço circular ou semicircular da arena em que espectadores 
e atores se encontravam a uma distância bastante reduzida.

Essa proximidade íntima entre atores e espectadores, por 
meio de um formato circular, foi aprofundada no espetáculo 
Show Opinião, que simboliza uma espécie de ápice dessa ex-
periência. De certo modo, o Show Opinião representou, num 
sentido bem exato e político de falar e agir por delegação de 
autoridade, a sociedade brasileira naquele momento: um nor-
destino imigrante – João do Vale –, um morador da favela – Zé 
Keti – e uma pequeno burguesa que optava pela via da esquer-
da – Nara Leão. Era um retrato exato do que aquele público 
entendia ser o país! Por mais de uma década, a juventude e a 
esquerda haviam lutado para que o Brasil fosse reconhecido 
precisamente pela junção daquele tipo de elementos; e agora 
essa junção estava ali, materializada na forma de um instan-
tâneo dinâmico da situação política, como uma espécie de sín-
tese das experiências teatrais anteriores do Arena e do CPC. E 
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além do mais, à distância de um braço: o espectador que qui-
sesse podia como que “tocar” a realidade.

Tal como no caso de Eles não usam Black Tie, essa proximi-
dade física entre espectadores e atores que ocorreu no Show 
Opinião é um aspecto muitas vezes negligenciado quando se 
reflete sobre sua herança. Ela materializa espacialmente a 
esperança da esquerda e da quase totalidade do público do 
espetáculo de que o país estava finalmente muito próximo 
de entender a si próprio através de elementos radicalmente 
brasileiros. Esse foi o salto entre Eles não usam Black Tie e o 
Show Opinião, ao menos do ponto de vista do que significava 
a espacialidade da arena. Um teatro político em que a peque-
na distância íntima performa o congraçamento e a unidade 
de espectadores e atores, como num ritual, é certamente uma 
contribuição legitimamente brasileira ao teatro político mun-
dial, de uma importância – muitas vezes não reconhecida – tão 
grande quanto as criações de um Piscator ou de um Brecht.

Essa potência política da proximidade entre espectadores e 
atores, performativa, se não de uma unidade, ao menos de uma 
ligação profunda entre as partes envolvidas no espetáculo, mar-
cou enormemente o processo de montagem de Primeiro como 
tragédia... Desde os primeiros laboratórios de criação, percebe-
mos que o impacto sensorial que os depoimentos pessoais de 
cada integrante causava nos demais advinha não apenas dos 
fatos relatados, mas especialmente do ambiente de intimidade 
e confiança que construímos na sala de ensaios, em que o grupo 
se sentava muito próximo e instaurava um momento solene de 
depoimento. A pequena distância física como que trazia para 
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perto de nós eventos acontecidos a 20, 40 anos atrás, transfor-
mando-os não mais em um relato pessoal isolado, mas em um 
significado sentido por todos. Relatar, por exemplo, que “no 
mês em que eu nasci, um grupo de crianças foi morto na Can-
delária, no Rio de Janeiro, naquilo que ficou conhecido como 
Chacina da Candelária”39, ganhava uma conotação muito for-
te quando dito a meia voz, quase numa confissão, resultando 
numa sensação de rompimento com o transcurso histórico, de 
estranhamento da distância histórica, como se a chacina não 
houvesse ocorrido a 22 anos atrás, mas a poucas horas. 

A encenação buscou manter essa força dos depoimentos 
individuais através de uma espacialidade crua, em que a ceno-
grafia não passa de fitas e luzes que marcam o chão e algumas 
almofadas onde o público se senta, aproximando ao máximo 
atores e espectadores. A cada apresentação, procurava-se re-
instalar os mesmos momentos solenes de depoimento que 
marcaram os ensaios, no entendimento de que eles guardam 
essa potencialidade de “embaralhamento” do tempo, de amál-
gama histórico. É como se, no caso de Primeiro como tragé-
dia..., a proximidade física entre atuantes e espectadores ti-
vesse a capacidade de performar a historicização dos fatos po-
líticos que nos preocupam na atualidade e que perseguíamos 
desde os primeiros ensaios, do mesmo modo como performava 
a identidade entre espectadores e atores em torno de uma no-
ção de Brasil no Show Opinião – não por acaso, a cena que se 
segue no espetáculo Primeiro como tragédia... ao depoimento 
citado acima tem como tema justamente a violência contra a 

39  Depoimento de um dos integrantes do grupo, inserido 
posteriormente no espetáculo.
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juventude na atualidade, colocando em perspectiva histórica a 
redução da maioridade penal, aprovada no Plenário da Câmara 
dos Deputados em 2015, e a chacina da Candelária de 1993.

DEPOIMENTO E PERFORMANCE
Em Primeiro como tragédia... sempre tivemos a consciên-

cia de que os momentos de depoimento pessoal de cada parti-
cipante guardavam ligações claras particularmente com a es-
trutura do Show Opinião. Não se trata mais de proporcionar 
um retrato do país, obviamente. Nunca tivemos essa preten-
são, que o Show Opinião logrou atingir talvez sem nunca ter 
tido essa intenção. Mas certamente tratava-se de colocar no 
palco, em cena, seu ser social, sua opinião própria sobre mo-
mentos políticos acontecidos durante sua vida e que tinham 
eco em acontecimentos atuais. Em contraste com rápidas 
cenas fragmentadas, claramente fictícias e referenciadas em 
jogos teatrais, os momentos solenes de depoimento pessoal 
apresentavam abertamente características performativas, de 
afirmação individual e particular sobre um assunto.

Nesse quesito, há também poucas referências ao Show 
Opinião como o verdadeiro início da performance no Brasil, 
muito embora apresente essa característica marcante da per-
formance: o depoimento pessoal, o performer falando sobre 
si e numa perspectiva particular, não se encaixando na ca-
tegoria de personagem. É possível que haja algum receio em 
tratar o Show Opinião como performance por um certo núme-
ro de questões: seus organizadores principais, os dramatur-
gos Oduvaldo Vianna Filho, Armando Costa e Paulo Pontes e 



| 63 |

o diretor Augusto Boal, se colocavam claramente contrários 
a certo tipo de teatro que vinha em linha crescente naquele 
momento e que reivindicava um engajamento mais sensorial, 
sensual e menos intelectual do espectador, apelando enorme-
mente para a corporalidade e representado pelo que Zé Celso 
iria realizar pouco tempo depois com o Teatro Oficina. Certa-
mente, os rituais participativos que o Oficina celebrou (e ain-
da celebra) se aproximam mais daquilo que se pode chamar 
atualmente de performance. No entanto, já discutimos neste 
texto como o Show Opinião também pode ser lido como uma 
espécie de ritual, em que a presença de representantes legíti-
mos de setores sociais em evidência, bem como a proximidade 
física entre cena e espectador, engajava a todos numa mesma 
situação performativa da realidade social daquele momento.

Além disso, é preciso levar em conta que os textos declama-
dos pelos atuantes do show, Zé Keti, João do Vale e Nara Leão, 
eram fruto de um trabalho de dramaturgia que devia muito 
às experiências do Arena, levado a cabo pelos três brilhantes 
dramaturgos envolvidos. Na prática do Arena, a dramaturgia 
sempre seguiu uma forma tradicional fictícia, marcada pela 
mimese de situações e personagens e baseada na tradição 
do diálogo. Mas é preciso admitir, de outro modo, que a dra-
maturgia do Show Opinião não seguiu esse padrão. Nasceu 
eminentemente dos depoimentos de cada um dos atuantes, 
resultando num espetáculo musical/teatral onde o persona-
gem fictício tradicional não é de modo algum a tônica. Ainda 
que os textos fossem burilados por dramaturgos profissionais 
reconhecidos, o caráter de depoimento pessoal, de colocação 
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em cena de si mesmo, jamais foi eliminado.
Esse caráter performático de colocar a si mesmo nos textos 

declamados, de testemunho pessoal sobre os fatos tratados 
em cena, guiou a estruturação do espetáculo Primeiro como 
tragédia... Ele foi organizado precisamente sobre a estrutu-
ra desses depoimentos pessoais dos atores, de modo que não 
se trata de personagens agindo, mas de pensamentos e per-
cepções das próprias pessoas que estão falando, em textos 
elaborados por eles mesmos. Se esses depoimentos, por si só, 
não chegam a configurar o espetáculo como uma “arte da per-
formance”, certamente no mínimo o aproximam de um teatro 
performativo. E esse caráter performativo, o espetáculo deve 
à sua referência no Show Opinião.

POLITIZAÇÃO
Seria um erro definir a intenção de Primeiro como tragé-

dia... como a de “politizar o público”. Se é verdade que, por mui-
to tempo, teatro político foi definido como um tipo de teatro 
cuja a finalidade é claramente levar politização, promover es-
clarecimento, chegar a conclusões sobre determinadas situa-
ções sociais, numa leitura diretamente herdada do conceito de 
alienação marxista, nem por isso deve-se entender essa defini-
ção como eterna ou válida para todos as épocas e lugares.

A intenção do espetáculo Primeiro como tragédia... nunca 
foi exatamente a de politizar. Se há ainda muita alienação e 
desconhecimento em torno da política e das injustiças sociais 
em nosso país, que certamente justifica algumas práticas tea-
trais de viés politizador, há também um espectro bastante 
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amplo de pessoas politizadas atualmente. Certamente, não é 
o tipo de politização que se esperava na década de 1960, por 
parte dos signatários de propostas como o CPC da UNE, por 
exemplo, pautada exclusivamente na conscientização da luta 
de classes, da dominação estrangeira e na busca de uma iden-
tidade nacional que abarcaria igualitariamente a todos.

O desafio atual do teatro político é encarar um tipo de poli-
tização adequado aos nossos tempos, que leva em considera-
ção o avanço inegável, por exemplo, da internet e suas redes 
sociais, inclusive do ponto de vista da linguagem que elas ins-
tauram e que se politiza precisamente pela ação de seus usuá-
rios; politização que se manifesta por uma mescla de compar-
tilhamento virtual de ideias – expressadas por meio de artigos, 
vídeos e opiniões que circulam em redes de interesse e amiza-
de – e mobilização  real de pessoas em manifestações de rua.

O desafio atual do teatro político é encontrar espaço inclu-
sive em meio a um tipo de politização generalizada contrária 
à esperada em décadas anteriores: como se sabe, a caracterís-
tica de anonimato das redes sociais virtuais permitiu o cres-
cimento de manifestações fascistas, defensoras de ideais vio-
lentos, repressores e retrógrados, como aqueles proclamados 
abertamente nas manifestações citadas no início deste artigo 
e que motivaram a realização do espetáculo Primeiro como 
tragédia... O espetáculo pode mesmo ser entendido como uma 
reação à essa politização enviesada. A verdadeira dimensão 
desse desafio e, ao mesmo tempo, sua novidade/diferença 
em relação ao teatro político desenvolvido, por exemplo, por 
Brecht na primeira metade do século XX, pode ser medida se 



| 66 |

levarmos em consideração as seguintes palavras lapidares do 
deputado Jean Wyllys, em seu prefácio à Como conversar com 
um fascista, de Márcia Tiburi:

...digo que, por causa das transformações sociais, cul-

turais e tecnológicas que experimentamos, o “analfa-

beto político” dos dias atuais é bem diferente daquele 

dos tempos de Brecht. O analfabeto político da atua-

lidade fala e participa dos acontecimentos políticos 

mesmo renunciando à tarefa de se informar melhor so-

bre eles ou partindo de preconceitos, boatos ou men-

tiras descaradas sobre tais acontecimentos. (WYLLYS, 

in TIBURI, 2016, p. 20)

Dessa forma, não se trata mais de conscientizar as pessoas 
para, através disso, fazê-las participar politicamente da so-
ciedade. Trata-se de enfrentar a efetiva participação despoli-
tizada e muitas vezes inconsequente de uma ampla gama de 
pessoas na sociedade atual.

Muitas são as opções de enfrentamento dessa situação. 
No caso do espetáculo Primeiro como tragédia..., optamos 
por uma das vias possíveis: direcionar o espetáculo para um 
público específico, um público favorável à nossa própria pers-
pectiva política. Como dito no áudio em off do início do espe-
táculo, “não estamos interessados em convencer ninguém so-
bre nada; queremos dialogar apenas com aqueles que já estão 
convencidos, que já estão do nosso lado”. Essa atitude colocou 
o espetáculo numa perspectiva bastante peculiar: tratava-se 
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de assumir como ponto positivo exatamente aquilo que no 
CPC da UNE foi acusado como fracasso.

Desde as primeiras apresentações, era perceptível para 
o grupo de realizadores que o espetáculo seria sempre mais 
contundente quanto mais informado o público fosse das si-
tuações que eram apresentadas nas cenas. Nunca tivemos 
como objetivo, por exemplo, informar o público sobre a vota-
ção da proposta de redução de maioridade penal para 16 anos; 
ou sobre a violência contra a mulher na sociedade; ou ainda 
sobre a militarização das escolas de ensino médio em diver-
sos Estados do país. Ao contrário: para que as cenas fossem 
incisivas, era necessário que o público já soubesse que a re-
dução da maioridade penal foi aprovada recentemente; que 
o público comungasse da indignação quanto à violência coti-
diana contra a mulher; que ele tivesse conhecimento de que 
Estados como Goiás e São Paulo estão capitaneando reformas 
altamente retrógradas em seus sistemas públicos de ensino.

Esse também é o sentido dos vídeos virais utilizados nas 
projeções. Não se trata de o teatro fazer conhecer aqueles ví-
deos, de publicizá-los e nem de politizá-los. Eles já são virais, já 
são conhecidos e gozam de uma politização própria nos meios 
virtuais dos quais foram retirados. Tratava-se, ao contrário e 
nos dois casos, de contar com o conhecimento do público, de 
contar com a politização própria dos temas (redução da maio-
ridade, violência contra a mulher, sistema público de ensino) e 
dos vídeos para, através disso, politizar as cenas teatrais. 

Dito de outro modo, o espetáculo foi concebido para um pú-
blico já informado e politizado; daí porque a opção por um públi-



| 68 |

co preferencialmente composto por universitários, por profes-
sores, por trabalhadores sindicalizados, etc. Daí, também, por-
que afirmamos que tratava-se de assumir como positivo aquilo 
que foi entendido como fracasso no CPC da UNE: como se sabe, 
uma das principais críticas ao CPC da UNE é a acusação de que 
eles queriam atingir o “povo” e conscientizar as “massas”, mas 
que só conseguiram alcançar o público universitário, que não 
era “povo” e que já se entendida conscientizado. Acabou sendo 
um teatro que falava apenas aos universitários de questões so-
bre as quais eles já sabiam e já haviam tomado posição.

Então, se nós não tínhamos como perspectiva a politização 
dos temas e dos vídeos utilizados – já que eles eram politi-
zados em seus próprios meios de divulgação – nem a cons-
cientização do público sobre os acontecimentos – já que, na 
verdade, contávamos de antemão com esse conhecimento –, 
qual o objetivo de fazer esse tipo de teatro político e onde se 
encontra a politização desse teatro?

Entendemos que o objetivo de Primeiro como tragédia... 
era congregar forças para o embate político nos meios extra 
teatrais; uma espécie de ritual em que o defensor de causas 
sociais avançadas reacende o ânimo militante e reafirma sua 
convicção política para a luta. Algo próximo à mística do MST. 
Daí porque a estruturação do espetáculo sobre momentos 
solenes de depoimento pessoal que se aproximam da perfor-
mance; daí porque a opção por uma espacialidade em que a 
própria proximidade física entre espectadores e atuantes in-
tensifique a experiência de comunhão histórica dos aconte-
cimentos relatados e encenados. Na parte final do áudio em 
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off do início do espetáculo, esse objetivo é claramente expos-
to: “Sim, fizemos essa peça para os que estão do nosso lado. 
É que entendemos que, apesar de estarmos do mesmo lado, 
nem todos estamos realmente preparados para as gigantescas 
exigências das batalhas que se aproximam.” A politização da 
encenação encontra-se precisamente nessa combinação, por 
vezes inusitada, entre política e ritual; duas perspectivas do 
teatro entendidas, quase sempre, como contraditórias, mas 
que, no nosso entendimento e para esse momento político 
preciso do país, nos pareceu a via certa a ser tomada.

EFEMERIDADE
De certo modo, Primeiro como tragédia... foi um espetá-

culo preocupado em historicizar o momento político atual 
sendo, ao mesmo tempo, inteiramente datado. Ele tratava de 
fatos políticos absolutamente contemporâneos, muitos dos 
quais ainda estão em desdobramento, colocando-os numa 
perspectiva histórica, sugerindo que nenhum evento político 
ocorre predestinadamente, como algo que não se podia evitar, 
apelando, para isso, à tática de relacionar nosso período com 
momentos anteriores. Simultaneamente, havia, como ainda 
há, uma consciência, por parte de todos os integrantes do 
grupo, de que a forma como abordamos tais eventos políticos 
atuais é inteiramente datada, marcada pelo fervor da vivência 
dos acontecimentos, e que, dentro de algum tempo, as cenas 
possivelmente sejam entendidas como anacrônicas. Não há a 
menor pretensão, por parte do espetáculo, de eternidade, de 
transpassar o momento histórico específico em que vivemos. 
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Nesse sentido, ele é simultaneamente histórico e efêmero. 
Talvez seja esse o verdadeiro significado da noção de “histo-
ricizar” que nós, realizadores do espetáculo, encontramos ao 
final do processo.
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HISTóRIA. POLíTICA. CENA. OU
MODOS DE PRODUÇÃO DA CENA POLíTICA.

Natália Siufi

So.Corro! Em tempos de guerra, as informações voam em 
frequências ondas tão rápidas que parece que uma hiroshima 
é destruída a cada minuto. Será verdade? O que será verda-
de? Há verdade!? E nesse meio-tempo entre os 45 primeiros 
minutos do primeiro tempo de jogo em que, na Copa do Mun-
do de 2014, leiloamos nossas mulheres-cidades-loteamentos-
deterras-sinaleiros-constituição-Estado à FIFA e suas amigas 
Odebrecht e aliadas... um impeatcheman (não saberia nunca 
escrever essa palavra se não tivessem tirado a Dilma de lá. 
Devo agradecer ao Temer!) Parem o Jogo! Expulsemos o juíz! 
Não vale. CadÊ o CasaGRande? Esse Galvão não pode Calar a 
boca, agora!! FALA GALVÃO!? E Ronaldinho não ia fazer o gol 
pra nos salvar? Mas de repente caem meteoros do planeta vi-
zinho, descobrem rombos incalculáveis em cofres que nunca 
haviam sido arrombados, pintam com P e T todas as bandei-
ras vermelho-sangue que um dia gritaram por menos guerra e 
matam os pretas-pobres-periféricos a céu aberto para que não 
notemos a lama que escorre nas minas gerais. A microcefalia 
de nossas crianças nordestinas sem cérebro mas com braços 
pra trabalhar na obra, o veneno azedo que apodrece dentro 
das latas-pomarolas-esterelizadas, o ódio-escravidão-sangue
-indígena que banha nossas carnes vermelhas nos açougues já 
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sem nenhuma proteína-saúde, numa caça cara e sem graça. Me 
perdi! Estava no intervalo do jogo, nem havia começado o se-
gundo tempo e me deu náuseas essa história de Hístória com 
H maiúsculo que é sempre contada pelos que mataram o leão e 
nunca pelo pobre bicho assassinado. Esse maiúsculo que sus-
tenta monumentos-cinzas-estátuas de bandeirantes, de bus-
tos, de santos, cruzes douradas espalhadas pelos plenários-es-
colas-comércios de nosso Estado Laico. Já veio a pipoca? 

O segundo tempo vai começar e eu sempre com fome, sen-
tada nesse sofá-janela-prisão olhando-observando a história 
passar na minha frente e ficando feliz em comentá-la, criticá-la, 
questioná-la, nunca saltando pra dentro dos vidros quebrados 
e me tornando eu mesma, à galope, uma sujeita de mim e do 
agora, alguém que pode de fato interferir, parar o trânsito, fazer 
greve da preguiça, soltar uma nota baixa pra mim mesma, ligar 
pra mais alguém pra falar sobre isso, abrir a casa pra receber 
gente, sair de casa pra encontrar com gente.. não, prefiro a pi-
poca, a janela embaçada de sujeira e o papel ilustre de comenta-
rista do jogo – dos outros! Que nunca sou eu que estou no cam-
po, afinal! Eu nem sei jogar futebol! Futebol é coisa de homem, 
e também, futebol, religião e casamento, NÃO SE DISCUTEM!

Atenção, interrompemos esse pequeno texto para um co-
mercial: COCA-COLA MACDONALDS MADONNA, depois que 
os EUA descobriram que era mais barato e mais eficiente 
mandar essas tranqueiras pra cá do que ficar gastando com 
bomba, a globalização saiu do armário. Suassuna disse algo 
parecido! Compre um livro de Suassuna e ajude o ECAD! Direi-
to Autoral é crime contra propriedade privada!
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Senhoras e Senhores, é fato! O jogo será congelado! Oi? Mas 
peraí! Pode parar tudo nesse país, menos futebol e carnaval! 
Ahhh! É! Isso sim! Carnaval pode. No hor;ario das 16h dentro de 
um barraco num assentamento de sem-terra de um lugar que 
tem cheiro de rio paraná, o programa de algum canal cômico-se
-não-fosse-trágico mostrava pessoas em cima dos ônibus-elétri-
cos da avenida paulista, dançando-euforias contra o aumento 
da ditadura e a frase embaixo no letreiro andante e piscante 
era: “Pular em cima dos ônibus? NO CARNAVAL PODE!” 

Pronto! Paramos tudo, congelamos o jogo ou pelo me-
nos, 43% dele, junto com  a verba da cultura dos grupos de 
São Paulo, pisoteados pelo estrume-merda de seus próprios 
egos-disputas, acabaram com o Fomento a Dança, trocando 
a lei por um edital sem sal, igual a todos os outros que são 
lançados, mataram a Lua barbosa em 27 de junho, Mataram 
o Rio Doce, Mataram Marçal de Sousa, exterminaram todos 
os resquícios-ainda-sobreviventes-indígenas de Mato Grosso 
do Sul e de Oiapoqui a Oxuí, cancelaram os financiamentos 
de imóveis pela caixa-já-impossível, aumentaram as presta-
ções do minha-casa-minha-dívida, mandaram as contas de luz 
pras ruas-sem-nome das favelas-gatos, cobraram a continha 
vencida de celular atrasada, prenderam o cpf-rg por falta de 
credibilidade pública, denunciaram a corrupção dos seus 0,10 
centavos de lucro da bala-soft que você vendeu no recreio da 
escola, trocaram a tubaína por dolly, tiraram o queijo da re-
ceita do polvilho, secaram a água do riachozinho que dona 
tereza fazia o café, apagaram a luz-pra-todos que já mal dava 
pra ligar a tv no gerador e tudo isso porque só tem nesse país 
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um monte de vagaundo e vagabunda que não quer trabalhar... 
mas.... NO CARNAVAL PODE GENTE! Saem os blocos na rua, 
em gritos desesperados, em corpos insandecidos, pichamos, 
grafitamos, sambamos em cima de nossos mortos que ainda 
tem voz, pra ver se sobra alguma purpurina na quarta feira de 
cinzas, mas antes de o galo da madrugada anunciar a manhã, 
o despertador lembra que o aluguel está vencido e que a louça 
ficou suja e que dois únicos dias sem varrer a sala são sufi-
cientes pra chegada das aranhas!

So.corro! Nem tem mais jogo, nem tem mais futebol. E eu 
ainda tenho que escrever de Política. De Cena. De Modos de 
Produção. Puta que Pariu! Todos palavrões que eu conheço 
são machistas! As palavras não dão mais conta do recado. Eu 
não escrevo nem mais uma linha.

Mesa de debate dentro da universidade pra falar sobre o 
que mesmo? Mas a tal daquela palavra velha abarrotada no 
armário-militância pula pra fora da gaveta e lembra: Seguir, 
pra continuar caminhando. E sem fazer mais as malas ou pre-
parar a roupa que vou vestir, embarco no trem-estrada até 
são joão del rei. No asfalto a lembrança do percurso com as 
mulheres do MST em 8 de março recente, que em mais de 30 
ônibus ocuparam a Vale do Rio Doce pra lembrar Quanto Vale 
a Vida! A chita dos lenços, as foices na mão... Fecho os olhos 
pra lembrar de não me esquecer! Pertenci um dia a um Grupo 
de Parlendas. O Google insiste em explicar que você quis dizer 
versos rimados infantis, mas eu insisto em discordar da inter-
net e mesmo com site fora do ar, página do face desatualizada, 
grupo destruído, eu pertenci um dia a um Grupo de Parlendas 
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e essas atuadoras-guerrilheiras-homens-mulheres que passa-
ram nessa escola-campo-espaço-trabalho-estrada-mala sem-
pre se lembrarão de não esquecer: modo de produção deter-
mina a estética. Estética é ética. Teatro é função. Social. Pra 
quem fazemos? Trabalhadores! Por que fazemos? Pra falar 
com trabalhadores! Onde fazemos? Onde ninguém nunca viu 
teatro. Favelas, assentamentos, quilombos, aldeias, seringais. 
Popular porquê o povo-que-não-é-abstrato tem que se agra-
dar quando vê. Contemporâneo porque tá sendo produzido 
no tempo do agora. Todo mundo ganhando a mesma coisa e 
fazendo coisa parecida de hora-suor. Todo mundo sabendo de 
tudo que tá sendo feito o tempo todo. Toda luta é luta. Bora 
pra avenida, pra reunião, pra mutirão, pra comitê, pra ato, pra 
tomar gás-pimeta na cara e entender que ser atuador não é 
bonitinho e nem é pôr cachecol no pescoço pra aparecer na re-
vista. Eu pertenci um dia a uma Mala Parlendas que por hora, 
fechou as travinhas pra descansar, pra depois de tanto andar, 
poder ver o tamanho das pegadas, pra poder-parar-brincar e 
olhar com cuidado tudo que fez. Parece que o último prazer 
de vida terrena deve ser mesmo a morte. Ter nascido estra-
gou a nossa saúde, mas morrer foi mesmo uma delícia. Mor-
rer é poder nascer semente de novo-velha, morrer é frutificar 
em todos os campos que quiser, morrer é virar estrela pra ser 
apontada de verruga. Em tempos onde modos de produção são 
maneiras de montar nossas pequenas empresas pra concorrer 
aos nossos míseros editais, o Grupo em conjunto foi decidin-
do parar. Sai uma ali, outra aqui, outro acolá, sai dois depois, 
volta uma, aquele outro que tinha ficado decidiu que não era 
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mais o lugar dele aquele ali, um antigo que tinha deixado de 
lado, de banho-maria, toma de novo um gole de ânimo, briga 
daquelas briga boa de família que se ama tanto que não quer 
se separar. Briga daquelas briga boa de quem tem ética, ar-
gumento, movimento. Briga pra debater em ágora. Briga pra 
discutir processo, dinheiro, coisas, briga-carta, briga-email, 
briga-ao-vivo pra respirar junto. Morrer foi o maior presente. 
A possibilidade da morte trouxe a necessidade do olhar dis-
tanciado. Depois de dez anos dentro-pertencendo a uma mala 
já não sabia quem era eu e quem era a mala, de qual couro 
estávamos falando!? Eu pertenci a um grupo de trabalho-mis-
turado-vida, fiz um teatro-luta-brincadeira, criei platéias no 
meio do rio, dentro da foça, tive parceiros que nunca deixarão 
de ser parceiros, porque independente de onde estivermos, 
sei que as trincheiras são as mesmas.. 

Ufa! Estrada boa essa que demora chegar e dá tempinho da 
gente pensar em nada! Botar besteira pra sair, compartilhada. 
Ah, é! A mesa! Eu já tinha falado pro Alexandre Mate que eu 
não queria mais esse negócio de universidade-instituição mas 
ele insiste em me mostrar-provocar a importância da COISA! 
Junto com a mala-pequena, um vídeo Cidade Entraves ou Es-
tádio de Sítio, das narrativas de uma luta no campo cidade 
São Paulo. Tá no youtube, tá na net, põe lá, Cidade entraves 
Grupo parlendas e se não aparecer nada é porque o Google tá 
mesmo conseguindo acabar com as historietas de fundo de 
garagem! Mas aí manda e-mail pra contatoemcontato@gmail 
e eu envio o link! Mas na hora H, os estudantes, cadê? O pro-
jetor?! A luz! Câmera, ação. Dentro dos prédios da instituição 
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fervia sangue quente. Os educadores-mestres-docentes em 
polvorosos de felicidade por conseguir em meio a enchente 
abrir uma brechinha de luz e mostrar parte do fedor do esgoto 
que incomoda os corredores. Os jovens, aflitos, quase-greve, 
quase-sem-bolsa, não sabiam se compareciam aos debates ou 
mostravam sua revolta em colagens-faltas-ausências-exposi-
ções. Que delícia! Que coisa boa ver que dentro dos muros ain-
da tem gramado verde. Ainda tem negros e negras estudando. 
Ainda tem gente aguerrida. Família que se junta pra receber 
em casa, fazer caldo de feijão, falar de Re-volução dos olhares 
nossos de cada dia. E nesse ritmo de festa, tocamos tambores 
coco-jongo-boi-cacuriá-ciranda, chamamos os ancestrais-sa-
beres, ouvimos de performance, de peças-bombas, de oralida-
des, de feminismo, de brecht, dos porões da ditadura saíram 
documentos provando que a censura tinha mesmo método, 
os narradores trouxeram as màs notícias da cidade grande e 
fomos ainda revolver os velhos-novos-conceitos que insistem 
em estar contidos nos cadernos do MEC do ano que vem!

Uma mesa significa um encontro. Os encontros são a úni-
ca coisa que ainda trazem um pingo de humanidade. Talvez a 
mesa seja quadrada e o microfone um pouco alto demais. Tal-
vez as cadeiras poderiam ser trocadas por tatames onde cada 
uma pudesse se alongar e massagear. Talvez os auditórios se 
explodissem em rodas enormes de pessoas-tribos-cocares-be-
rimbaus. Talvez os prédios reconhecidos como de guardado-
res de saberes fossem assim um pouco como pequenas em-
panadas-tordas-barracas de bonecos populares, ou como as 
saias rodadas de nossas baianas, ou como os passos de nossos 
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cavalos-marinhos. Talvez um dia não tão longe chegue em que 
os rodapés sejam coloridos de madeira, em que os pandeiros 
possam tocar por sobre os pianos as notinhas de contra-tem-
po. Talvez um dia os professores-alunos explodissem em tro-
cas-celebrações-cuidados, em tudo-criança-brincando-junto. 
Talvez um dia as notas virem musicais. OS diplomas sejam 
guardanapos e canudos pra beber cajuínas. Talvez. 

Enquanto isso, o juiz anuncia que vai liberar a partida mas 
desde que um dos times saia de campo. A torcida entusiasma-
da grita vaias e urros, cria discursos cenas performances nas 
arquibancadas de lá e de cá! Todos se divertem! Os jogadores 
poucos dentro do gramado, onze de cada lado, em suas camisas 
com números diferentes, já não sabem se brigam entre os times 
ou entre eles mesmos, depois que Ana Maria Braga leu uma crô-
nica dizendo que não importa o nome do time, mas sim os onze 
indivíduos que quiserem jogar! Os meninos-homens-chuteiras 
não podem pensar com a torcida gritando tão alto. A única voz 
ouvida dentro de cada coração é de sua mãezinha que sempre 
dizia: “Meu filho é o mais bonito! Você vai conseguir! Não im-
porta o que aconteça, meu filho, faz o gol pra mamãe!”.

É guerra! Dentro e fora de campo o futebol já é o que menos 
importa. Por drones voadores de todos os satélites, os astronau-
tas-pouquíssimas-famílias-mais-ricas-do-mundo  comem caviar 
alemão com salmão norueguês, em planetas desabitados lati-
fúndios, tirando fotos e closes de cada arranhão-morte-cartaz.

Aos que não querem o papel de espectadores, nos parece que 
é tempo de criar novos-velhos times, de inventar outros esportes, 
de desligar-queimar os televisores-celulares, de encontrar-olho-
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no-olho com alguém gente-carne-osso, de bater papo no boteco, 
de fazer mesa-encontro-debate, de fazer caldo de feijão, de ce-
lebrar a vida que resta, de manter-resistir em outro-ou-mesmo-
grupo, de não dividir você mesmo em tanta tarefa-atividade que 
nem dá tempo de lavar louça. Parece que são tantas sombras, 
que é possível puxar a lanterna e o lençol e ver-virar teatro!

Cansada, exausta, em obras-reformas-do-telhado da casa-
nova-velha-tekoha-casamento de nome agora Xingó, andamos 
por aqui pesquisando, movendo, garimpando pedra-em-lama. 
Xingó é agôa que corre ni pedra. Fala Xingó:

“é um pokinho qui nem canga di aço. lasso de côro. modo di 
vida. Guariba. mau-agôro é isso aí! chama os guri pra-dentro 
qui relento, àis veiz, faiz mal. quintal di terra batida. Frida. 

é ágoa qui corre ni pedra. agrega. Brincadêra di-mão. risu-
froxo. bocaberta. amô qui nem si cansa de flô todo dia ni jane-
la. panela di fejão. Re...  

É mulhé-cum-mulhé, galinhada di colhé. nem é casamento 
só. é mãe tia amiga sobrinho. é anssim piquinininho. cuzinha 
curiosa. Rosa. Canudos pra tomar consciência. Inocência. in-
quieta é seta apontada pro alto asfalto gelado. nem-respaldo. 
cadêra pôca só. pilão pra fazê paçóca. manióca.

É tudo Domingos palhaço, rio antis di lama. é anssim, àis 
veiz, canssaço, trizteza que bati na bunda. massagem-profun-
da. moribunda. 

Embaúba-silvina guaco-terramicina. é minina. Coralina. 
é joveinzinha ainda. podê sê faxinêra. fazê fêra quandu-dá. 
fazê pão si-sobrá força. é barato matá barata sua.  guarani 
qui nem suicida antis di vê terra pegá fogo. é arroiz-com-ovo 
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frito. atrito. dança di manco. bicho de pé. é ou num é? verru-
ga di apontá istrela. camêla. criança árabe morrendo. água 
fervendo. preta estuprada.

É povo di assentamentu com-terra sem-cultura-boa. canôa. 
é nem pra hidrelétrica ninhuma, é nem pra empresa alguma. 
metro-polis é.difício esse vício-projeto-estado-patrocínio. ain-
da. raciocínio na ponta do osso é só caroço. corpos. Pesquisa... 
lisa. i avisa biza Dona Maria aí perto qui si tem algo certo é 
qui quandu xingó chega tem qui tê festa-fogueira-vagalume! 
quem qui assume? quem qui as(sina)? É sem nome. Simone. 
Fêmea. bicho-macho gente. tá quente café tá saindo. antipro-
duto é experiência-pontezinha, nem é viaduto. é visitinha ni 
casa di vó, é pra dá nó na junta quandu pensa: xingó.  

Desgongela alma primeiro, mais calma menos dinheiro. 
cumpadi. Ninguém trabalhando tanto atrás da pia, do fogão. 
Revol-ver de bolinha de sabão pra águar jardim. Se o campo 
não planta (dita), cidade não janta (dura). genti rica di roça 
sempri vai querê cultura. onde tá? cadê-ela? (Bel)inha perdeu 
a enxada. ixonerada. calo na mão, ninguém d.filma. cadê-ela? 
ser-humana pessoua cadê? tá-câncer, tá-morte, tá-tédio. re-
médio forte? qual sorte?

 mulhé num sabê di fazê política? mulhé num sabê di fazê 
essa política? 

 Viva camargo costa quente. Viva alê chá de raiz grossa. 
nó di cachorro faiz bem pra infecção urinária. é praga qui nem 
xuxuxu-xaxaxá. 

mulhé só num qué sê otária. Operária tá cheinha di classe. 
ainda. 
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Aiiiii se... mãe preta rezassi mais alto. ela mesma sem salto 
alto:

– “Vai trabalhá minino, qui si ispada di são jorge nem vence 
tropa de choque, hômi armado também pódi morrê di fome si 
vovó nem cozinhar!”

ps: Nem si anima vc, qui a verdadi... nem rima. Si sesse tu, 
mixia!

(di dona-ninguém pra noiz-tudo)
E assim caminha a humanidade. Com passos de formiga 

e com vontade! Desculpem os erros no prutugueiz, mas ando 
brigada com esse barrigudo-barbudo que veio há 500 anos en-
cher o saco das minhas tetas-indías. Desculpem as misturebas 
de assuntos, mas o peito-coração-músculo já não quer ser or-
denado por temas-assuntos-oraçÕes. E por fim, esqueçam as 
desculpas que há tempos não sou mais cristã e quero mesmo 
é dar trabalho procês e pra noiz! Que ando preferindo a an-
tipatia e o espanto aos elogios mansos. Ando ainda afiando 
faca pra amolar os ouvidos meus. Ando sempre desconfiada 
de mim, porquê meu estômago dói rápido demais! Ando per-
dida e tenho achado deliciosa essa História de ser Sujeita de 
coisa nenhuma!



| 82 |

TEMPO DE ENSAIO: CONVERSA SOBRE ASPECTOS DO TRA-
BALHO DO ATOR NO TEATRO DE NARRADORES

(FRAGMENTOS)40

 
José Fernando Peixoto de Azevedo

1.

C – Há esse momento em que o ator sai a campo. Trata-se 
de um momento decisivo do trabalho, pois é nessa lida que 
o material se configura para nós. Tem sido assim: a partir de 
um campo temático, ainda impreciso, passamos a especificar, 
interrogar, ouvir, ver de perto. É sempre uma tentativa apro-
ximação, procedimento que acabou por redefinir para nós as 
relações entre tema e forma.

A – Você fala das relações entre tema e forma. Estou enten-
dendo que não quer instalar aí uma dicotomia à espera de sínte-
se, mas nem sempre se entende como os temas determinam for-
mas. Se por um lado não se trata de um determinismo abstrato, 
por outro, a exigência, parece, é a de que percebamos, em jogo, 
que a definição temática do material não implica um tratamen-
to direto ou supostamente imediato dele, antes, o contrário. 

B – Talvez isso tenha a ver com essa ideia do ator como me-
diação, que apareceu outro dia durante a conversa sobre a cena.

40  Trata-se de trecho de material em vias preparação, sobre 
procedimento de trabalho do grupo Teatro de Narradores, 
particularmente do espetáculo Cidade Vodu, de 2016. Aqui destaca-
se aspectos do trabalho anterior, Cidade Fim Cidade Coro Cidade 
Reverso, de 2011.
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C – Acho que sim. O ator seria esse mediador, ou mais do 
que isso, seu trabalho resultaria uma espécie de mediação. A 
questão é saber o que está em jogo, o que deve ser mediado, 
mediação do que com o que, de quem para quem. Tenho pra 
mim que a prática de um teatro político pressupõe já não ser 
uma evidência a política do teatro. Não do teatro em geral, 
mas deste teatro que se faz aqui e agora. Evidência, então, im-
plica verificação dos vínculos que produzem a cena – e que 
ela produz. A ideologia do teatro como encontro, não sendo 
falsa por aquilo que enuncia, quase sempre encobre as distân-
cias entre aqueles que estão em cena e aqueles que ocupam o 
“lugar de onde se vê” – mesmo quando se encena a inclusão 
desses na cena. 

B – Mas então o ator mediaria esse jogo entre a cena e 
aquele que vê?

C – Em parte sim. Trata-se de um jogo de apresentação, e 
o trabalho consiste em mediar a relação entre aquele que vê 
e o que precisa ser visto. Para mim, o aspecto formal que in-
teressa está aí, nessa mediação. Uma dimensão relacional, se 
quiserem.  Mas talvez possamos falar de instaurações provi-
sórias, comunidades provisórias imaginadas em jogo.

A – Mas com isso não estamos já estetizando um pouco?
C – Por que você diz isso?
A – Porque me parece que caímos mais uma vez naquilo 

que você chamou de ideologia do teatro como encontro. Mes-
mo quando é de um desencontro que falamos.

C – Estamos sempre nesse limiar. A sacada de Brecht dian-
te dos impasses do “teatro político” de Piscator foi reconhecer 
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que se o teatro trata de questões que não pode resolver, ele 
precisa, no entanto, resolver as questões que esse “não po-
der” suscita. E isso tem a ver com o teor do encontro. Em 1928 
Piscator problematizava a distância que aumentava entre a 
cena e o público. A cena continuava a fazer a crônica de uma 
luta que se queria efetiva, enquanto o público tendia a tomá
-la como notícia. O teatro se convertia então em um espaço de 
atualização cultural, quando antes se imaginava uma arena 
de combates ou o exercício de outras formas de convívio. 

B – E onde estamos nisso?
C – Parece que passamos um tempo fazendo a crônica de 

um processo. Espetáculos produzidos por grupos de teatro, 
entre 1998 e 2007, para datar de maneira um tanto imprecisa, 
faziam uma espécie de crônica do desmanche. Desmanche en-
tendido nos termos de Francisco de Oliveira: desregulamenta-
ção, flexibilização e globalização simultâneas, como marca de 
um processo de destituição de direitos definindo a fisionomia 
do capitalismo na periferia, entre a ideologia do país emer-
gente e suas práticas de emergência. Se isso faz sentido, ali 
por volta de 2007 algo parece mudar. Nesse processo, durante 
um tempo, cena e público – ambos em formação – pareciam 
correr juntos, imaginando, juntos, o que poderia haver para 
além dos impasses. A partir dali um certo descompasso vai 
se evidenciando: a cena insiste na crônica do desmanche, 
enquanto o público parece aderir às saídas de emergência. 
Um lado e outro incapazes de juntar causa e feito. Penso, por 
exemplo, e para ficar no tamanho paulistano do problema, no 
caminho que leva de O nome do sujeito da Companhia do Latão 
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(1998) até a Oresteia – o canto do bode do grupo Folias (2007). 
Se vocês lembrarem, em 2007 o Paulo Arantes, comentando a 
experiência do teatro de grupo na cidade, esboçava uma com-
paração de limites, a saber, entre o destino da tradição crítica 
no Brasil e os riscos que corria a experiência então emergente 
dos grupos41. Ora, 1998 é o ano de criação do Movimento Arte 
contra Barbárie. Em 2009, depois de uma crise prolongada du-
rante o ano anterior, deixa de existir o Movimento Redemoi-
nho. Já havia um tempo, os próprios grupos buscavam suas 
saídas de emergências.

B – Se é assim, o céu caiu sobre o horizonte. O que fazer? 
Ou há outra pergunta a ser feita?

A – Certamente haverá. Mas com isso já estamos no cora-
ção do problema, pois tais perguntas revelam o sentido das 
alianças que a cena forja.

B – Você diz forja, mas ainda acho mais apropriado dizer 
imagina. Parte desse problema que ele descreve, me parece, 
tem a ver com isso: a cena imagina numa direção que a se-
paração entre ela e o público sabota. Talvez a gente pudesse 
dizer que essa separação é o dispositivo a ser sabotado.  Quero 
dizer, talvez aí esteja o cerne daquela prática mediadora sobre 
a qual falávamos. 

A – Imaginar alianças.
B – Produzir contradispositivos.
C – Creio que esse é o ponto. Elaborar a cena como um con-

tradispositivo. 

41  Arantes, Paulo. “Em cena” (Entrevista a Beth Néspoli, 
OESP,16/07/2007), in: O novo tempo do mundo e outros estudos 
sobre a era da emergência, São Paulo: Boitempo, 2014.
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B – Fazer a crítica da separação propondo novas formas de 
relação.

A – E de novo o risco da estetização...
B – Eu gosto de um trecho do Rancière, quando falando dos 

filmes de Jean-Marie Straub e Danielle Huillet, ele dispõe dois 
significados de política na ficção: 

a política como aquilo de que trata um filme [e evi-

dentemente aqui poderia ser uma peça] – a história 

de um movimento ou de um conflito, a revelação de 

uma situação de sofrimento ou de injustiça – e a po-

lítica como estratégia própria de uma operação artís-

tica, vale dizer, um modo de acelerar ou de retardar 

o tempo, de reduzir ou de ampliar o espaço, de fazer 

coincidir ou não coincidir o olhar e a ação, de encadear 

ou não encadear o antes e o depois, o dentro e o fora. 

Seria o caso de dizer: a relação entre uma questão de 

justiça e uma prática de justeza42. 

C –  Sim, estamos aqui num campo comum de discussão. 
Mas há diferenças. O material tem sido para nós uma espécie 
de resultante. O tema não é apenas um assunto, mas um tipo 
de operador que permite estabelecer relações – e que, sem 
dúvida, resulta de relações. Não foi assim que aconteceu, por 
exemplo, no trabalho com grupos de haitianos em São Paulo, 
do qual resultou o espetáculo Cidade Vodu (2016)? 

42  Rancière, Jaques. “Conversa em torno da fogueira: Straub e 
alguns outros”, in: As distâncias do cinema; tradução de estela dos 
Santos Abreu; organização de Tadeu Capistrano. Rio de Janeiro: 
Contraponto, 2012, p. 121.
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B – Sim. A aproximação se deu como consequência de uma 
instauração, que foi a ida a campo num bairro da cidade, com 
a finalidade de ver de perto aspectos da vida de imigrantes. A 
expectativa de contato com determinados grupos foi suplan-
tada pelo inesperado do encontro com grupos de haitianos 
literalmente despejados na cidade pela ação do governo do 
Acre. Ainda naquele momento nosso interesse era compreen-
der aspectos desse ciclo migratório chegando ao Brasil. Ainda 
ali, olhávamos para os haitianos.

A – Esse olhar para foi, sem dúvida, o movimento inicial de 
nossa aproximação. Aos poucos, no entanto, fomos entenden-
do que o encontro – e eis que não tenho outra palavra, e cedo 
– resultava uma espécie de maquinação, envolvendo uma 
multiplicidade de aspectos, alguns o antecedendo, outros dele 
emergindo. Ocupava-nos a elaboração do que chamávamos 
máquinas relacionais, uma maneira um tanto redundante de 
nomear esquemas e procedimentos de interação naquele tra-
balho de campo reservado aos atores do grupo, que traziam 
para o tempo de ensaio – nem sempre numa sala – o material. 
Ali já se configurava então essa figura mediadora.

C – Sim. Ficou evidente para nós que o ensaio era um espa-
ço-tempo de negociação. O ator era o portador por excelência 
do material. O trabalho do dramaturgo-diretor, nesse caso, 
era o de reconhecimento. Tratava-se, portanto, de uma ne-
gociação acerca dos sentidos possíveis. Passamos um tempo 
tentando distinguir fato e ficção, quando numa conversa com 
Eleonora Fabião percebemos que, nos testemunhos coletados, 
não interessava distinguir o que era fato ou ficção, mas que o 



| 88 |

exercício de narrar a própria trajetória, da parte daquelas pes-
soas em situação de trânsito, resultava um trabalho de ima-
ginação com força de organização da experiência. Os atores 
compreendiam que na conversa instaurada em campo, do cor-
po-a-corpo com um outro que, no caso, era o haitiano, emergia 
um vínculo provisório que necessitava ser politizado. Mais do 
que a ideia abstrata de vínculo, era essa provisoriedade, essa 
precariedade do encontro o que precisava ser politizada. 

A – No trabalho anterior, Cidade Fim Cidade Coro Cidade 
Reverso (2011), percebíamos isso de outra maneira. Lá, nosso 
campo era a vizinhança do grupo, de sua sede, mais precisa-
mente a trajetória de trabalhadores, duas gerações de mora-
dores daquela vizinhança, num confronto entre expectativas 
e realizações, quando uma certa euforia – no país –  começa-
va a baixar seu tom. A precariedade do vínculo era, de certo 
modo, nosso assunto. 

B – Do vínculo estabelecido entre nós e essa vizinhança.
A – Sim.
B – Tematizar esse vínculo era uma maneira de nos impli-

carmos na cena. A questão, evidentemente, era não tratar isso 
“diretamente”, ou seja, nos projetando na cena, mas elaborar 
relações, maquinações que dessem forma ao encontro.

A – O que nos deu uma medida nova sobre o trabalho. Pois 
a questão não era tanto “incluir” o espectador na cena, por 
exemplo, mas reconhecer que o lugar de onde se vê, no proces-
so de criação, é móvel, transitivo, ao menos quando conside-
ramos o tipo de trabalho que temos feito, e que, portanto, se 
tratava de elaborar essa transitividade em jogo.
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C – Vejam que, sendo vocês atores, logo reconheceram na 
própria presença essa instância de elaboração. Voltamos en-
tão à ideia desse ator como mediador. 

A – Deixamos de nos perguntar sobre o trânsito do campo 
para o ensaio, e passamos a compreender o trabalho de campo 
como um momento do ensaio. 

C – Ou, e talvez esse o ponto, percebemos que não se trata-
va mais de ensaiar. Que instância essa se produzia ali, quando 
o que imaginávamos ensaio era já acontecimento? Ou, se qui-
sermos, ensaio como forma, não como preparação. Na verda-
de, isso que estamos chamando de trabalho de campo era já 
um aspecto decisivo de uma poética em movimento. Foi quan-
do adotamos a ideia de Eleonora Fabião acerca dos programas 
de ação e com eles transformamos nossa relação com o outro 
– na produção desses encontros:

um tipo de ação metodicamente calculada, conceitual-

mente polida, que em geral exige extrema tenacidade 

para ser levada a cabo, e que se aproxima do improvi-

sacional exclusivamente na medida em que não seja 

previamente ensaiada. Performar programas é funda-

mentalmente diferente de lançar-se em jogos improvi-

sacionais. O performer não improvisa uma ideia: ele 

cria um programa e programa-se para realizá-lo (mes-

mo que seu programa seja pagar alguém para realizar 

ações concebidas por ele ou convidar espectadores 

para ativarem suas proposições). Ao agir seu progra-

ma, desprograma organismo e meio.43

43  Fabião, Eleonora. “Performance e teatro: poéticas e políticas da 
cena contemporânea”, in: Revista Sala Preta, volume 8, São Paulo, 
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A – Esse percurso faz do encontro com o público um segun-
do encontro, se quisermos, não necessariamente mais impor-
tante – nem menos – do que aquele que está na origem da cena. 
Esta, por sua vez, será sempre, a cada retomada, a elaboração 
daquele primeiro momento, segundo uma perspectiva forjada 
conforme o arranjo de um jogo de cena que não se repete.  

B – E se treina para isso?
C – O aprendizado não seria, aqui, preparação. Não se trata 

de criar condições para algo, mas de se inscrever nas condi-
ções que há, afinal de contas, algo já está acontecendo.

A – Talvez agora fique mais fácil falar sobre a presença de 
“não-atores” nesse jogo, quando um vizinho do grupo passa a 
jogar com os atores, ou quando os artistas haitianos vêm para 
a cena. Digo isso porque, parece, o que se esboçava era pre-
cisamente essa questão: quando se atua, o que se faz? Eram 
alianças de imaginação o que se esboçavam ali, o que essas 
presenças na cena propunham. O trabalho consistia, agora eu 
vejo, em bancar isso: enunciar e viver tais alianças enquanto 
possibilidades. 

C – Imaginação como força produtiva. Não é tempo de em-
patia, já que não se trata de colocar-se no lugar do outro, mas, 
antes, o tempo de uma interrogação: o que podemos ainda 
imaginar juntos? 

(...)

2008, p. 237.
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2.

A leitura do texto que segue, quase a íntegra de Cidade 
Fim, primeira parte de Cidade Fim Cidade Coro Cidade Rever-
so, talvez permita vislumbrar um pouco do que se esboçou até 
aqui quanto à elaboração da experiência do campo em gesto. 
De certo modo, elabora-se aí uma espécie de poética em movi-
mento. Neste caso, temos a fala dos atores em jogo, como uma 
tentativa “fracassada”  de coro. Em cena, os atores deslizavam 
por esses argumentos enquanto se via um filme-ficção – sem 
som, coberto pelo piano tocado ao vivo, em jogo com os atores. 
O argumento do filme partiu de testemunhos coletados, em 
que se desenhava a trajetória de duas gerações de trabalhado-
res moradores de cortiços na rua Treze de Maio, no bairro da 
Bela Vista em São Paulo –  onde estava, então, a sede do grupo. 

Cidade Fim 
(fragmento)

Dramaturgia: José Fernando Peixoto de Azevedo 
 e Lucienne Guedes

Se estivéssemos em outros tempos, talvez tivéssemos 
coragem de gritar. Mas a quem poderíamos endereçar o gri-
to? Quem serão vocês, afinal? É preciso ver, é preciso falar, 
é preciso sair: Correr. Tentativa de afastar zumbidos. A vida 
nos convence gritando que é preciso agir. Você vem comigo? 
Eu preciso conseguir que você venha comigo. Se a revolução 
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começa como um passeio: Me leva para passear? Você quer 
ver comigo? Me leva para passear? Nossas mentiras e nossos 
medos são vizinhos pacíficos demais.  Posso sair na rua e me 
apaixonar pelos que passam: DE PERNAS ABERTAS PROS FA-
TOS, FEITO PALHACINHO ANIMANDO FESTAS – Mas a crian-
ça fugiu. A verdadeira cena é esta: eu corro atrás da criança 
que dá as costas para mim.  E eu faço a cena, eu repito a cena. 
Se eu soubesse e eu sei. Se eu soubesse e eu sei. Eu sou sensa-
to e razoável, não precisa me pedir para ser sensato e razoá-
vel. Eu não gosto do que não permanece. Eu tento olhar para 
trás e organizar as minhas atitudes. Eu tento isso comigo e 
com quem está à minha volta. Até um tempo atrás eu gostava 
de ouvir as pessoas, escutar tudo, SABER DE TUDO, EU ME 
INTERESSAVA, fosse lá um desabafo, fosse qualquer detalhe, 
qualquer abertura que fosse, MAS EU ESTOU PERDENDO A 
PACIÊNCIA, eu não quero mais ouvir ninguém. Eu sou aquele 
que não soube esquecer, aquele que há anos, na hora marcada, 
volta ali, na mesma estação, pronto para pegar o trem. E não 
há ninguém que me possa informar os novos horários. Mas 
então, como converter a espera em ação? Meu corpo, minha 
casa. Devo bater antes de entrar? Você mora aqui? Ha pretos 
morando aqui? Há nordestinos morando aqui? Há bichas mo-
rando aqui? Há putas morando aqui? Há putos morando aqui? 
Há filhos da puta morando aqui? Há mães morando aqui? Há 
assassinos morando aqui? Há maridos morando aqui? Há pro-
fessores morando aqui? Há estudantes morando aqui? Há vir-
gens morando aqui? Há operários morando aqui? Há mendi-
gos morando aqui? Devo bater antes de entrar? Por que seria o 
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risco o que nos manteria aqui? O problema de entrar é depois 
não conseguir sair. Antes de ir eu preciso olhar para o meu 
passado. Lembrar porque eu escolhi estar aqui. Eu não quero 
entrar, quero gritar daqui, ser escutado daqui. 

Sobre Ana, sei apenas dos silêncios. De olhos que olham 
sempre pra frente, e veem o tempo passar. Entre as cartas 
de Paulo para Ana havia esta: “Acho que ainda vai durar um 
tempo... Você chegou cedo demais na minha vida, mas de mi-
nha parte, é como seu eu desde sempre te esperasse... Estou 
tentando aprender a esperar. Este trabalho na fábrica me faz 
às vezes me sentir tão pequeno. Sinto raiva, às vezes. Mas é 
como se adiasse a explosão. Como o tic tac de uma bomba, eu 
escuto o aviso de que algo, em breve, vai explodir...”

Eu vou fazer alguma coisa. OLHA BEM PRA MIM: olha bem 
que você está vendo os últimos momentos de alguém antes 
de fazer alguma coisa. Eu não habito este lugar. Você conhece 
a história de Pinóquio? Gosto desse boneco de pau olhando 
pra mim.  GOSTO DESSE BONECO DE PAU ME OLHANDO NOS 
OLHOS. Gosto da honestidade de seu gesto, sem promessas. 
Eu peço, não me prometa nada. Tenho sempre uma história 
para contar de quando eu não precisava contar histórias. 
Quantos prólogos serão necessários para que algo aconteça? 
Eu não sei viver no meio, produzir os meios. Ou engasgo ou 
grito. A política ou uma história de amor? Eu lhes pergunto e 
sei que com isso já instauro a cena. Tem sido assim. Não quero 
negociar a próxima palavra. A minha felicidade é essa nego-
ciação constante: uma felicidade lisa, sem corte ou ruptura, 
uma felicidade macia, feito pele de puta nova. Mas então, sem 
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promessas, como tem de ser, eu cavo um buraco na carne, para 
ver se tem algo dentro, como criança abrindo um sapo para ver 
como o coração bate. E assim, aberto, porque tudo o que eu 
quero e preciso é me abrir para vida, eu danço. ESTÁ NA HORA 
DE DANÇAR. Está na hora de produzir uma briga entre vizi-
nhos. Dançar a briga entre vizinhos. Trata-se de uma política, 
uma política arrancada aos fatos, ou, se quiserem, uma histó-
ria de amor. Mas eu não fui honesto. Eu menti desde o início. E 
se agora eu confesso isto, não é por um surto de sinceridade. É 
porque esta é a única maneira de eu continuar assim, protegi-
do, neste meu lugar, tão ansiosamente guardado. É arrancan-
do de vocês esse riso morno no canto da boca, e com isso lhes 
revelar, como quem revela o segredo mais íntimo de cada um, 
essa cumplicidade entre nós. EU APRENDI A SER MULTIDAO 
ANTES MESMO QUE APRENDESSE A ANDAR. Eu nasci em 
1976. Eu nasci em 1992. Eu nasci em 1980. Eu nasci em 1983. 
Como fazer dos motivos verdade? Eu sou aquele que guardou 
no branco do olho as intenções mais primeiras, e no entanto, 
agora, me perco, no mesmo branco, à procura de vestígios. Eu 
sou aquele que cortou os pulsos e não sangrou. Eu quis sofrer 
por isso, e não sofri. Eu quis chorar por isso, e não chorei. Eu 
quis morrer por isso, e não morri. Eu preciso fazer alguma coi-
sa. Eu preciso de um impulso, qualquer que seja. Devo olhar 
não mais como aquele que sabe antes, mas como o outro, que 
estaria vendo tudo pela primeira vez. Mas eu queria fazer uma 
denúncia aqui. Eu quero denunciar essa política do erro, em 
que há sempre um erro, um que errou, em que haverá sempre 
um que traiu, um que sabotou, porque há sempre um que não 
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aprendeu a rezar. Nós não escolhemos estar aqui? ME MOS-
TRA SEUS DENTES, ME MOSTRA A LINGUA, ME MOSTRA O 
CEU DA BOCA, ME MOSTRA O QUE VOCE VÊ! Me pega pra 
você saber do que eu sou feito. Você vai gostar! Vai querer ficar 
comigo para sempre. O instante presente é a única eternidade 
possível? Quais são as histórias que ainda não sabemos ou-
vir? Que olhos são esses que nossos olhos ocultam? É um ape-
lo esse que lançamos. E haverá quem escute antes que a rou-
quidão engula tudo o que ainda se quer pensamento? Você nos 
acompanha? É uma noiva que se aproxima: Você pode acom-
panhar o movimento de entrada da noiva? Pode assoviar junto 
a marcha nupcial? Quantos prólogos são necessários para que 
algo aconteça? É como se esperássemos sempre por esse ins-
tante depois do qual a vida se torna inteiramente outra. Mas 
não há, no tempo que é nosso, mais do que somos. Não há, nas 
esperas que vivemos, mais do que queremos. Não há, no tem-
po que virá, mais do que fizemos. Dizem que política tem a ver 
com esperança: Mas e se ela só começar ali, onde a esperança 
morreu? A política ou uma história de amor? E haverá o tempo 
em que não estará aí a alternativa? Coração na boca, cada pa-
lavra deveria soar um desafio ao medo; uma forma de por em 
movimento o corpo, porque mesmo numa rua de mão única há 
a opção de interromper o fluxo, há a opção de se fazer fluxo 
– estar ali era uma alternativa. Mas eu gosto da companhia 
das minhas dúvidas. Venho cuidando delas há anos. A elas eu 
acolhi, porque elas insistiam em estar ali, e eu fui deixando. 
Fui deixando ficar. E agora elas cresceram e ocupam lugares, 
dentro, fora. São meus fantasmas íntimos e não sei se saberia 



| 96 |

viver sem elas. Elas ocupam muitos lugares de mim, mas os 
ombros são o lugar preferido, acho que porque dali têm uma 
boa vista. E foi assim que eu aprendi o verdadeiro significa-
do do que seja dar de ombros. No ombro, elas também ficam 
mais perto do meu ouvido. O que é que conseguimos imagi-
nar juntos? Com quantas vozes se faz um coro? Eu queria ser 
capaz de viver isso assim, sem recuos. Eu quero ser capaz de 
não recuar diante daquilo que me acena. Sem medo de perder, 
sem necessidade de ganhar. ESPREMER, APERTAR, AMAS-
SAR para tirar suco. É só isso que eu faço, e eu não quero ser 
um espremedor de suco. É impossível, isso. É impossível para 
alguém passar a vida pressionando tudo e todos, e a si mesmo, 
e não se acostumar. Quem vai me ensinar a dizer sim? No meio 
da rua, esse espaço que deveria ser público, esse espaço onde 
um gesto meu deveria ser todo ele pensamento. Agora eu me 
deixo atravessar por essa paisagem; vou mastigar cada gomo 
de realidade. ME LEVA PRA PASSEAR? Eu quero ir. Depois 
desse gesto não tem mais volta. Meu coração é um quarto alu-
gado. Mas o último inquilino trocou as chaves, e agora é caso 
de policia, porque tudo que me resta é arrombar. Quero sair na 
rua e me apaixonar pelos que passam. Sem que essa contabi-
lidade afetiva me custe. Trata-se de aceitar a loucura alheia? 
É disso que estamos falando? Eu descobri que amo o que me 
enlouquece, e que há muito amo o que fingi desprezar. Mas 
eu preciso continuar fazendo a cena: A imagem da felicidade 
está toda ela ligada à da salvação. Que encontro secreto é este 
marcado nesta hora entre aqueles que esperavam e estes que 
chegam? Percebe, nas vozes que escutamos, ecos de vozes que 
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emudeceram? Todo este tempo, coração na boca: já não po-
demos nos prometer que, se um dia voltarmos a nos ver, será 
de novo uma primeira vez... Estávamos juntos porque assim 
tiraríamos partido da vida. Porque juntos, um do lado do ou-
tro, sabíamos de que lado estávamos. Mas já era tarde quando 
entendemos que não se tratava de promessa. Quando enten-
demos que vínculo se diz em muitos sentidos. (Há os que têm 
vínculos empregatícios. Há os que tem vínculos familiares, 
vínculos morais, vínculos afetivos. Mas aqui, onde o encontro 
era como uma clareira no asfalto... aqui, onde nossos corpos 
não substituem outros corpos, era de outra ordem o vínculo 
que imaginávamos: era mais que vínculo – poderíamos dizer: 
era uma aliança). Levamos tempo demais para entender que 
a cena era um apelo. Levamos tempo demais ensaiando apro-
ximações, com medo das distâncias, e sequer percebemos a 
conversão do tempo e essa presença tão intimamente odiada 
do medo. Adiamos como quem desafia o acaso, como se a cada 
abrir de olhos pudéssemos reordenar os fatos. Com um ímpe-
to infantil de encurtar caminhos, desviando sempre: Mas não 
há desvio que não nos devolva àquilo que somos. Não se trata 
de falar como quem desenha labirintos, mas forjar, no choque 
das palavras, outros encontros: Com quantas vozes se faz um 
coro? Não há, no tempo que é nosso, mais do que somos. Não 
há, nas esperas que vivemos, mais do que queremos. Não há, 
no tempo que virá, mais do que fizemos. Mas aí está o que 
começa com a morte.
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1  TEATRO E RESPOSTA POLíTICA
Nesta reflexão comentaremos o processo de criação teatral, 

marcado pelo atravessamento de experiências, diálogo, expe-
rimentação e inquietação que surgem do a partir do projeto 
da participação de um grupo de estudantes de graduação em 
Teatro da UFSJ no projeto docente “As formas do político na 
cena contemporânea” coordenado pela professora Carina Gui-
marães no Núcleo de pesquisa em Teatro e Política - NPTP44. 

O recorte é em direção e dramaturgia cênica e alguns co-
mentários sobre o trabalho do ator. Imbuídos pelo contexto 
político brasileiro conturbado à época, com o impeachment 
em curso da primeira mulher presidenta, os artistas-criadores 
se viram também provocados pelo tema das relações raciais e 
foram instigados a oferecer uma resposta artística e política 
em uma perspectiva histórica. A peça estreou em 18 de Ou-
tubro de 2016 na sala preta do curso de Teatro da UFSJ, e foi 
apresentada para estudantes, para comunidade quilombola 
que vive na região de São João Del Rei, escolas públicas, na 
Universidade Federal de Uberlândia, e na Universidade Fede-

44  Posteriormente renomeado: Coletivo Fuzuê.
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ral de Ouro Preto. A partir do lugar das artes cênicas, vamos 
comentar e problematizar questões.

2  CONSIDERAÇÕES SOBRE TEATRO E POLíTICA
O teatro aqui comentado se pensa como intervenção na 

esfera pública no sentido do que defende SARRAZAC (2010, 
p.76), ao afirmar que o teatro é o lugar da invenção dos mun-
dos possíveis. O teatro cria relações, sejam “reais” ou não, e 
trata das relações humanas privadas ou públicas. Façamos 
algumas considerações sobre teatro e política.

O dicionário Aurélio apresenta duas definições de “políti-
ca” interessantes para esta reflexão. A primeira trata da ideia 
de política como conjunto de fenômenos e práticas relativas 
ao estado ou à sociedade. A segunda definição é a habilidade 
no trato das relações humanas. Vamos pensar “político” como 
o conjunto de práticas que remetem à sociedade, ao coletivo, à 
comunidade e às relações humanas. As tensões e negociações 
que envolvem as práticas políticas podem ser materiais vas-
tos com potencial para provocar os fazeres teatrais no sentido 
de mostrar as causas e os efeitos do agir do homem no mundo, 
e também exercitar a imaginação e criação dos “mundos pos-
síveis” escritos por Sarrazac. 

Se compreendermos o Teatro como efêmero e passageiro, 
com tempo e espaço que iniciam e encerram, onde provoca-
ções, inquietações e percepções reverberam naqueles que “fa-
zem”, o palco, e também nos que “assistem”, o público, a cena 
apresenta os mundos possíveis, que remetem ao homem e ao 
mundo cotidiano. O espetáculo construído pelo NPTP buscou 
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olhar para as relações raciais e étnicas no Brasil, como pro-
vocadoras do fazer. A aproximação entre teatro e questões 
sociais foi proposta pelo diretor alemão Erwin Piscator. Em 
seu livro “Teatro Político”, ele cita que a imprensa da época 
compreendeu a partir de suas propostas, que a luta entorno 
do teatro vai muito além das questões estéticas (PISCATOR, 
1968, p.138). Neste ponto façamos algumas considerações so-
bre estética no fazer teatral. 

Tery Eagleton (1993, p.17) em “Ideologia da Estética” ini-
cia o capítulo “Particulares Livres” afirmando que a estética 
nasceu como um discurso sobre o corpo, não inicialmente no 
terreno da arte, mas sim na região da percepção e sensações 
humanas. Se pudermos pensar “estética”, no contexto teatral, 
como os discursos possíveis que emergem do corpo na cena, 
dos atravessamentos e das relações com a dramaturgia e vi-
sualidade da obra, talvez possamos pensar a estética como in-
trínseca à obra teatral. Em uma perspectiva em que o corpo é 
essencial para o evento teatral, podemos pensar que a prática 
do teatro significa colocar os corpos em um tempo e espaço 
definidos além de convidar outros corpos a comparecerem, 
assistirem, e se relacionarem. A repetição da palavra “corpo” 
neste momento é intencional, pois enfatizamos o aspecto dos 
discursos que se colocam sobre, com e a partir dele. Retoman-
do a segunda definição Aureliana de política, corpos que se 
relacionam no mundo humano com ou sem habilidade, são 
corpos que fazem política.

A estética neste artigo significa, problematizar as escolhas 
que a envolvem e questionar a quem, ou para que, ela serve. 
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A partir da leitura de “Teatro Político”, compreendemos que 
Piscator (1968, p.208) se propunha a fazer teatro pensando em 
intervir no curso do fato histórico [curso da história]. Se para 
Piscator essa era a convicção, a inovação necessária para a épo-
ca (primeira metade do século XX), no contexto de “FUZUÊ”, en-
tendemos que a proposta de Piscator está presente de diversas 
formas. A questão não foi levantar bandeiras político-partidá-
rias, mas sim propor a discussão sobre causas, consequências, 
e como a cena pode se relacionar com esses temas. 

Piscator (1968, p.208) escreveu sobre a oposição entre o agir 
na esfera pública e a experiência artística “fechada em si”, re-
jeitando o teatro que se limita a agir sobre o espectador apenas 
artisticamente, esteticamente, acentuando fortemente o senti-
mento. A partir de seu livro, consideramos que ele se posicione 
de tal forma para se distanciar de concepções que não buscam 
a apresentação de questões e relações sociais, não se compro-
metem com a reflexão crítica do público e se prendem demasia-
damente ao fruir estético e no visual, ou seja, que não optem 
pela via racional da tomada de consciência e que busque em ex-
cesso outros canais de comunicação. Essa concepção teatral foi 
e é muitas vezes compreendida como didatismo e colonização 
do outro. Pretensão em “ensinar”, “dar a mensagem”, “narrar”, 
“falar diretamente”. É importante ressaltar que essa acusa-
ção pode ter sido difundida ao longo dos anos como forma de 
deslegitimar e desqualificar a nova proposta teatral. O “teatro 
político” de Piscator, para Brecht “Teatro Épico”, surge em um 
momento de intensas lutas político-ideológicas na Alemanha 
(COSTA, 2005, p.09). Sua proposta foi atacada como “não tea-
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tro” por ir além da discussão teórica da luta de classes e deixar 
que a luta assumisse o palco do teatro (COSTA, 2005, p.08).  

Brecht defendeu o teatro que propôs, dessa acusação. Para 
ele, o teatro é uma ótima oportunidade para a filosofia. Onde 
se possa não só debater, mas modificar o mundo. A função de 
“ensinar” não exclui o entretenimento. Não pressupõe tratar 
o público como analfabeto (BRECHT, 1978, p.48). O teatro que 
ele propõe, não é desagradável, tristonho, fatigante ou possui 
o caráter penoso da escola (BRECHT, 1978, p.49). O teatro não 
deixa de ser teatro quando ensina e se for bom teatro, é capar 
de divertir (BRECHT, 1978, p.50).

Piscator apresenta um olhar crítico e descolonizador, por 
buscar a tomada de consciência dos mecanismos de opressão, 
consciente da posição que defende, por tentar induzir o espec-
tador a uma forma de ver a questão. Uma certa verdade era 
proclamada na cara do espectador” (ROUBINE, 2003, p.152). 
Em seu livro, essa parece ser a proposta de seu teatro, o que 
como vimos pode ter sido justificativa para desqualificá-lo. A 
prática do diretor se revelou desafiadora, pois propôs um Tea-
tro não “para”, mas “do” proletário, objetivando a propaganda 
das ideias desse grupo social, e não conseguiu sobreviver fi-
nanceiramente só desse público (PISCATOR, 1968, p.62). Essa 
experiência histórica específica da Alemanha na primeira 
metade do século XX envolvendo fortes disputas ideológicas 
(COSTA, 2005) teve na prática de Piscator, o pioneirismo de 
orientar o teatro para a política e tornar o trabalho de Brecht 
(1999, p.71) possível. Piscator (1968, p.08)  atraiu públicos de 
“todos os lados” o que pode indicar o interesse de um público 
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amplo, em sua proposta teatral renovadora na técnica, e tam-
bém na estrutura da linguagem teatral. 

Na peça do NPTP é possível identificar duas oposições 
que percebemos na obra de Piscator. São elas a obra artística 
como apresentadora e comentadora das relações humanas, 
e a obra como parte delas. Compreendemos a “apresentação 
das relações” como um lugar racional de compreensão das lu-
tas de classe e dos mecanismos de opressão onde a intenção 
de ação no mundo é mais clara, racional e objetiva. Por outro 
lado, “ser parte” é compreendido como um espaço de maior 
diálogo [cultivo de relações] entre a cena e o espectador no 
tempo e espaço propostos pelo teatro. Fazemos esta separa-
ção apenas para pensar comentários. Não temos a intenção 
de “encaixar” a obra de Piscator em uma delas ou afirmar que 
não seja atravessada por ambas. 

Em “Fuzuê” as reações diversas da plateia nos indicaram 
que a fruição foi algo pessoal e marcado pelo atravessamento 
das duas possibilidades anteriores. Ao mesmo tempo em que 
apresenta depoimentos de situações reais dos atores, fatos 
jornalísticos, imagens projetadas do cotidiano; o espetáculo 
também abre espaço para que o público se relacione com a 
obra em uma via por outros canais, e a partir dos elementos 
do teatro, se afete pelas imagens construídas em cena e tire 
as suas próprias conclusões. Um exemplo nesse sentido foi a 
cena que consideramos ser o ponto forte do espetáculo pelas 
reações do público nas apresentações. A cena “Mães de Maio” 
mescla depoimentos de mães que perderam seus filhos assas-
sinados pela polícia, músicas de ninar, trecho de outros textos 
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teatrais, a interação dos atores com elementos como areia, te-
cidos, flores e iluminação em focos. Consideramos a cena for-
te não só pelas histórias tristes, mas também pela forma como 
os elementos da cena se relacionam no conjunto.

Para Brecht, a questão da beleza no teatro se coloca da se-
guinte forma:

O autêntico teatro culto não precisará comprar seu rea-

lismo a troco de renúncia à beleza artística. A realidade 

pode ser feia, tal fato não a banirá pura e simplesmente 

de uma cena estilizada. [...] A arte consegue apresentar 

a fealdade de um objeto feio de uma forma bela e a indig-

nidade de um objeto indigno, de uma forma digna; aos 

artistas é mesmo possível apresentar a falta de graça de 

uma forma graciosa e a fraqueza de uma forma vigoro-

sa. [...] O teatro dispõe de um colorido delicado, de uma 

dinâmica de grupo agradável e sugestiva, de um “gesto” 

original, em suma, de estilo: tem humor, fantasia e sa-

bedoria para dominar a fealdade. (BRECHT, 1978, p,90)

Brecht comenta sobre a beleza como característica inerente 
à obra artística por ele proposta. É preciso considerar que a prá-
tica do diretor alemão foi tensionada pelo desenrolar das con-
dições históricas [segunda guerra mundial] e que em razão do 
exílio se viu distante do seu público (COSTA, 2005, p.14). Para 
Bornheim (1992, p.28), Brecht tentou uma reforma total da arte 
cênica, propondo um teatro que mostre o homem como “con-
junto de todas as relações sociais” e recuse a ideia de ser arte, 
buscando a montagem, ausência, cenas independentes, recu-
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sa à coerência da intriga, rejeita as unidades de ação, tempo e 
espaço, opta por fragmentos (BORNHEIM, 1992, p.28) e que se 
revelou na prática como proposta ambígua quando tenta se (re)
aproximar do estético com o amadurecer do trabalho. 

A questão que pensamos ser desafiadora e provocadora: ao 
que serve a beleza45 (a concepção estética) em “FUZUÊ”? Com-
preendemos que em “FUZUÊ”, ela foi trabalhada em união 
à dramaturgia e ao recorte temático. A peça aborda a ques-
tão racial no Brasil, onde pessoas e tradições culturais são 
oprimidas em razão da cor da pele. A beleza à qual se refere 
Brecht foi pensada de forma a inverter as lógicas dominantes 
de beleza no contexto brasileiro. Portanto, entendemos que o 
posicionamento político do espetáculo se apresenta também 
por realçar aspectos e tradições da cultura afro-brasileira. 
Nesse sentido as cores do espetáculo, os turbantes, as batas, 
as saias, as faixas, os coletes, a iluminação etc. afirmam a be-
leza da cultura afro-brasileira perseguida, sob violência, com 
oportunidades reduzidas, mas que persiste, resiste e que tem 
a propor outra concepção de beleza. O estético se apresenta 
consciente das relações sociais e das homenagens que faz, e, 
portanto, posicionado politicamente.

Sendo assim, consideramos um debate provocador sobre 
a estética no espetáculo do NPTP, envolvendo as questões: 
Como a estética foi trabalhada em “FUZUÊ”? A quem/quais 
grupos sociais o estético presta referências e homenagens? O 
que as escolhas visuais apresentam na cena a respeito de re-
lações humanas e sociais? O que os corpos ”Falam”? Por quais 

45  Propomos aqui um termo sem juízo de valor entre ‘”Bonito” ou “Feio”.
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mecanismos? Verbais ou narrativos? Pela presença ou Ges-
tual? Disposição espacial e relações estabelecidas com os ou-
tros corpos? Consideramos necessário um olhar político sobre 
a estética, no sentido das relações humanas que ela envolve, e 
não a negação da estética ou do sentimento. 

“FUZUÊ” estabeleceu relações com o real e dialogou com 
o público. Nas palavras de Brecht, Piscator (1968, p.06) pro-
pôs um teatro que unisse a fala e o gesto na construção de 
um palco belo e instrutivo. Compreendendo a estética como 
intrínseca à obra, essa última citação é pertinente ao trabalho 
que o NPTP desenvolveu. O atravessamento entre ambas con-
fere força política e poética ao espetáculo e reforçam o caráter 
instrutivo ao qual Brecht se refere.

Retomando Brecht a proposta não se restringiu a dominar 
a fealdade, mas pensar quem disse isso, quais pressupostos 
toma. Quem define o que é colocado no lugar do feio ou do 
belo? É a intenção repetir noções tradicionais e socialmente 
consagradas de beleza? A partir dessa mudança de perspecti-
va, o NPTP se dedicou a conceber a experiência artística que 
se posiciona politicamente de forma consciente e não só pela 
via racional, estética ou visual, mas também na estrutura da 
dramaturgia e escolhas de linguagem teatral. 

3  APONTAMENTOS SOBRE METODOLOGIA E LINGUA-
GEM TEATRAL

Em “FUZUÊ”, a criação teatral foi pensada sem dramatur-
gia textual pré-definida. Escolha que possibilitou ao trabalho 
ser erguido a partir das diversas experiências. O processo de 
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experimentação começou com depoimentos e narrativas pes-
soais, adaptação de trechos de textos teatrais, pesquisas na 
internet, relatos de fatos reais. Foi iniciada a rotina de pre-
paração corporal, vocal, vivência de relações em grupo, jogos 
teatrais, discussões sobre o momento político, causas e conse-
quências sobre as relações raciais no Brasil. 

A organização dos trabalhos do NPTP se assemelha em al-
guns aspectos às atividades em estúdio de Erwin Piscator e 
citadas em seu livro ao menos três vezes. O primeiro momen-
to descrito foi o trabalho no estúdio laboratório no “Teatro da 
Nolendorfplatz”. Piscator (1968, p.167) aponta que no trabalho 
prático [ensaios] se concretiza o crescimento orgânico, em 
conjunto de todas as partes do teatro. É no trabalho prático 
em estúdio, que atores, dramaturgo, diretor, músico, ilumina-
dor, diretor artístico etc., constituem uma coletividade volta-
da à experimentação, com direitos e deveres (PISCATOR, 1968, 
p.168). A liberdade oferecida pelo estúdio é condição prévia 
essencial sendo o espaço para exercícios de elocução, estudo 
dos papeis, e exercícios ginásticos. (PISCATOR, 1968, p.169). 
No estúdio, são ministrados cursos e conferências de forma a 
se compreender os problemas políticos e mentais do momen-
to presente. Piscator (1968, p.107) defende o surgimento de um 
tipo de teatro que dialogue e se vincule “ao tempo [em que é 
feito] como realizado por intermédio da dependência de todos 
os elementos do dia, da sociedade, dos problemas econômi-
cos”. Em “FUZUÊ” as cenas foram sendo concebidas de forma 
a apresentar as relações sociais e raciais no presente e no pas-
sado, permitindo ao espectador a crítica de características e 
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problemas mantidos ao longo da história. 
O segundo momento em que o diretor se refere ao trabalho 

prático é durante o treinamento [corporal] físico desenvolvi-
do por Fritz Sommer para a adaptação do romance “As Aventu-
ras do Bravo Soldado Schwejk” de Jaroslav Hasek (PISCATOR, 
1968, p.216). O terceiro momento (PISCATOR, 1968, p.249, 250) 
trata da finalidade do estúdio, onde apresenta dois relatórios 
de atividades dos trabalhos no teatro da Nolendorfplatz, e tra-
ta da organização das horas de estudo, as quais envolviam a 
preparação do ator para a cena, cenografia, estudo da drama-
turgia, além de estudos mais amplos em história, literatura e 
história da arte. 

A atenção que Piscator dedica ao trabalho técnico e corpo-
ral do ator foi interessante constatação durante o estudo de 
seu livro, que me permite estabelecer relações entre os traba-
lhos práticos no NPTP, a bibliografia estudada e os processos 
pessoais [individuais] de preparação corporal enquanto ator. 
Em “FUZUÊ” o papel que desempenhei no processo de ensaios 
envolveu além da representação como ator, a preparação cor-
poral do elenco e o contato com o outro no grupo. Assim como 
o trabalho de Fritz Sommer foi relevante no estúdio de Pis-
cator na construção de um corpo para a cena, procuramos no 
NPTP, pensar um treinamento coletivo com aquecimentos, 
alongamentos, jogos teatrais para criar relações entre as pes-
soas, foco, atenção e concentração para o trabalho. O contato 
com o outro é também princípio importante para Brecht. Se 
para ele a unidade social mínima não é um, mas dois homens, 
a aprendizagem de cada ator se processa no conjunto com os 



| 110 |

outros atores, e a estruturação de cada personagem se dá com 
os outros (BRECHT, 1978, p.123). 

Um exercício exempla o treinamento coletivo de forma a 
mobilizar os corpos e conectar o grupo. Era o “jogar os bastões 
de bambu”. Basicamente esse exercício era o lançamento de 
um ou mais bastões de forma vertical entre os participantes. 
Sem comunicação verbal, o essencial era o olhar entre os jo-
gadores e a mobilização corporal para lançar verticalmente e 
não ferir a si ou ao outro. O elemento bambu foi de tal forma 
efetivo e se mostrou de tal forma instigante e detentor de pos-
sibilidades de relações que posteriormente incorporamos o 
bastão na estrutura de algumas cenas.

O elemento bastão não surgiu por acaso no processo. 
Trata-se de elemento importante em meu processo de trei-
namento pessoal voltado à disponibilização corporal e vigor 
físico, além de outras questões. Entre 2013 e 2014 tive a opor-
tunidade de tomar contato com metodologias de treinamento 
corporais com elementos da cultura japonesa, com ênfase no 
Método SUZUKI para atores, sob a orientação da professora 
Juliana Monteiro do curso de Teatro da UFSJ, que pesquisa o 
método no Brasil. O método propõe exercícios, códigos e prin-
cípios perfomativos sistematizados em disciplinas de atuação 
que se fundamentam em técnicas teatrais e expressões cultu-
rais presentes na cultura japonesa. O treinamento inclui exer-
cícios que alternam movimentos em diferentes velocidades, 
contínuos, com pausas. Além de envolver o corpo e a voz do 
ator nas relações com o espaço (SANTOS, 2015). O método é 
hoje desenvolvido em diversos países com culturas diferentes 
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da japonesa. Para Kameron o que é valioso no treinamento 
Suzuki é o fato de que “não está fundamentalmente limitado 
à sensibilidade japonesa” (SANTOS, 2015). Segundo ele o trei-
namento tem um apelo mais amplo, universal. Sendo assim 
consideramos o método potente por possibilitar descobertas 
corporais teatralmente interessantes nas diversas culturas 
em que é desenvolvido. 

Estamos neste momento comentando um processo pessoal 
[individual] realizado paralelamente aos ensaios do NPTP. 
Consideramos o método SUZUKI, interessante neste trabalho 
por oferecer um treinamento codificado que permite ao ator ir 
ao encontro de si. Além de escavar as ancestralidades de sua 
identidade que lhe foram herdadas e abafadas pelos proces-
sos de formação pessoal e convívio social, o ator mostra ao 
público que representa, não se transforma na personagem. No 
que se refere ao estilo [linguagem teatral] de representação 
o próprio Brecht (1978, p.54) viu similaridades entre o teatro 
que propôs e o teatro asiático “por seu caráter de exposição 
e pelo realce dado ao aspecto artístico”. O espectador nesse 
teatro, não se coloca na pele do personagem. O artista é um ex-
pectador de si próprio e incorpora da arte dramática chinesa 
o princípio do distanciamento onde o artista “manifesta saber 
que estão assistindo ao que faz” (BRECHT, p.56) e os aconte-
cimentos representados passam a exigir uma explicação, dei-
xando de ser evidentes ou naturais (BRECHT, p.74). 

Esse atravessamento de experiências (NPTP e método 
SUZUKI) é também oportuna por possibilitar um diálogo en-
tre os objetivos NPTP que envolvem o resgate e afirmação da 
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identidade dos corpos oprimidos na sociedade brasileira, e 
a busca de Piscator (1968, p.248) por um ator com o domínio 
do corpo, com movimentos perfeitos e conscientes. Iniciativa 
que se propõe a mobilizar o corpo vítima de violência física 
e psicológica, racismo e preconceito. Subjugado ao longo da 
formação da sociedade brasileira e atualmente vivendo, estu-
dando, trabalhando e lutando em condições injustas se com-
parados a outros grupos étnicos ou raciais. 

Os bastões foram inicialmente inseridos em exercícios que 
desenvolvemos com o grupo e que envolviam a conexão da co-
luna vertebral e o objeto. A partir desta experiência e o fluir 
do processo, o elemento foi inserido em improvisações para a 
cena “Corifeu” e depois em outras. Nesta cena, os atores nar-
ravam casos sobre violência policial e suas ações ressignifica-
vam o bastão em outros objetos. A “edição” dos depoimentos 
era feita pelo corifeu [eu] ao centro. Essa figura definia o que 
era falado e os seus movimentos eram rápidos, definidos, cor-
tantes, com pausas e se assemelham ao gestual [fluxo de ener-
gia corporal] de alguns exercícios do método SUZUKI. 

O treinamento SUZUKI, mais no trabalho individual, o ele-
mento bambu e os processos de preparação corporal foram 
sendo articulados com arcos de interesse como: homenagear as 
manifestações populares como o jongo, referenciar os terreiros 
de Umbanda e Candomblé, abordar a convivências entre em-
pregadas domésticas e patrões, as relações amorosas entre ne-
gros e brancos e as reações odientas na internet, o estado bra-
sileiro e o uso institucional da força, a instrumentalização da 
polícia em benefício de poucos, a imposição da autoridade, en-
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tre outros. Desta forma pensamos que, “FUZUÊ” se aproximou 
do que Brecht estruturou como “teatro épico” ao defender que 
a cena épica, não busca a magia, hipnose, anestesia dos senti-
mentos, ou a imersão do expectador e sim, apresenta o homem 
como passível de modificação, as diferentes visões de mundo e 
provoca a conscientização (BRECHT, 1978, p.16, 17). 

3.1  ESCOLHAS FORMAIS E ATITUDES EM FACE DO MUNDO
A fragmentação de caminhos indicava a forma épica como 

a que melhor dialogava com a proposta do NPTP. Os atores le-
vavam materiais e possibilidades e a direção do trabalho tam-
bém. O espaço e o tempo de ensaio e o deixar-se imbuir pelos 
materiais, nos diriam quais caminhos tomar. Como escrito an-
tes, um caminho de certo caos, mas muito potente em termos 
de possibilidades de criação. 

Sobre a questão formal, Iná Camargo Costa ao comentar 
as concepções de Brecht, faz algumas considerações sobre as 
divisões da produção literária na tradição intelectual alemã:

O pressuposto da tradição intelectual alemã é funda-

mental e sem compreender esse pressuposto o que 

vem depois fica sem sentido ou arbitrário. Tradição 

alemã, que é uma coisa muito vasta, eu vou puxar um 

fio dentro dessa tradição, que é o da divisão da produ-

ção literária em gêneros e aos gêneros corresponden-

do claramente, para os alemães, um âmbito da vida 

real, dimensões da vida. Então, a tradição alemã divi-

diu as nossas experiências no mundo em três dimen-
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sões, às quais correspondem três gêneros literários. 

A dimensão da interioridade, da subjetividade, que 

corresponde ao gênero lírico. A dimensão pública, a di-

mensão da vida cotidiana, no sentido rua, muita gente 

reunida, essa situação em que nós estamos, a esfera 

política, a esfera dos negócios, a esfera das guerras, 

isso é a esfera do épico. E a terceira esfera, que cor-

responde ao âmbito da vida privada; âmbito da vida 

privada quer dizer família, briga de pai com filho, briga 

entre irmãos, amores, grandes paixões. Esta é a esfera 

do dramático. Este é um dos pressupostos teóricos do 

teatro épico.  (COSTA, 2005, p.01)

Costa cita a divisão da produção literária como parâmetro 
a partir do qual avança no sentido de comentar uma expe-
riência teatral, que não se guie rigidamente por essa divisão. 
Anatol Rosenfeld (1985, p.16) ao escrever sobre os traços es-
tilísticos dos gêneros literários ressalta a fluidez e a mistura 
entre os gêneros lírico, dramático e épico. Ele comenta que 
não existe pureza dos gêneros em sentido absoluto, apontan-
do que a pureza não seria necessariamente um valor positivo. 
No espetáculo “FUZUÊ”, a divisão ou recusa de gêneros não 
foi uma questão, a mistura e experimentação, sim. Nesse con-
texto as situações da vida privada, podem ser trabalhadas de 
forma a revelar o seu mesquinho, o absurdo e violência no pla-
no social, da comunidade [coletividade], apresentando essas 
circunstâncias como presentes hoje e remanescentes do pas-
sado. O desenvolvimento da dramaturgia com um olhar sobre 
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as relações humanas na esfera pública ou privada [sem pure-
za de gênero] em “FUZUÊ” leva em conta o que ROSENFELD 
tratou anteriormente e o que Costa comentará a seguir:

A vida privada interessa para o teatro épico tanto 

quanto a esfera pública. O que não se pode mais fazer 

(do ponto de vista da luta de classes) é tratar da vida 

privada como faz a ideologia dominante. A esfera da 

vida privada – agora estou citando Walter Benjamin – 

tem que ser examinada criticamente, nos seus interes-

ses mesquinhos, materiais, assassinos. Conflito de pai 

e filho, conflito entre irmãos correspondem a interes-

ses mesquinhos e assassinos que estão em jogo, é só 

prestar atenção. É perfeitamente possível fazer uma 

encenação épica de um drama desde que se atenda a 

essa exigência, isto é, exercitando o espírito de por-

co.... (COSTA, 2005, p. 09)

Percebemos que a escolha da linguagem épica implica um 
posicionamento político, ou seja, uma forma de olhar para as 
relações humanas e como elas são estruturadas. Em uma dra-
maturgia não guiada pela rigidez de gêneros, é possível colo-
car em análise as relações sociais, econômicas, financeiras, etc, 
sejam elas no aspecto individual ou coletivo. Retomando Cos-
ta, é totalmente possível apresentar as relações dadas em um 
contexto familiar e a partir desse lugar, comentar as relações 
sociais em esfera mais ampla, comunitária. Como exemplo em 
“FUZUÊ”: as relações entre patrões e empregadas domésticas, 
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as desigualdades de condições entre classes sociais, a violência 
contra negros e pobres, os relacionamentos amorosos e as rea-
ções preconceituosas, as relações no campo da cultura popular, 
como o jongo, as religiões afro-brasileiras, Umbanda, o racismo 
no contexto familiar, os atores enquanto portadores de histó-
rias pessoais também marcadas por essas questões.

Consideramos, portanto que o épico é mais do que apenas 
aspectos formais e sim pressupõe uma forma de olhar o mun-
do e as relações humanas. Outro aspecto interessante é o en-
cadeamento das cenas e sua relação direta com a estrutura 
dos trabalhos do NPTP. Em “FUZUÊ” não havia um conflito 
central acumulado nas cenas e solucionado no fim. Havia, no 
entanto, a fragmentação das situações e eventos, que presen-
te também na estrutura dos trabalhos do NPTP, resulta em um 
tipo de cena que busca despertar no espectador sua atividade 
mental, a reflexão e critica. Algumas cenas desembocam na 
seguinte e outras não, mas o olhar para as relações humanas 
as atravessa, ora de forma textual narrativa, ora musical, ora 
na configuração espacial, no gestual dos atores ou no diálogo 
interpessoal. A fragmentação foi fruto do próprio processo, 
múltiplo de influências, e também se relaciona com os objeti-
vos políticos do espetáculo. Além de permitir ao espectador se 
relacionar com cada cena individualmente, sem fazê-lo imer-
gir na história, mas lhe despertando a crítica sobre o recor-
te. Desta forma a magia e tentativa de hipnose ou êxtase do 
público são combatidas (BRECHT, 1978, p.17) em favor de que 
o público possa participar da obra, que possa criticar os frag-
mentos em relação ao contexto maior.
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Para Brecht (1978, p.27) não devemos “compelir o especta-
dor a um dinamismo linear”. Ele rejeita a imersão do público 
na história ao apontar que a reflexão sobre o decurso da ação 
é mais importante que a reflexão adentro da ação. Assim o pú-
blico é colocado como observador do ser humano e das con-
trastantes concepções de mundo, apresentado como produto 
das relações estabelecidas e passível de transformação. 

Ao fazer a opção pelo teatro que Brecht e Piscator propõe, 
“FUZUÊ” se desvia da defesa de uma visão de mundo, centra-
da somente nos conflitos pessoais e individuais, propondo um 
olhar para o mundo, as causas e consequências dos proble-
mas. “FUZUÊ” se interessou no indivíduo brasileiro como ob-
jeto de pesquisa, nas suas miudezas, conflitos, mesquinhez, 
prepotências, violências, amores, alegrias, festividades, reli-
giosidades etc. 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desafiador processo de pesquisa para “FUZUÊ”, permi-

tiu-nos a vivência de um processo intenso de formação artís-
tica e social/humana, onde éramos desafiados a cada ensaio 
a nos readaptar e repensar os caminhos possíveis. O estudo 
dos escritos de Erwin Piscator e Bertolt Brecht que foram dois 
grandes diretores e teóricos, permitiram descobertas, apren-
dizados e escolhas, mas o trabalho prático foi definidor dos 
caminhos. A intenção não foi obedecer fielmente os paradig-
mas dos diretores alemães, e sim repensá-los de acordo com 
a realidade do Brasil. A partir deles pensar o nosso próprio 
caminho, que atendesse às nossas expectativas e questiona-
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mentos. Em “FUZUÊ” acusamos e apontamos os erros, injus-
tiças e violências, mas era ainda maior o desejo de valorizar 
um Brasil que nos representasse. Um país que sonhasse e que 
permitisse às pessoas realizar os seus sonhos. 

A presente pesquisa nos permite considerar hoje o políti-
co como o lugar das muitas vozes e não da afirmação de só 
uma. Não se trata de um processo simples ou com conclusões 
fáceis. Percebemos a cultura brasileira como marcada pela 
miscigenação e pela mistura, mas não pela igualdade de opor-
tunidades. No contexto do teatro que “FUZUÊ” se propôs a 
fazer, há questões desafiadoras. Há pessoas que se dedicam 
à valorização de uma raiz cultural em detrimento de outras. 
Há aqueles que valorizam os aspectos da cultura de matriz 
afro-brasileira, das culturas populares, das culturas nativas 
indígenas, dos jongos, dos congados, das reisadas, das expres-
sões culturais originárias da europa etc. Neste contexto me 
encontro envolvido com um trabalho corporal  que dialoga 
intensamente com elementos da cultura japonesa como o mé-
todo SUZUKI para atores e também outras metodologias de 
treinamento e disponibilização corporal. A inevitável pergun-
ta: É possível, misturar Brasil, África, Japão e Europa? 

Talvez seja uma pergunta por demais simplória. Sem res-
postas definitivas, nos movemos pelas perguntas: Porque 
não? Por que não tentar? Por que criar “guetos” de teatro? 
Guetos culturais servem para quê? É possível um processo de 
criação teatral marcado por contradições como o Brasil? Só 
o negro pode falar do negro? Só o índio pode falar do índio? 
Como é o lugar do artista que fala de algo que não sofre ou 
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pensa que nunca sofreu? A experiência interna do grupo é coe-
rente com o que trabalho em cena?

Talvez seja imprudente fazer tantas misturas em um pro-
cesso teatral. Por outro lado, talvez seja enriquecedor do 
processo e mobilizador de questões mais profundas sobre o 
entendimento de si e do outro. Procuramos manter uma ati-
tude aberta para as diferentes manifestações culturais. As di-
versas experiências nos enriquecem enquanto criadores, mas 
talvez nem todas caibam juntas no mesmo processo. Seria a 
antropofagia, o mergulho em algumas tradições e a expressão 
de nossa relação com elas, um desrespeito? Um processo cria-
tivo pode ser justificado se envolver diferentes influências, 
pessoas e contribuições? Como não reduzir as tradições a 
estereótipos ou se apropriar superficialmente, reproduzindo 
preconceitos ou criando clichês? Estamos no processo de pro-
blematizar essas questões. As polêmicas e divergências convi-
vem com as diferentes vozes e formas de ver.

As contradições de Piscator e Brecht sobre fazer arte, sem 
rejeitar a “arte”, mas pensando em que tipo de arte fazemos, 
foram provocações muito importantes para “FUZUÊ”. Dentro 
da temática das relações o espetáculo e os trabalhadores da 
cena tinham consciência do que e de quem pretendiam ho-
menagear. Transformar a “fealdade” em beleza como disse 
Brecht, mas ir além. Identificar quem definiu o que é a fealda-
de e o que é a beleza no contexto do Brasil. Misturar sem este-
reotipar. Propor a estética que referencie e homenageie e não 
crie clichês. “FUZUÊ” conteve níveis de relações, de leituras e 
contribuições que foram se somando ao discurso e lugar polí-



| 120 |

tico almejados. E nesse começo com algumas constatações e 
muitas novas dúvidas percebemos a função da arte a que nos 
propomos: Tocar as pessoas dentro e fora da cena.
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PRESERVAÇÃO DA MEMóRIA DO TEATRO SÃO-JOANENSE

Autora: Isabela Francisconi
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Profa. Dra. Fabiana Siqueira Fontana
Iniciação Científica, UFSJ, bolsista PIBIC/UFSJ

O presente artigo tem por objetivo apresentar breves con-
siderações sobre a prática de conservação e preservação de 
acervos teatrais, partindo da minha experiência enquanto bol-
sista do Projeto de Iniciação Científica, ainda em andamento, 
intitulado “Atuando nos acervos do Clube Teatral Artur Aze-
vedo e de Antônio Guerra: capítulos de uma história cultural 
do teatro brasileiro em São João del-Rei”, sob orientação dos 
professores Berilo Luigi Deiró Nosella e Fabiana Siqueira Fon-
tana (DELAC/UFSJ). 

O nosso trabalho visa elaborar instrumentos de pesqui-
sa necessários para o acesso e difusão dos acervos do Clube 
Teatral Artur Azevedo e do arquivo pessoal de Antônio Guer-
ra, em termos de descrição geral do conjunto e composição 
de relações sumárias de documentos ainda não inventaria-
dos. Nesse sentido, torna-se importante apresentar um breve 
histórico sobre este grupo de teatro amador são-joanense e 
deste acervo até a sua chegada na UFSJ.

 O Clube Teatral Artur Azevedo surgiu em São João del Rei 
no início do século XX, tendo primeiramente o nome de Grupo 
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Dramático 15 de Novembro; sua durabilidade é extensa, tendo 
fim somente em meados de 1985, quando Antonio Manoel de 
Souza Guerra (1892 – 1985), um de seus principais fundadores 
veio a falecer. Conhecido popularmente como Antonio Guerra, 
ele foi, além de gerente da fábrica de máquinas de costura Sin-
ger, “[...] ator, ensaiador, ponto, um dos fundadores, em 1905, 
do Grupo Dramático 15 de Novembro [...]” (LIMA, 2012, p.10).   

Durante sua trajetória, o Clube encenou diversas peças, sen-
do algumas delas do autor Artur Azevedo como: O Dote, Capital 
Federal, Amor por anexins, entre outras. Pode-se dizer que o 
grupo possuía uma certa variedade de montagens, uma vez que 
seu conjunto de textos teatrais possui mais de 500 volumes. 

Ambos os acervos (pessoal de Guerra e do Clube), compostos 
por textos teatrais, livros, partituras, jornais, programas de es-
petáculos entre outros documentos pessoais e relacionados ao 
funcionamento do clube propriamente dito, estão sob custodia 
do GPAC – Grupo de Pesquisas em Artes Cênicas da UFSJ, e fo-
ram doados para a universidade em períodos diferentes, sendo 
primeiro o acervo do clube, no início da década de 1990:

[...] A professora [Dolores Olívia Ferraz de Oliveira - fi-

lha do amador Inácio Ferraz, também pertencente ao 

Clube] colocou todos os livros que restaram do Artur 

Azevedo em grandes caixas [...]. Sem ter onde guardar 

o acervo do Clube, Oliveira solicitou que o 11º Batalhão 

de Infantaria ficasse responsável pelos quase 4.000 

livros [...]. O acervo do Clube Teatral Artur Azevedo 

ficou nas dependências do quartel de São João del
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-Rei durante aproximadamente seis anos. Diante da 

necessidade da desocupação do cômodo do quartel e 

com a vinda da professora Beti Rabetti para a Funda-

ção de Ensino Superior de São João del-Rei, os livros 

passaram a ser guardados inicialmente na biblioteca 

do Campus Dom Bosco, da antiga FUNREI, hoje UFSJ.  

(LIMA, 2012, p.78-79). 

Apenas em 2004 foi doado para a instituição o acervo do 
amador Antonio Guerra: 

Quanto ao acervo pessoal de Antonio Guerra [...] al-

guns filhos de Guerra se negaram a fazer tal doação, 

pois tencionavam vender o acervo do pai. Entretanto, 

com o falecimento de Ilza Trindade Guerra, segunda 

esposa de Antonio Guerra, houve novo contato entre 

Duílio Guerra, um dos filhos do amador, resultando na 

doação, em março de 2004, da biblioteca pessoal do 

são-joanense (LIMA, 2012, p. 79).

Dentre os trabalhos realizados anteriormente com os con-
juntos que ali se encontram, temos principalmente a cataloga-
ção e o acondicionamento de textos teatrais e dos livros vin-
dos do clube, como também a descrição dos álbuns de Antonio 
Guerra. Esses são constituídos, majoritariamente, por recortes 
de jornais e programas dos espetáculos relacionados às ativida-
des realizadas pelo Clube, além de algumas fotografias.
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. 
Figura 1- Primeira página do Álbum 1 de Antonio Guerra

Quanto aos álbuns presentes no Acervo, eles têm a finali-
dade, em última instância, de servir de registro da atividade 
cultural local:
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Guerra registrou a vida artística do povo são-joanense 

em um livro [Pequena História de Teatro, Circo, Mú-

sica e Variedades em São João del-Rei - 1917 a 1967] 

e, também, confeccionou 13 álbuns [numerados pelo 

amador] de recortes sobre a história do teatro de São 

João del-Rei e de outras localidades. Basicamente, 

tudo o que se encontra nos objetos organizados por 

ele é relacionado ao teatro. O amador dispôs muito do 

que colecionou durante anos em álbuns resistentes, de 

capa dura, alguns em melhor estado de conservação 

do que outros”. (LIMA, 2012, p. 20).

 A convivência com acervos não é algo usual no nosso coti-
diano acadêmico, como alunos de graduação em Teatro, sendo 
assim o início dos trabalhos foi como um desbravamento de 
um universo que demorou pouco para que se tornasse fami-
liar. O entendimento de alguns termos específicos foi essen-
cial e uma espécie de primeiro passo na introdução deste mun-
do. Nesse sentido, destaca-se o estudo das diferenças entre 
acervo, coleção e arquivo; a qual se constitui no modo como 
são produzidos e acumulados os conjuntos documentais, que 
podem ser de maneira natural ou intencional. 

Em virtude de uma mudança dos documentos da sala An-
tonio Manoel de Souza Guerra (localizada na biblioteca do 
Campus Dom Bosco da UFSJ), para uma sala no centro de 
documentação da universidade (CEDOC-UFSJ), localizado no 
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mesmo campus, iniciou-se um trabalho de diagnóstico e con-
servação junto aos documentos que compõem o acervo em 
questão. Este trabalho se distingue por ser:

 [...] um conjunto de ações estabilizadoras que visam 

desacelerar o processo de degradação de documentos 

ou objetos, por meio de controle ambiental e de trata-

mentos específicos (higienização, reparos e acondicio-

namento). (CASSARES, 2000, p. 12).

Esse processo consiste, no caso presente, na retirada de 
grampos, localização de agentes biológicos e identificação de 
pequenos reparos a serem feitos, separando as peças que ne-
cessitam receber os devidos cuidados e realizando o que, as-
sim, estava em nosso alcance.

Figura 3- Trabalho de higienização: Retirada de grampos 
e bailarinas
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Os acervos do Clube Teatral Artur Azevedo e de Antônio 
Guerra são ricos em informações sobre a memória, a história 
e as tradicionalidades do teatro brasileiro, enquanto práticas 
realizadas, na maior parte dos casos, na circunscrição da re-
gião de São João del’Rei (MG), e, por isso, deve ser melhor di-
vulgado, estando assim à disposição de futuras pesquisas. Em 
outros termos, os documentos que compõem este acervo pos-
sibilitam a compreensão sobre o funcionamento de um grupo 
de teatro amador influente na sociedade na qual esteve inse-
rido, e, por conta disso, é pretendido elaborar um instrumento 
de pesquisa para a melhor difusão do mesmo, como uma espé-
cie de inventário sumário.

Como graduanda de um curso de teatro e extremamente 
atraída pelos estudos que tratam do teatro brasileiro, revelo 
meu encantamento pela possibilidade de ver numa pratica 
palpável de organização de acervo o que é mostrado em teoria 
na sala de aula. Através da observação dos documentos (que 
são registros de atividades e modos de criação da cena), me 
deparei durante o processo, por exemplo, com textos teatrais 
separados por personagens, nos quais cada ator recebia ape-
nas as suas falas registradas junto às deixas do personagem 
que o antecedia – procedimento comumente utilizado na cria-
ção de espetáculos nos séculos XIX e XX. Também tive contato 
com textos teatrais que trazem marcações de cena clássicas 
do nosso teatro mais antigo, em que o palco era subdividido 
em partes como “Direita Alta” e “Esquerda Baixa”. Além des-
tes exemplos dados, uma das coisas mais interessantes é, para 
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mim, o caderno de contrarregragem, que tem como sua carac-
terística principal a finalidade de ordenar e “coreografar” a 
cena - função empreendida pelo ensaiador. Fora isto, através 
desse documento era registrado a disposição do cenário e dos 
objetos de cena e as alterações na iluminação.

Ainda que as atividades neste acervo ainda não tenham 
sido finalizadas, em virtude da vigência da bolsa até julho e 
principalmente do imenso trabalho ainda a ser feito, creio 
que já consigo visualizar a importância da preservação de um 
acervo de relevância histórico-cultural no âmbito das artes 
cênicas. É um exercício de preservação da memória e da histó-
ria de uma cena efêmera através da salvaguarda de documen-
tos únicos, de diversos tipos e, portanto, insubstituíveis.

Cabe salientar que preservar o Acervo do Clube Teatral Ar-
tur Azevedo e o arquivo pessoal Antonio Guerra, a partir do 
emprego de procedimentos arquivísticos adequados, é uma 
ação primordial tanto para difundir o seu acesso a pesquisa-
dores, quanto para legitimar tal documentação como patrimô-
nio da história do nosso teatro, nacional.
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A DESVALORIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA: O ALUNO  
ENTRE O CERTO E O ERRADO NA SALA DE AULA

Autor: Kauê Antonio da Silva Rocha
Orientador: Prof. Marcelo Rocco

Iniciação à Docência, UFSJ, bolsista PIBID

No ano de 2015, o PIBID, Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência, sofreu grandes cortes orçamentários, ca-
minhando para a impossibilidade de aquisição de materiais das 
aulas e o cancelamento de todas as bolsas. No início de 2016, 
esses cortes foram ainda maiores, com o desligamento de 45 
mil bolsistas. Com isso, surgiu a possibilidade do desmantela-
mento do programa, que deixaria de existir gradativamente. 

A Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), na qual 
o PIBID está presente desde março de 2008, também foi afeta-
da por esses cortes, o que gerou uma mobilização por partes 
dos bolsistas de Licenciatura da Universidade. Reuniões fo-
ram organizadas para a discussão do assunto, com a intenção 
de encontrar caminhos para um diálogo com outras institui-
ções e com a CAPES, agência financiadora do programa. O PI-
BID - Teatro, em meio a este cenário, decidiu por também rea-
lizar uma mobilização artística, realizando uma performance 
no Centro da cidade de São João del-Rei, de modo a atrair 
também a atenção da população não-informada sobre o fato. 
A performance consistia em todos vestidos de preto, simbo-
lizando luto, parados em frente aos semáforos, onde haveria 
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um foco dos motoristas. Seriam usadas mordaças na boca e 
uma faixa com o dizer LUTO PELA EDUCAÇÃO. 

Neste período, me encontrava como bolsista PIBID na Esco-
la Estadual Governador Milton Campos, o Polivalente, traba-
lhando com a turma do 1º juntamente à bolsista Ariana Cris-
tina. Devido à insegurança do momento, que poderia nos tirar 
do programa e, consequentemente, da sala de aula a qualquer 
momento, optamos por expor toda a situação do programa aos 
alunos. Quando o PIBID - Teatro organizou a performance, foi 
feito o convite aos alunos do 1º A, incentivando-os a participar 
junto a nós. A maioria da sala logo falou que não poderia ir, mas 
houve interesse em produzir algum material a ser levado para 
as ruas, mostrando, assim, o apoio deles à causa. Decidiu-se en-
tão a criação de dois cartazes, confeccionados por eles. 

Foi durante a produção dos cartazes que se percebeu uma 
situação recorrente em sala de aula, que já havia acontecido 
em momentos anteriores, mas só ali acabou ganhando rele-
vância: o grande receio de produzir existente entre os alunos. 
Parados em frente as cartolinas que iam ser usadas, eles dis-
cutiam como escrever nas cartolinas. Quando algum deles se 
prontificava a começar a criação, logo era censurado, pois a 
proposta ia acabar dando errado e o cartaz ficaria feio, como 
eles mesmos diziam. As palavras ‘certo’ e ‘errado’ apareçam 
por diversas vezes. Apenas depois que nós bolsistas incenti-
varmos a tentativa de colocar no cartaz as propostas que sur-
giam é que o trabalho realmente começou.

Dois cartazes foram produzidos naquela aula e levados para 
a realização da performance, realizada naquele mesmo dia. Um 
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deles contava com a frase “#FICAPIBID”. Essa frase havia sido 
escrita pelo aluno Marcos, que usou de letras vazadas para dar 
um tom diferente ao cartaz. Isso só aconteceu porque outras 
alunas, notando a vontade dele de escrever, pediram incessan-
temente, já que ele estava preocupado em não fazer as letras da 
maneira certa, como nos afirmou depois que finalizou o traba-
lho. Além disso, depois de Marcos escrever, outros dois alunos, 
responsáveis pela escrita das frases na cartolina ao lado, recu-
saram-se a escrever, justificando que eles não saberiam fazer 
algo tão bom quanto. Novamente, apenas depois de muito pedi-
do e insistência, os dois decidiram produzir. 

Esses fatos ocorridos, durante a produção dos cartazes, 
suscitaram um questionamento: por que os alunos se preocu-
pavam tanto em acertar, até mesmo em momentos que não 
havia nenhum tipo de avaliação, e produzir algo considerado 
bonito? Relembrando aulas anteriores e observando a rotina 
diária deles na escola, foi possível encontrar várias hipóteses 
para essa situação. Medo, vergonha, autojulgamento, desin-
teresse e o próprio sistema escolar engessado confirmavam a 
preocupação excessiva em não ter erros. 

Passando cinco horas diárias na escola, os estudantes con-
vivem com uma quantidade imensa de conteúdo didático , 
lançado hora após hora durante cada dia da semana. Na rede 
pública de ensino, as disciplinas escolares, em sua totalidade, 
obrigam o professor a dar avaliações bimestrais, organizadas 
a partir de toda a matéria dada. Quase não há espaço para 
uma forma de avaliação diferente, que englobe o processo vi-
vido em sala e as trocas acontecidas. O que o sistema pede 
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são notas; notas estas que devem ser sempre altas. Frente à 
mais de sete disciplinas, os estudantes se perdem entre tan-
tas provas, dividido entre a obsessão de tirar uma boa nota e 
o desinteresse causado pela quantidade de testes. A forma-
ção de hoje não estimula o jovem com visão empreendedora, 
criativa, crítica. A formação opta mais pelo caminho de dar a 
contextualização teórica e pouco prática (RAMOS, 2017). 

Na aula de Artes, uma disciplina escolar que luta para con-
quistar maior autonomia, espaço e importância dentro da escola, 
é constante o interesse, principalmente dos bolsistas do PIBID 
– Teatro, de encontrar novas formas de avaliação. Esse interes-
se acaba muitas vezes se confrontando com a direção da esco-
la, que ainda insiste na avaliação teórica como única opção de 
distribuição de notas. E como o pensamento de grande parte da 
população sobre a disciplina de Artes ainda é frágil, o aluno pre-
fere se dedicar a matérias mais valorizadas quando o Português 
e a Matemática, deixando a avaliação de Artes em último plano.

Vivemos o paradoxo de manter algo em que já não 

acreditamos plenamente, mas também não nos atre-

vemos a incorporar plenamente novas propostas pe-

dagógicas e gerenciais mais adequadas à sociedade 

da informação e do conhecimento, para onde estamos 

caminhando rapidamente (MORAN, 2007).

Se a proposta trazida pelo professor de Artes é debruçar-se 
sobre o processo das aulas e acompanhar a trajetória dos alu-
nos junto do andamento do trabalho, tirando daí a avaliação 
final, criar uma prova teórica apenas como justificativa para 
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as notas é como negar toda a vivência em classe. Em determi-
nadas aulas, o aluno pode interessar-se mais, mergulhar no 
assunto em questão. Em outras, pode ter mais dúvidas, recuar 
em relação ao que for falado. São esses momentos vividos que 
interessam na avaliação do processo. O foco desse tipo de tra-
balho é a experiência de cada aluno.

Nossas impressões são formadas a partir da experiên-

cia, da percepção do mundo exterior. Mas esta percep-

ção se dá através de um sentido: percebemos uma cor 

com a visão, um barulho com a audição, uma consis-

tência com o tato e etc. Para cada uma dessas percep-

ções teremos uma impressão e uma idéia será formada 

a partir, como cópia destas impressões (SILVA, 2005).

Dialogando com o autor acima citado, a bagagem de expe-
riências vividas pelo aluno transforma e influencia sua forma-
ção. E é essa bagagem que acaba sendo afetada devido a todos 
esses receios. O aluno, colocado em um sistema que o mostra a 
exatidão de respostas, não se interessa por encontrar uma nova 
forma de criar. Ele propõe o que já fez durante a vida escolar 
toda, sabendo que aquilo está condicionado ao acerto; acerto 
este que, na maioria nas vezes, nem existe. Não há vontade de 
experienciar novas formas de criação, o que poderia lhe mos-
trar um caminho diferente para algo já conhecido. Sempre é 
preferível realizar a atividade do mesmo jeito de sempre. 

Já quando um aluno decide achar outra maneira de criar, 
a surpresa dentro de sala é evidente, como no caso de Marcos 
e suas letras vazadas durante a produção dos cartazes. Isso 
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reflete a carência das relações em sala de aula, onde há um 
convívio diário de horas, mas a falta de trocas impede que to-
dos conheçam interesses e vontades do outro. 

Dito tudo isto, é possível perceber que o professor convive 
com inúmeros desafios em sala de aula, como o desinteresse 
dos alunos e as exigências da direção escolar. Desse modo, é ne-
cessário que sempre haja propostas para contornar um sistema 
escolar preocupado em excesso com avaliações e notas. Dentro 
de sala, o professor deve sempre incentivar o aluno a pesquisar, 
encontrando, assim, outras formas de produção. Se uma expe-
riência trouxer algo novo, isso deve ser acoplado à aprendiza-
gem, trabalhando sempre para que outras possam surgir.
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INICIAIS E BREVES CONSIDERAÇÕES DE UMA PESQUISA 
SOBRE A FUNÇÃO DRAMATURGO NO TEATRO BRASILEIRO 

DA PRIMEIRA REPÚBLICA

Autor: Phelippe Celestino
Orientador: Prof. Dr. Ferdinando Crepalde Martins

Mestrado, Universidade de São Paulo, bolsista FAPESP.

Em primeiro lugar, ressalta-se que o teatro brasileiro de-
senvolvido na Primeira República tem sido objeto de poucos 
estudos da historiografia teatral brasileira, sendo muitas ve-
zes resumido a uma única prática teatral: o teatro ligeiro, ou 
também denominado cômico-musicado. Tal deficiência e pre-
cariedade são nítidas e têm sido notadas por consideráveis 
pesquisadores da área.

A quase ausência de comentários nos livros de referên-

cia ou a repetição de observações rápidas sobre alguns 

espetáculos e artistas estrangeiros pareciam sugerir 

que as duas primeiras décadas do século XX teriam 

sido um período improdutivo, quase um hiato, na linha 

cronológica do tempo teatral. (PEIXOTO, 2009, p. 15).

A partir disso, estudos mais recentes, datados mais espe-
cificamente da década de 197046 em diante, mostram que tal 

46  Um dos primeiros estudos a se dedicar à dramaturgia e ao 
teatro, desenvolvidos à margem do teatro ligeiro, é a dissertação da 
pesquisadora Marta Morais da Costa, apresentada ao Programa de 
Pós-graduação em Literatura Brasileira do Departamento de Letras 
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momento era composto, na verdade, por uma diversidade 
considerável de práticas não apenas teatrais, mas artísticas, 
sociais e políticas. O que torna, portanto, incoerente a possi-
bilidade de perdurar um panorama geral e restrito que leva 
em conta apenas um modo de se fazer e produzir teatro.

Tratar do teatro das duas primeiras décadas do século 

XX é reviver uma época em que a diversidade de estilos, 

de línguas, tipos e encenações povoava o palco e reque-

ria da plateia constante adequação, dada a defasagem 

estabelecida entre as novas correntes em vigor na Eu-

ropa e sua chegada no Brasil, por meio das companhias 

dramáticas estrangeiras. Aliás, movimento pode ser a 

palavra-chave do período. Movimento das imagens (o 

cinema), movimento dos motores (o automóvel e a in-

dustrialização), movimento da sociedade (a eclosão das 

reivindicações femininas e operárias), movimento po-

lítico (o desaparecimento do Império e os anos iniciais 

da República Velha), movimento da arte (a quase simul-

taneidade do realismo, naturalismo, parnasianismo e 

simbolismo, com as primeiras incursões da vanguarda 

moderna), movimento da linguagem (contaminada pelo 

francês e em busca de identidade), movimento cênico 

(o teatro ligeiro pedindo uma nova geografia do palco 

e da cenografia, e música ocupando o lugar da palavra). 

(COSTA, 2012, p. 335).

Clássicas e Vernáculas da Universidade de São Paulo. Neste estudo 
a autora se debruçou sobre o trabalho de Roberto Gomes, figura 
importante para a dramaturgia da época.
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Em relação a isso, sabe-se que durante as primeiras déca-
das do século XX houve algumas tentativas de ruptura quanto 
à hegemonia representada pelo teatro ligeiro. 

São justamente estes empreendimentos que estão no foco 
desta e de outras pesquisas que vem sendo desenvolvidas por 
uma parte da atual geração de historiadores da arte teatral, 
colocando sob a luz da história e da crítica os dramaturgos 
engajados na tentativa de renovar os palcos de sua época com 
uma dramaturgia dita “séria” e preocupada em pensar sua for-
ma e estrutura literárias.

Trata-se, sobretudo, de autores que se distanciaram do sta-
tus quo do seu tempo na medida em que se contrapunham a 
uma dramaturgia cristalizada e repetitiva; uma fórmula pouco 
variável que garantia e mantinha seguro o êxito financeiro da 
incipiente indústria de massas47. Como exemplo de dramatur-
gos voltados a essas tentativas se pode citar João do Rio, Ro-
berto Gomes, Renato Vianna, Flávio de Carvalho, dentre outros.

Segundo a pesquisadora Orna Messer Levin (2002, p. 
XXXV), esse nosso recorte histórico e teórico refere-se a “um 
teatro sensível cuja concepção marca um período importante 
para a história da dramaturgia brasileira, no mínimo pelo que 
significou de esforços e lutas pela renovação dos palcos”.

Não se trata, todavia, de uma questão de qualificação lite-

47  Cf. MENCARELLI, Fernando. A voz e a partitura: teatro musical, 
indústria e diversidade cultural no Rio de Janeiro (1868-1908). Tese de 
Doutorado. Programa de Pós-Graduação em História, Departamento 
de História, Universidade Estadual de Campinas, 2003.
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rária ou artística. A problemática que cerca estes momentos 
diz respeito mais a uma maneira diferente de se entender a 
produção teatral, ou seja, a sua comercialização, autonomia e 
recepção, do que necessariamente uma disputa de qual seria 
a prática mais primorosa, elevada ou autêntica.

Logo, o ponto fulcral da discussão se ampara na investi-
gação dos modos e meios de produção, recepção e difusão, 
compreendendo não apenas às obras em si, mas também o 
público, os empresários, as condições, os artistas, os autores 
e os críticos da época; ou seja, toda a rede de artistas, inte-
lectuais e empresários responsáveis por articular o teatro à 
sociedade, e vice-versa.

Isso corresponde, acima de tudo, em buscar compreender a 
importância destas realizações de ruptura frente ao seu con-
texto, sem recair na armadilha da qualificação maniqueísta: 
o êxito ou o fracasso; até mesmo porque o próprio fato de al-
gumas tentativas não se efetivarem suscitam por si só a in-
vestigação do motivo delas não terem ocorrido da forma como 
foram planejadas pelos seus idealizadores.

Nesse sentido, a não efetivação é tão importante quanto 
aquilo que se “consagrou” de fato e que já possui o seu lugar 
determinado na história do teatro brasileiro.

Assim sendo, nosso estudo se coloca na esteira das pes-
quisas que buscam tentativas de que “se incorpore em outro 
patamar o capítulo que trata dos vencidos e que se compreen-
da a história do teatro brasileiro através não apenas da cons-
tatação do que foi bem-sucedido junto ao público e à crítica” 
(FARIA in SIMÕES, 2010, p. 15).
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A afirmação muitas vezes proferida por historiadores 

de nosso teatro sobre a efetivação do modernismo so-

mente ter se dado na década e 1940, confirma a contra-

riedade com que estas investigações cênicas moderni-

zadoras foram recebidas, mesmo em décadas posterio-

res, e a quase anulação sofrida justamente pela falta 

de compreensão que essas experiências obtiveram em 

seu tempo. (Ibid., p. 19).

Além disso, outro fator que refere-se a estes modos e meios 
de produção, recepção e difusão do teatro, e que talvez ain-
da não tenha sido abordado com a devida importância nessas 
pesquisas mais recentes, diz respeito à formação da função 
dramaturgo dentro deste contexto teatral brasileiro que abor-
damos e que se delimita aos anos da Primeira República.

Ao se referir ao dramaturgo enquanto uma função, busca-
mos traçar as características e os pressupostos de formação 
e realização desta atividade, que a princípio se apresenta 
como preponderantemente literária, mas que ao longo do seu 
desenvolvimento na história teatral foi se tornando cada vez 
mais vinculada à prática teatral propriamente dita, ou seja, 
aos palcos e aos outros espaços de encenação.

Ao voltarmos nossos olhos para esta questão, percebe-se 
um campo de investigação ainda pouco questionado: a influên-
cia e participação do processo de formação do sistema literário 
brasileiro sobre a função dramaturgo no teatro nacional. A vida 
literária do fim do século XVIII e de todo o século XIX se mostra 
como articuladora fundamental do que depois irá se estabele-
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cer como o conjunto de princípios, anseios e valores que um 
autor dramático brasileiro até metade do século XX almejava.

Como exemplo disso, tem-se Arthur Azevedo. Apesar de 
o autor maranhense ter sido o principal fomentador do tea-
tro dito ligeiro, intimamente vinculado às especificidades do 
palco, preocupando-se com questões rítmicas, espaciais, tem-
porais e de dinâmica de cena, suas preocupações literárias o 
consumiam recorrentemente. Visto que ocupava ao mesmo 
tempo o cargo de grande expoente do teatro ligeiro e, opos-
to a isso, grande importância na classe intelectual da época, 
sua relação com a sua produção artística era repleta de du-
biedades e contradições, o que o autor justificava com a ne-
cessidade de ganhar dinheiro para sustentar a família, uma 
vez que era esse, ou seja, o teatro cômico-musicado, aquele 
que de fato poderia lhe oferecer maiores lucros. Azevedo, na 
companhia de José Veríssimo e Machado de Assis, “integrou 
o primeiro núcleo de escritores que fundou a Academia Brasi-
leira de Letras” (MENCARELLI, 1996, p. 27).

Em resumo: todas as vezes que tentei fazer teatro sé-

rio, em paga só recebi censuras, apodos, injustiças e 

tudo isso a seco; ao passo que, enveredando pela bam-

bochata, não me faltaram nunca elogios, festas, aplau-

sos e proventos. Relevem-me citar esta última fórmula 

da glória, mas – que diabo! – ela é essencial para um 

pai de família que vive da sua pena!... (Arthur Azevedo, 

Em defesa. Jornal “O País”, 16/05/1904).

Esta correspondência entre a formação da intelectualidade 



| 142 |

brasileira e a função dramaturgo não se aplica apenas ao caso 
de Azevedo, e dá-se na medida em que nos atentamos ao fato 
que até meados do século XX os autores que se dedicavam à 
escrita dramática eram sujeitos localizados e vinculados à li-
teratura, e não necessariamente ao teatro, em exclusividade.

Logo, não seria equívoco associarmos a função dramatur-
go presente na Primeira Republica com a identidade que con-
figurou o homem de letras do século XIX.

Persistiram, pois, na mentalidade dos que ensaiaram a 

modernização do Brasil, em meados do século XIX, mui-

tas das peculiaridades de pensamento dos ilustrados 

com os quais nos ocupamos: a tendência para associar 

em sua formação intelectual, aos estudos jurídicos, os 

conhecimentos científicos úteis à sociedade e, pois, a 

variedade e versatilidade de interesses e ocupações; o 

pragmatismo racionalista dos ideólogos do Século das 

Luzes, de que se imbuíram os estudantes brasileiros 

nas universidades europeias, e ao mesmo tempo uma 

atitude marcante de fé nos conhecimentos teóricos. 

A continuidade dos grupos e das ideias, que pode ser 

traçada pelas manifestações culturais, nos artigos de 

revistas e nos programas de certas sociedades desti-

nadas a atualizar as técnicas e a manter o contato com 

as inovações europeias nos conduziu através de todo o 

período do Segundo Reinado até a atuação caracterís-

tica dos positivistas nos primeiros anos da República. 

(DIAS, 2005, p. 125).
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Pode-se presumir, então, que os dramaturgos do início do 
século XX fossem se apoiar em tendências estéticas e artísti-
cas de raízes europeias. Exemplo disso é Roberto Gomes, que 
no seu tempo se mostrou mais preocupado com as ideias sim-
bolistas vividas na França do que com o teatro que vinha se 
desenvolvendo aqui, no Brasil, o que acabou por transparecer 
na sua obra.

(...) sua dramaturgia apresenta tênue parentesco com 

o teatro brasileiro da época, apesar do autor aqui ter 

nascido e vivido a quase totalidade de seus quarenta 

anos. Em Roberto Gomes, a profunda nostalgia e a con-

tínua sensação de exílio foram mais do que a conduta 

da moda denominada parisismo. (COSTA, 2012, p. 349).

Ainda atrelados à geração de românticos que perdurou 
em grande parte do século XIX, tais autores estavam preocu-
pados em “construir uma vida intelectual na sua totalidade, 
para progresso das Luzes e consequente grandeza da pátria” 
(CANDIDO, 2006, p. 329).

Mostravam-se, assim, preocupados com uma missão48, e as 
suas intenções nacionalistas não estavam focadas, necessa-
riamente, em identificar no Brasil, propriamente dito, a sua 
verdadeira identidade, mas sim de construí-la no compasso 
do que se mostrava como a mais elevada noção de civilização 
na Europa daquele tempo.

Esta questão do nacionalismo está no cerne da concepção 
romântica, o que justifica o fato de que a nação não se trata 

48  Cf. SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2003.
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de um fenômeno espontâneo e natural de um povo, mas sim 
de uma construção, ou melhor, de uma criação abstrata. A for-
ça principal e propulsora do imaginário romântico reside jus-
tamente nessa vontade de tornar legíveis esferas do coletivo 
que ultrapassam a própria existência e consciência humanas. 
Segundo Berlin, isso que cria tradições, é isso que cria Esta-
dos, nações, Constituições” (BERLIN, 2015, p. 189).

[...] essa vontade indomável, não o conhecimento dos 

valores, mas a criação de valores – é isso que os ho-

mens alcançavam. Você cria valores, cria metas, cria 

finalidades, e no final cria sua própria visão do Univer-

so, exatamente como os artistas criam obras de arte 

– e, antes de o artista criar uma obra de arte, ela não 

existe, não está em lugar nenhum. Não há nenhuma 

cópia, não há nenhuma adaptação, não há nenhum 

aprendizado das regras, não há nenhuma verificação 

externa, não há nenhuma estrutura que você deva 

compreender e à qual deva se adaptar antes de poder 

prosseguir. O cerne do processo todo é a invenção, a 

criação; é fazer alguma coisa partindo de literalmen-

te nada ou de quaisquer materiais que possam estar à 

mão. (BERLIN, 2015, p. 180).

A própria condição principal da nação, ou seja, a de reu-
nir num único conjunto representações e ideias que abarcam 
todo um povo que compartilha o mesmo espaço, mostra-se de 
um caráter absurdamente incontingente, pois compreende 
algo que se mostra impossível de dimensionar.
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A ideia de um organismo sociológico atravessando 

cronologicamente um tempo vazio e homogêneo é 

uma analogia exata da ideia de nação, que também é 

concebida como uma comunidade sólida percorrendo 

constantemente a história, seja em sentido ascenden-

te ou descendente. Um americano nunca vai conhecer, 

e nem sequer saber o nome, da imensa maioria de seus 

240 milhões de compatriotas. Ele não tem ideia do que 

estão fazendo a cada momento. Mas tem plena con-

fiança na atividade constante, anônima e simultânea 

deles. (ANDERSON, 2007, p. 56).

Figura bastante representativa e que, sem dúvida, se preo-
cupava com o nacionalismo e irá influenciar o pensamento de 
toda a intelectualidade brasileira e o seu modo de atuação e, 
ainda, a formação do sistema literário até as primeiras déca-
das do século XX, será Machado de Assis.

Sua noção quanto ao teatro se mostra bastante vinculada 
à ideia da dramaturgia que fora desenvolvido por aqueles au-
tores que mencionamos no início deste texto, ou seja, aqueles 
interessados em fazer do teatro uma arte séria e culta em opo-
sição à hegemonia do teatro ligeiro, utilizando, para isso, das 
referências e dos modelos europeus contemporâneos.

Severo em seu diagnóstico, [Machado de Assis] come-

çava por condenar o excesso de traduções em nossa 

cena, atribuindo a culpa aos empresários, que prefe-

riam encenar traduções a animar os autores nacionais. 

Lamentava esse fato porque o sucesso que haviam ob-
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tido as comédias de Martins Penas, Macedo e Alencar 

em passado recente era prova de que o público aplau-

dia as peças brasileiras e que era possível formar um 

repertório maior do que aquele que havia. Retomando 

a proposta feita por Alencar no texto “A Comédia Bra-

sileira”, proclamava então a necessidade da criação 

do teatro nacional e apontava igualmente o realismo 

teatral francês, chamado de “escola moderna”, como 

modelo. [...] Outro assunto que aparece bastante nos 

folhetins de Machado é o da situação de abandono do 

teatral brasileiro por parte do governo imperial. Num 

debate com Macedo Soares, para quem o governo não 

devia subsidiar companhias dramáticas, deixando-as 

concorrer entre si, opôs-se firmemente a tal ideia. 

No folhetim de 16 de dezembro de 1861, citou Victor 

Hugo para demonstrar que o teatro não era uma “in-

dústria”, que as peças não eram “mercadorias”, que o 

governo devia ter, sim, uma responsabilidade em rela-

ção à arte. Afinal, “criar no teatro uma escola de arte, 

de língua e de civilização não é obra da concorrência”. 

Como jamais foi atendido, em vários folhetins Macha-

do lamenta que não se tenha criado naqueles anos 

um “teatro normal”, isto é, uma companhia dramática 

administrada pelo governo, junto da qual funcionaria 

uma escola de formação de atores. (FARIA, p. 211 e 217).

Portanto, ao nos referirmos aos autores que desenvolve-
ram sua trajetória dramatúrgica no início do século passado, 
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não podemos ignorar a influência que esses primeiros homens 
de letras exerceram sobre eles, permanecendo, acima de tudo, 
a intenção de estabelecer as bases de uma literatura como 
missão, com vistas a uma formação cultural sustentada sobre 
uma determinada concepção de nacionalidade que, por sua 
vez, se baseava nas últimas tendências dos centros europeus.

Ressalta-se, ainda, que quando mencionamos homens de 
letras, referimo-nos principalmente “aos brasileiros forma-
dos nas principais universidades europeias, principalmente 
em Coimbra, a partir de 1772, e também em Montpellier, Edim-
burgo, Paris e Estrasburgo” (DIAS, 2005, p. 77).

Em suma, o que se buscou delinear resumidamente aqui 
nestas páginas diz respeito a uma primeira e breve constata-
ção sobre um aspecto fundamental para se pensar uma parce-
la do teatro brasileiro na Primeira República. Mais especifica-
mente, tratou-se da pertinência de se refletir sobre a função 
dramaturgo na história da prática teatral e dramatúrgica des-
te período. Apontaram-se, ainda, alguns aspectos pertinentes 
a uma reflexão que pretende levar em conta as correlações e 
as interferências que se estabelecem entre a tradição intelec-
tual brasileira e a função dramaturgo que esteve à frente das 
tentativas de renovação dos palcos da belle époque.
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ANÁLISE DA CRíTICA TEATRAL E SUAS INFLUÊNCIAS NOS 
ESPETÁCULOS A PARTIR DO JORNALISMO CULTURAL

Autora: Priscila Natany Resende
Orientadora: Profa. Dra. Vanessa Maia Barbosa de Paiva

Iniciação Científica, UFSJ

 Introdução
Muitos estudos sobre Jornalismo Cultural no Brasil assina-

lam as inúmeras transformações sofridas em jornais e revis-
tas, no que diz respeito aos espaços dedicados a análises e re-
flexões de produções artísticas.  A partir do momento em que 
o interesse dos veículos de comunicação passou a fazer parte 
da estrutura mercadológica, os formatos das publicações, so-
bretudo sobre espetáculos teatrais, foram se modificando em 
consequência da grande quantidade de lançamentos de pro-
dutos de entretenimento advindos da indústria cultural49.

O anseio de referir-se a tudo que é produzido, as pressões 
para o predomínio dos assuntos de grande audiência e o em-
penho na divulgação e na criação de um guia de consumo to-
maram as páginas dos impressos, antes destinadas aos deba-
tes de ideias.  As críticas foram ficando cada vez mais curtas 

49  Conceito formulado por Theodor Adorno e Max Horkeimmer no 
livro Dialética do Esclarecimento, de 1947. Trata, simplificando os 
termos do conceito, de produtos de cultura adaptados ao consume 
das massas que, em grande medida, determinam este consumo e, 
consequentemente, estes  produtos. Fonte: A indústria cultural, 
texto de Theodor Adorno publicado no livro Comunicação & Indústria 
Cultural, organizado por Gabriel Cohn, de 1977 (Editora Nacional).
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e superficiais. Segundo Daniel Piza (2004, p.41) outra carac-
terística, iniciada na década de 1990, que contribuiu para o 
esvaziamento das críticas na imprensa, foi a presença cada 
vez maior de assuntos que não fazem parte das chamadas 
“sete artes” (literatura, teatro, pintura, escultura, música, ar-
quitetura e cinema), como moda, gastronomia e design. Para 
o autor, o Jornalismo Cultural e, consequentemente, a crítica 
cultural, atualmente está pautado pelas agendas dos grandes 
nomes já consolidados no mercado das artes. Ou seja, é um 
jornalismo agendado por celebridades e grifes. 

De acordo com Garcia (2004) a crítica teatral passou a ser 
uma atividade esporádica, pois a indústria cultural privilegia 
o cinema, a moda, a música, a televisão, que passaram a ter 
mais importância do que o teatro. Nas palavras dela:

(...) buscar e propagar conhecimentos é uma das fun-

ções mais nobres do jornalismo. E isso não se faz sem a 

crítica. Mas a mercantilização da Cultura, e tudo o que 

ela implica para o amortecimento do espírito crítico, 

vem reinando soberano. (GARCIA, 2004, p.13).

Diante desse quadro, com o esvaziamento e a “marginaliza-
ção” da crítica, jogada ao “pé da página” 50 nos meios tradicio-
nais de comunicação, muitos profissionais que se dedicavam 
à atividade da crítica passaram a procurar outros meios para 
publicar seus conteúdos, achando na internet um caminho 

50  Expressão, gíria, utilizada no jornalismo para ‘localizar’, ‘dar 
um destino’aos assuntos com relevância menor. O que não é tão 
importante vai para o “pé de página”.
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promissor. Através de blogs e sites reanimaram o exercício de 
analisar, debater e tecer comentários acerca dos movimentos 
da cena artística. Dessa forma, o espaço virtual tem uma im-
portante incumbência no cenário teatral contemporâneo.

Não há, até então, pesquisas que apontem um número exa-
to de endereços online voltados para a crítica teatral no país. 
No entanto, é possível identificar através de um levantamento, 
utilizando a ferramenta de busca do Google, mais de 30 ambien-
tes, em constante atualização, mantidos por jornalistas, críticos 
e pesquisadores que refletem sobre apresentações teatrais e 
processos criativos. Sendo os mais conhecidos e com maior al-
cance o site Aplauso Brasil, fundado em outubro de 2002, por 
Michel Fernandes; o site Questão de Crítica, revista eletrônica 
de críticas e estudos teatrais, idealizado por Daniele Avila Small 
e Dinah Cesare, em atuação desde março de 2008, no Rio de 
Janeiro (RJ); o site Teatrojornal, Leituras de Cenas, criado em 
março de 2010, por Valmir Santos; o site Antro Positivo, revista 
digital quadrimestral, lançada em outubro de 2011 sob a coorde-
nação de Ruy Filho e Patrícia Cividanes, na cidade de São Paulo 
(SP); o blog Satisfeita Yolanda?, criado em 2011 pelas jornalistas 
e críticas pernambucanas Ivana Moura e Pollyanna Diniz ; o site 
Crítica Teatral, desenvolvido por Rodrigo Monteiro desde 2011, 
no Rio de Janeiro (RJ); o site Horizonte da Cena, criado em 2012 
e editado por Daniel Toledo, Luciana Romagnolli e Soraya Belu-
si, com colaboradores; o Blog da Cena, inaugurado em 2014 pelo 
jornalista Miguel Anunciação; o site Escrituras Cênicas, manti-
do pelo jornalista Wagner Corrêa de Araújo desde 2015; e o por-
tal Agora - Crítica Teatral, uma iniciativa do Instituto Goethe. 
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Mesmo migrando para a internet, as críticas continua-
ram sendo elaboradas e publicadas. Dessa vez, respeitando 
e se adaptando ao novo formato, que trouxe tanto limitações 
quanto possibilidades.

Ainda assim, e dentro das limitações, uma crítica sóli-

da, competente e assumidamente opinativa e analítica 

é uma aliada importante do teatro, em qualquer época 

e lugar: ela cria em torno dele um clima de polêmica e 

discussão vital para o seu desenvolvimento, e contri-

bui para formar no público uma curiosidade e um grau 

de exigência que, a   longo prazo, só podem resultar 

saudáveis para o teatro (MICHALSKI, 1984, s.p).

Sendo assim, o intuito deste trabalho foi desenvolver uma 
pesquisa sobre o espaço ocupado pela crítica teatral na con-
temporaneidade. O foco do estudo foi compreender como está 
sendo pensado e praticado esse tipo de trabalho dentro do 
Jornalismo Cultural em tempos de mudanças no Jornalismo 
Impresso e nas práticas jornalísticas, com a migração para o 
digital. Além disso, procuramos observar a relevância da críti-
ca nas produções de teatro.

Para tanto, foram escolhidos dois sites, o Horizonte da cena 
e o Blog da Cena, pois ambos, além de possuírem uma produção 
de conteúdo constante, são gerenciados por críticos residentes 
em Belo Horizonte (MG), localidade mais próxima das pesquisa-
doras, o que possibilitaria maiores chances das pesquisadoras 
assistirem aos espetáculos que estavam sendo analisados e se 
aprofundarem mais na pesquisa aqui proposta.
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O espaço da crítica no gênero Jornalismo Cultural
Segundo Maria Cecília Garcia (2004), em Reflexões sobre 

a crítica teatral nos jornais: Décio de Almeida Prado e o pro-
blema da apreciação da obra artística no jornalismo cultural, 
historicamente, a crítica começa na imprensa brasileira pelas 
áreas artísticas tradicionais: literatura, música, teatro e artes 
plásticas. A autora enfatiza que até o início do século XX, a críti-
ca era feita em profundidade, pois havia maior coincidência en-
tre o público leitor de jornal e o público consumidor de obras de 
arte, o que garantia a elaboração de textos mais generosos, em 
relação à quantidade de informações que continha, e um apu-
ro maior nas análises, pelo fato de encontrar leitores ávidos e 
donos de informações suficientes para absorver os enunciados.

De acordo com a autora, a relação do teatro com a impren-
sa sempre foi profícua, pois desde os seus primórdios o teatro 
esteve ligado ao jornalismo, que divulgava os espetáculos e 
servia de suporte para as críticas.

De que se têm notícias, as primeiras notas sobre teatro 

apareceram nos jornais com mais frequência quando 

estes passaram, eles também, a adquirir maior con-

sistência como veículos de comunicação. O que veio a 

ocorrer somente a partir do início da segunda metade 

do século XIX. (GARCIA, 2004, p. 112) 

Mais tarde, com o processo de industrialização, a crítica 
vê-se diante de novos paradigmas e vai modificando-se. O 
jornalismo atinge escala industrial, conquista mais público, 
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de diferentes classes sociais, e as publicações passam por um 
processo de transformação.

Nos anos 1940, junto com o que se convencionou cha-

mar o moderno teatro brasileiro, a crítica passou por 

um período de ascenso como gênero literário que via 

a luz nas páginas impressas do jornal. Toda uma gera-

ção de críticos, que fazia parte orgânica do movimento 

teatral ( autores, encenadores, produtores, cenógra-

fos) ou da universidade (professores e pesquisadores), 

manteve uma crítica militante, mais ou menos cons-

tante, e sempre muito comprometida com o desenvol-

vimento de um genuíno teatro brasileiro. Essa primei-

ra geração atuou até os anos 1960, quando uma nova 

safra de críticos ocupou as páginas dos jornais para 

falar de um teatro polêmico e contestador que tomou 

conta dos nossos palcos até o final dos anos 1970. A 

partir dos anos 1980, sobretudo de sua segunda meta-

de, a crítica teatral no jornalismo diário caracterizou-

se por um estilo ágil, que acompanhava o ritmo mais 

rápido das montagens, numa tentativa de adaptar-se a 

um teatro  que se via obrigado, cada vez mais, a adotar 

os esquemas de uma indústria cultural à qual sempre 

ofereceu resistência. (GARCIA, 2004, p.69-70)

O Jornalismo Cultural em tempos de migração das moda-
lidades de impresso para o digital

Com o aparecimento da internet não só os dados aumen-
taram como também os meios de produção e propagação de 
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informações e comunicações. Neste contexto, os jornalistas 
que trabalhavam com jornalismo cultural e dedicavam-se à 
atividade da crítica passaram a usar as ferramentas das novas 
tecnologias para publicar seus textos e repensar a escrita da 
crítica para o espaço virtual.

Um movimento geral de virtualização afeta hoje não 

apenas a informação e a comunicação mas também os 

corpos, o funcionamento econômico, os quadros cole-

tivos da sensibilidade ou o exercício da inteligência. A 

virtualização atinge mesmo as modalidades do estar 

junto, a constituição do “nós”: comunidades virtuais, 

empresas virtuais, democracia virtual… Embora a di-

gitalização das mensagens e a extensão do ciberespa-

ço desempenhem um papel capital na manutenção em 

curso, trata-se de uma onda de fundo que ultrapassa 

amplamente a informatização (...) Ora, a virtualização 

constitui justamente a essência, ou a ponta fina, da 

mutação em curso. Enquanto tal, a virtualização não é 

nem boa, nem má, nem neutra. Ela se apresenta como 

o movimento mesmo do “devir outro” - ou heterogêne-

se - do humano. (LÉVY, 1996. p.11-12)

 A Cibercultura51 surgiu após a universalização do uso de 
rede de computadores, e possibilitou uma comunicação ágil e 
imediata dos indivíduos sem importar o lugar onde se encon-
tram. As pessoas passaram a poder se comunicar, indepen-

51  Conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de 
atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem 
juntamente com o crescimento do ciberespaço. (LÉVY, 2005, p.17)
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dentemente da distância, através desse novo espaço comu-
nicacional chamado Ciberespaço. De acordo com Lévy (1999), 
o termo Ciberespaço não remete apenas à infraestrutura ma-
terial da comunicação de rede, mas também todo o universo 
de infinitas informações que ele possui, além dos internautas 
que o constituem. O ambiente não é mais concreto, localiza-
do em um território fixo, o que implica numa nova relação de 
tempo e espaço. Representa o surgimento de um novo univer-
so, que se distingue de “todas as formas culturais que vieram 
antes dele no sentido de que ele se constrói sobre a indetermi-
nação de um sentido global qualquer” (LÉVY, 1999, p. 15).

No livro O futuro da internet: em direção a uma ciberde-
mocracia, André Lemos e Pierre Lévy (2010) declaram que o 
caráter da Cibercultura pode emergir três tendências: a inter-
conexão, a criação de comunicação e a inteligência coletiva. 

As três tendências citadas acima podem ser evidenciadas 
a partir de alguns aspectos originados com o impacto da in-
ternet na produção de conteúdo online, sendo eles resumidos 
em seis pontos principais por Marcos Palacios apud Teixeira 
(2008): 1) hipertextual; 2) multimidiático/convergente; 3) pas-
sível de atualização contínua; 4) personalizável; 5) interativo 
e 6) passível de incorporar memória.

Princípios e critérios adotados na produção da crítica na 
atualidade

De acordo com Garcia (2004), a crítica teatral tem um estatu-
to próprio, no entanto são muitas as opiniões sobre qual seria 
esse estatuto.  O Dicionário de Teatro, de Patrice Pavis (1998), 
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define a crítica dramática como um tipo de crítica geralmente 
feita por jornalistas, com o objetivo de reagir imediatamente 
diante de uma encenação e dar conta dela nos meios de comuni-
cação, apontando quais espetáculos podemos/devemos ver. Já 
o verbete de Luiz Paulo Vasconcelos (1987), no seu Dicionário 
de teatro, aponta a crítica como uma discussão em torno de um 
fato estético, objetivando sua análise e interpretação. 

No século XX, a ideia moderna de crítica no Brasil, se esta-
beleceu, em geral, como farol orientador para o público, a fim 
de nortear a opinião e educar os gostos. De acordo com Serlle 
(2012), a crítica moderna tinha pelo menos duas funções: a ju-
diciativa, que deveria avaliar a obra de arte partindo de certa 
grade de valores estáveis e a interpretativa, que partia da no-
ção da obra como objeto complexo e lacunar, para obter dela 
sentidos, formulados numa escrita da compreensão, mediado-
ra entre arte e público.

Para Barbara Heliodora (2015), considerada uma das mais 
importantes críticas teatrais da história do teatro brasileiro, a 
função da crítica é dupla: por um lado ela serve ao artista, co-
municando a ele até que ponto a sua obra atingiu ao público; 
e por outro lado ela faz ao público uma leitura do espetáculo e 
informa a respeito da obra.

Décio de Almeida Prado apud Garcia (2004), outro importan-
te crítico brasileiro, acreditava que a tarefa do crítico era, antes, 
de análises e desconstrução do espetáculo, estabelecendo um 
diálogo com público e artistas para “conversar” sobre o sentido 
da peça e ir construindo uma consciência teatral, do que propria-
mente julgar se a obra era boa ou ruim. (GARCIA, 2004, p. 141) 
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Segundo Banu (1995, p.25) não existe um modelo crítico, 
mas críticos, e não há uma verdadeira crítica, mas uma inter-
rogação sobre a melhor maneira individual de situar-se e falar 
desta vida em segundo grau que é a vida do teatro.

No entanto, justamente por haver tantas definições, apon-
tamentos e proposições sobre a crítica, tornou-se indispen-
sável para este trabalho, uma consulta aos profissionais que 
estão exercendo a produção da crítica no momento, sob as 
circunstâncias atuais, em meio ao cenário já exposto nesta 
pesquisa. Através de entrevistas concedidas por email, pude-
mos captar as opiniões dos autores dos sites que constituem 
o objeto da nossa análise. Os entrevistados foram Luciana 
Eastwood Romagnolli, crítica do Horizonte da Cena e Miguel 
Anunciação, autor do Blog da Cena.

Com efeito, o papel da crítica mudou ao longo dos anos, sua 
existência não teria como ficar de fora do novo conceito ci-
bernético e tecnológico que toma conta do mundo. No que diz 
respeito à função da crítica, Romagnolli (2016) diz que é dever 
da crítica de teatro sempre refazer-se essa pergunta diante de 
cada espetáculo e de cada contexto.

Hoje, creio que a função da crítica seja produção de 

pensamento, produção de conhecimento. Isso se des-

dobra em muitas faces. A crítica como mediação e 

como criação. Responde pela articulação de ideias 

sobre o teatro em um dado tempo, por ideias sobre o 

teatro e a partir do teatro, e sobre suas relações com as 

outras instâncias do mundo. (ROMAGNOLLI, 2016, s.p)
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  Anunciação (2016) considera que a função da crítica seja 
colaborar com algo para desvelar, aprofundar os temas em 
questão no teatro, mas enfatiza:

A crítica já é em si muito espinhosa, difícil, não vejo 

legitimidade em cobrar maneiras, formatos de quem 

a exerce. Como não vejo razão para cobrar de um ator, 

um diretor, um cenógrafo, um aluno como eles deve-

riam ser, assim ou assado. Cada um que decida como 

bem pretende lidar com seu ofício, qual o seu lugar 

no mundo, até por liberdade dos destinos humanos. 

(ANUNCIAÇÃO, 2016, s.p)

Quando se trata dos critérios adotados para a produção 
das críticas, Miguel Anunciação (2016) afirma:

Se a pergunta é o que avaliar nos espetáculo, diria: o 

que me parece mais importante ali, naquele trabalho: 

às vezes, a temática, noutras a direção, a linguagem, o 

elenco ou um desempenho, a cenografia, a iluminação. 

Algo que me pareça de valor notável, algo que desta-

que sobremaneira aquele trabalho. Não tenho uma fór-

mula. (ANUNCIAÇÃO, 2016, s.p)

 Para Romagnolli (2016):
Os critérios são variáveis de acordo com o contexto. 

Pesa muito a disponibilidade de tempo. Na escolha, 

considero quais trabalhos me mobilizam mais a refle-

tir com eles/ a partir deles. Também levo em conside-

ração se é um grupo com uma trajetória sólida de pes-



| 160 |

quisa e o impacto daquele trabalho sobre a cena local/ 

nacional. (ROMAGNOLLI, 2016,s.p)

No sentido de uma reflexão mais aprofundada sobre os cri-
térios que permeiam o trabalho da crítica que tem sido feita na 
contemporaneidade, amparamos esta pesquisa também, para 
a análise do nosso corpus, nos conceitos formulados por Tra-
quina (2008) de critérios de noticiabilidade.

Podemos definir o conceito de noticiabilidade como o 

conjunto de critérios e operações que fornecem a apti-

dão de merecer um tratamento jornalístico, isto é, pos-

suir valor como notícia. Assim, os critérios de noticia-

bilidade são o conjunto de valores-notícia que determi-

nam se um acontecimento, ou assunto, é suscetível de 

se tornar notícia, isto é, de ser julgado como merecedor 

de ser transformado em matéria noticiável e, por isso, 

possuindo “valor notícia” (TRAQUINA, 2008, p.63).

A curiosidade a respeito de como os acontecimentos tor-
nam-se notícias ou motivo de escrita para ampla divulgação 
contribuiu para a consolidação de fundamentos importantes 
no campo da teoria do jornalismo. Vários são os autores que 
vêm trabalhando com os critérios de noticiabilidade, aqui 
nesta pesquisa adotamos a abordagem de Kaspar Stieler, 
mencionado por Michael Kunczik (p.242), quando em 1695 di-
zia que os redatores deveriam saber distinguir entre o que é 
importante e o que é comum; e apontava como valores explí-
citos a novidade, a proximidade geográfica, a proeminência 
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e o negativismo e também na abordagem de Galtung e Ruge 
(apud Traquina 2008, p.69), quando elencam os seguintes va-
lores-notícias: 1) frequência, duração do acontecimento; 2) 
amplitude do evento; 3) clareza ou falta de ambiguidade; 4) 
significância; 5) a consonância, ou seja, inserir o “novo” numa 
“velha” ideia que corresponda ao que se espera que aconteça; 
6) o inesperado; 7) a continuidade; 8) a composição, necessi-
dade de manter um equilíbrio nas notícias com uma diversi-
dade assuntos abordados; 9) a referência a nações de elite; 
10) a referência a pessoas de elite, ou seja, o valor-notícia da 
proeminência do ator do acontecimento; 11) a personalização, 
referência a pessoas envolvidas; e 12) a negatividade, ou seja, 
“bad news is good news”.

Análise
O Horizonte da Cena52 é um site de crítica de teatro editado 

por Daniel Toledo, Luciana Romagnolli e Soraya Belusi, com 
colaboradores. O canal, criado em 2012 pelas jornalistas Lu-
ciana Romagnolli e Soraya Belusi, foi concebido inicialmente 
como um blog e era editado somente pelas duas, mas em se-
tembro de 2015 assumiu um novo formato, agregando novos 
editores e colaboradores de diferentes cidades, e remodelan-
do o formato para um site.

52  www.horizontedacena.com. Acesso em: 18/01/2017
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Figura 1:  Imagem do site Horizonte da Cena. Acesso em: 
18/01/2017

O Blog da Cena 53 é um blog, concebido na plataforma de hos-
pedagem do WordPress54,e gerenciado pelo jornalista Miguel 
Anunciação. Miguel atua como repórter e crítico de espetácu-
los há vinte anos. Já integrou órgãos de imprensa de São Paulo, 
Salvador e Belo Horizonte. De 1993 a 2013 escreveu para o jor-
nal Hoje em Dia (BH). Em 2014 inaugurou o Blog da Cena, onde 
estabelece diálogos e fomenta debates sobre o fazer teatral.

53  www.blogdacena.wordpress.com. Acesso em: 18/01/2017
54  WordPress é um aplicativo de sistema de gerenciamento de 
conteúdo para web, escrito em PHP com banco de dados MySQL, 
voltado principalmente para a criação de sites e blogs via web. Essa 
é uma das ferramentas mais famosas na criação de blogs
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Figura 2: Imagem do Blog da Cena. Acesso em: 18/01/2017

Apropriando-se da Cibercultura, tanto o Horizonte da Cena 
quanto o Blog da Cena vêm nutrindo a prática da crítica tea-
tral na rede. Mas antes de apontar de que maneira eles tem-na 
feito, vale mencionar as novas possibilidades que a platafor-
ma das tecnologias digitais têm proporcionado ao trabalho.

Na internet, a crítica pode se exercer de um modo novo: 
não há as terríveis limitações de espaço da imprensa escrita. 
O primeiro aspecto que se destaca com a migração do trabalho 
para a modalidade digital, visto que os responsáveis pelos si-
tes atuavam antes em jornais impressos, é escrever mais lon-
gamente, sem limitações físicas.

Ao navegar pelos conteúdos através das interfaces da pla-
taforma, encontramos a aplicação de todos os pontos levanta-
dos por Marcos Palacios apud Teixeira (2008):

1) hipertextual: Ao longo dos textos, tanto no Horizonte da 
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Cena quanto no Blog da Cena, encontram-se links interconec-
tados com outros documentos e sites, a partir de palavras. Ao 
leitor torna-se possível localizar mais informações sobre con-
teúdos específicos quando ele clica na palavra em destaque. 

2) multimidiático/convergente: No Blog da Cena existe 
um espaço dedicado a ensaios fotográficos, no qual o autor 
seleciona imagens dos espetáculos e monta uma galeria com-
partilhando, assim, o trabalho de alguns fotógrafos. No site 
Horizonte da Cena não há nenhum espaço com outros compo-
nentes, que não sejam os textos de teatro.

3) passível de atualização contínua: Nos dois sites existe 
a possibilidade de editar o conteúdo, título, corpo do texto e 
imagens. Mesmo depois que a publicação foi ao ar, os autores 
podem alterar o material postado, ou seja, um apontamento 
sobre um erro de digitação ou o conhecimento de uma nova 
informação, por exemplo, pode fazer com que os autores mo-
difiquem seu texto. 

  4) personalizável: A aparência e a estrutura dos sites são 
organizados de acordo com os gostos e as preferências de seus 
criadores. O Horizonte da Cena é composto de um menu com in-
formações básicas, como “Início”, “Quem Somos” e “Contato” no 
alto da página; um título central, e um menu com categorias de 
textos, sendo elas: coberturas, críticas, dossiês, ensaios e entre-
vistas na lateral direita.  O site tem um fundo claro, puxado para 
a cor rosa bebê e os escritos são em preto. As postagens vêm 
sempre acompanhados com uma fotografia. Já o Blog da Cena 
tem um fundo vermelho, com um cabeçalho no alto da página, 
contendo o título do blog à esquerda e um menu à direita. Na 
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lateral encontra-se um box com arquivo de postagens antigas.
5) interativo:  A interatividade ocorre principalmente por 

meio do canal de comentários que está presente nos dois si-
tes. No final de todas as postagens há campos para que os 
internautas deixem suas impressões, críticas ou sugestões. 
Além disso, há tanto no Horizonte da Cena (na página “con-
tato”) quanto no Blog da Cena (na página “sobre”) o endereço 
de email das pessoas que escrevem os textos. Dessa forma, 
emissor e receptor conseguem estabelecer um diálogo direto. 

6) passível de incorporar memória: O poder de compacta-
ção de dados é outro recurso utilizado. O Blog da cena dispo-
nibiliza um box com postagens antigas em que é permitido 
acessar conteúdos alojados no site desde sua criação. Já no 
Horizonte da cena é possível encontrar publicações de longa 
data com a ferramenta de “pesquisar”, desenho de uma lupa 
no início da página.

Critérios de noticiabilidade
Como canais independentes, sem qualquer vínculo com 

empresas jornalísticas, os sites analisados não precisam se-
guir fatores inseridos dentro de uma cultura organizacional ou 
determinadas regras que muitas vezes permeiam a prática da 
produção noticiosa nas salas de redações. Os critérios de noti-
ciabilidade são mais livres, pessoais e menos comprometidos 
com o mercado. Os jornalistas também não são submetidos a 
deadlines55. Ainda assim, é possível reconhecer alguns dos va-

55  Prazo final. Geralmente usado no mundo dos projetos, 
negócios e marketing, para especificar que o prazo para entrega de 
determinada tarefa está chegando ao fim.
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lores-notícias indicados por Stieler (apud Kunczik 1695) e Gal-
tung e Ruge (apud Traquina 2008) como os analisados a seguir:

Proximidade geográfica: A maior parte das críticas são so-
bre espetáculos apresentados em Belo Horizonte, que é onde 
os críticos estão localizados;

Amplitude do evento: É recorrente a análise de apresenta-
ções que acontecem dentro da programação de festivais, que 
na maioria das vezes abarcam um grande número de público e 
atrações. No período analisado, entre agosto de 2015 e feverei-
ro de 2016, 7 festivais foram apreciados (IV Festival Brasileiro 
de Teatro Toni Cunha; Cena Contemporânea – Festival Inter-
nacional de Teatro de Brasília; IX Mostra Latino-Americana de 
Teatro de Grupo; II Bienal Internacional de Teatro da USP; 16º 
Festival de Cenas Curtas do Galpão Cine Horto; VAC – Verão 
Arte Contemporânea; 42ª Campanha de Popularização do Tea-
tro e da Dança de Belo Horizonte); 

Novidade: Estreias sempre são comentadas; 
Frequência, duração do acontecimento: As longas tempo-

radas de espetáculos de um grupo de teatro também são leva-
das em conta.

Negatividade: Segundo Anunciação (2016), uma das suas 
motivações é falar a respeito de peças que as pessoas esperam 
que sejam boas e não são. 

Proeminência: Grupos e artistas nacionalmente reconheci-
dos aparecem com freqüência. Luciana Romagnolli (2016) diz 
que leva em consideração se é um grupo com uma trajetória 
sólida de pesquisa e o impacto daquele trabalho sobre a cena 
local/nacional.
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Conteúdos mais recorrentes
No que se refere aos conteúdos, Anunciação (2016), crítico 

do Blog da Cena, revela que escreve quando tem vontade. O 
ensejo de não contar com nenhuma fonte de financiamento, 
e, consequentemente, nenhuma obrigação de escrever sobre 
peças apadrinhadas, permite ao crítico escrever sobre aquilo 
que deseja e como deseja. “Diria que tento falar do que julgo 
importante: trabalhos que considero artisticamente relevan-
tes e dos que sugerem, dos que se esperam relevâncias e elas 
não se confirmam.” (ANUNCIAÇÃO, 2016.s.p).  “No meu caso, 
o recorte que faço é teatro que seja feito com pesquisa, não 
somente como produto de entretenimento.” (ROMAGNOL-
LI,2016, s.p). De acordo com eles, o importante é que o espetá-
culo tenha uma proposta artística, que gere mobilizações para 
questões estéticas, poéticas ou políticas.

Apoiados nesses princípios, é possível perceber que a críti-
ca que tem sido pensada e elaborada no meio digital e na con-
temporaneidade distancia-se da crítica judiciativa da era mo-
derna, que atribui estrelas e sugere se o leitor deve ou não as-
sistir ao espetáculo, e está próxima de uma atitude que reflete 
o pensamento acerca das questões sociais. Não por acaso, há 
casos de espetáculos em que mais de um texto é publicado, 
oferecendo assim dois pontos de vistas diferentes aos leito-
res. Isso acontece no Horizonte da cena, com duas críticas da 
peça “Ignorância”, do grupo Quatroloscinco – Teatro do Co-
mum, de Belo Horizonte (MG), uma intitulada “Os caminhos 
de Ignorância revisitados em cena pelo Quatroloscinco – Tea-
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tro Comum”, por Marcos Alexandre, e a outra “A ignorância em 
indagação”, por Luciana Romagnolli, escritas em 08/01/2016.

Contribuições para a cena
O diálogo estabelecido pela crítica dá-se não só com o es-

pectador como também, e primordialmente, com o artista. Bar-
bara Heliodora (2015) dizia que de certa maneira uma das prin-
cipais razões da existência da crítica é exatamente a necessi-
dade que tem o artista de ter sua obra analisada e apreciada. 
Ao perguntar para os críticos dos sites em questão sobre o re-
lacionamento com os artistas, a resposta se confirma. Segundo 
Romagnolli (2016), muitos artistas procuram-na para que ela 
assista aos espetáculos e comente sobre eles. Percebe-se ainda 
que as análises dos críticos consideram o contexto dos grupos 
e evidenciam seus meios e processos de criação. Para Anuncia-
ção (2016), deve-se levar em conta as facilidades e dificuldades 
que cada núcleo viveu para realizar um trabalho.

Sobre as reverberações causadas pelos apontamentos críti-
cos, Romagnolli (2016) cita dois exemplos. O primeiro no espetá-
culo Rosa choque, do Coletivo Os Conectores de Belo Horizonte 
(MG). O espetáculo apresenta uma abordagem sobre a violência   
sexual, social e moral   contra a mulher mundo afora. Dentro de 
um primeiro vetor, que parece ser o eixo central do trabalho, 
estaria a ideia de expor os lugares que a linguagem, a tradição 
e a história destinam aos papéis de homem/mulher, e construir 
distintas apostas cênicas para desnaturalizá-las. Ao longo da 
apresentação alguns depoimentos são proferidos, um deles foi 
questionado pela crítica e, a partir da ressalva, modificado.

O outro exemplo aconteceu com a companhia Luna Lunera, 
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também de Belo Horizonte (MG), dentro do processo de cria-
ção do espetáculo Prazer. Ao assistir um ensaio aberto, Lu-
ciana Romagnolli (2016) ponderou algumas questões sobre a 
dramaturgia que foram consideradas.

Considerações finais
A crítica de teatro, libertando-se das amarras das empre-

sas jornalísticas e adaptando-se ao ciberespaço vem se recon-
figurando. Assim como o teatro, seu papel é sempre transfor-
mar-se diante de cada contexto. 

Após as constatações aqui vislumbradas, foi possível com-
preender que a crítica que vem sido feita hoje, nas plataformas 
online, está interessada em estabelecer diálogos com a produ-
ção artística contemporânea e praticar, a partir do contato com 
obras teatrais, o pensamento sobre os nossos tempos. 

Com certeza, ainda há muito que se explorar em relação a 
estes canais de comunicação, mas a constatação que se tem 
ao entrevistar os produtores de conteúdo é animadora, pois 
realça a crítica como posicionamento dentro de um debate de 
ideias mais amplo sobre arte e sobre sociedade. 
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PEPA RUIZ: UMA ATRIZ POPULAR E SEUS  
ENVOLVIMENTOS EM CAUSAS ABOLICIONISTAS

Autor: Richard Bertolin de Oliveira
Orientador: Alberto Ferreira da Rocha Junior

Mestrado, UFSJ, bolsista CAPES

Artistas estrangeiros no Brasil
Entre 1850 e 1950, era comum a passagem de turnês organi-

zadas por artistas portugueses pelo Rio de Janeiro, então capi-
tal do país, incluindo também outras regiões brasileiras. Como 
no Brasil o teatro estava entre as práticas sociais favoritas da 
época e a presença do público era intensa em variados tipos 
de espetáculos, os empresários teatrais portugueses viam nes-
se fato uma oportunidade para as companhias se garantirem 
economicamente. De acordo com Cláudia Oliveira (2012), com o 
dinheiro adquirido durante as passagens pelo Brasil, as compa-
nhias podiam desenvolver os novos trabalhos a serem apresen-
tados durante a temporada seguinte em Portugal.

Muitos artistas portugueses vieram ao Brasil com o obje-
tivo de fazer fortuna, e concomitantemente, estabelecia-se a 
ideia do intercâmbio cultural, uma vez que o teatro português 
seguia o modelo do teatro francês. Da França, surgia muito 
da inspiração para os novos repertórios de espetáculos, que 
eram vendidos às companhias portuguesas, sendo levados à 
cena primeiramente em Portugal e, então, seguiam para as 
temporadas no Brasil. Dessa forma, aqui chegavam espetá-
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culos que nunca haviam sido encenados em nosso país, além 
de produções luxuosas, que enchiam os olhos do espectador e 
contribuíam para que variados gêneros teatrais, como o Tea-
tro de Revista56, obtivessem grande popularidade entre o pú-
blico brasileiro. Dentre os muitos artistas que atravessaram 
o Atlântico diversas vezes e contribuíram para o intercâmbio 
cultural entre Portugal e Brasil, está a espanhola Josefa Ruiz, 
que ficou conhecida por seu apelido Pepa Ruiz57.

Pepa Ruiz: um ídolo do público brasileiro
Segundo A Carteira do Artista (1898), de autoria do autor e 

empresário teatral português Sousa Bastos, Pepa Ruiz nasceu 
em 1859, em Badajoz, na Espanha. Ainda na infância, mudou-se 
para Lisboa, onde começou a trabalhar como atriz em 1875. Qua-
tro anos depois, seu desempenho no palco começou a chamar a 
atenção do público e de empresários, dentre eles, o próprio Sou-

56  Gênero surgido na França e trazido ao Brasil pelos portugueses. O 
espetáculo recapitulava de maneira cômica os acontecimentos de um 
determinado período de tempo (ano, mês ou semana). Sua estrutura 
era composta por variados quadros que faziam críticas à atualidade e 
à política, motivo pelo qual foi alvo da censura. Além desses quadros, 
seguiam-se números musicais e o desfile de belas mulheres (vedetes), 
que contribuíram para que o gênero conquistasse o gosto popular.
57  Além da atriz a quem nosso estudo se dedica, havia ainda outra atriz 
de mesmo nome artístico. A segunda Pepa também nasceu na Espanha, 
porém em Málaga. O motivo de a segunda também receber o mesmo 
nome artístico se deve ao fato de que Pepa é a forma como se apelidam 
todas as “Josefas” no idioma espanhol. A existência de duas atrizes com 
mesmo nome nos deixou um pouco confusos no início da pesquisa, po-
rém nossas dúvidas foram se esclarecendo quando descobrimos que a 
segunda Pepa veio para o Brasil em 1920, época em que a primeira (à qual 
dedicamos nossa pesquisa) já não se encontrava trabalhando.
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sa Bastos. Com a companhia desse empresário teatral, em 1881, 
Pepa Ruiz viajou pela primeira vez ao Brasil, rota que cruzaria 
novamente outras vezes, promovendo o trânsito teatral entre 
os dois países, junto de uma quantidade numerosa de artistas. 
De acordo com o autor, “tornou-se popularíssima e efetivamen-
te ainda em teatro português não aparecera outra atriz como ela 
para dar vida e animação a uma revista. Tinha petulância, graça 
e chic para o gênero” (SOUSA BASTOS, 1898, p. 346).

Seu maior êxito foi alcançado com a revista de Sousa Bastos 
Tim tim por tim tim, que estreou em 1889 no Teatro da Rua dos 
Condes, em Lisboa. Segundo Rebello (1894), o sucesso obtido 
pelo público e crítica consagrou definitivamente Sousa Bastos 
como autor do gênero revista e Pepa Ruiz como a primeira ve-
dete do teatro musicado em Portugal (p. 95). O êxito obtido pelo 
autor se deve ao modo como eram inseridas as alusões sexuais 
e o duplo sentido erótico no texto, ao cuidado dedicado aos ce-
nários e figurinos, aos variados números musicais, à escolha de 
belas atrizes, dentre elas, Pepa Ruiz, que sabia extrair a malícia 
presente no texto e manter uma cumplicidade com o especta-
dor. Além de seu talento, desenvoltura e carisma, outro fator 
que contribuiu para o êxito da atriz nessa revista foi a interpre-
tação de 18 papéis, o que deixou, por muito tempo, seu nome 
relacionado a esse espetáculo. Mas foi só em 1892, três anos 
após sua estreia em Portugal, que as plateias do Rio de Janeiro 
conheceram o Tim tim por tim tim, tornando-se, aos poucos, o 
espetáculo mais reprisado em nosso país e convertendo a atriz 
espanhola também em um ídolo para o público brasileiro.

Sousa Bastos afirma que em 1894, a atriz partiu definitiva-
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mente para o Brasil por estar enfastiada do público português, 
e este dela, e aqui seguia apresentando a revista Tim tim por 
tim tim. Apesar de não termos buscado informações em jornais 
lisboetas que possam confirmar essa afirmação, as notícias 
publicadas nos jornais cariocas nos deixam claro que, como 
acontecia com muitos artistas estrangeiros que vinham a nosso 
país, a atriz espanhola acabou fixando residência no Brasil de-
vido ao reconhecimento de seu trabalho pelo público brasileiro 
e, consequentemente, às oportunidades que aqui surgiam.

A noite em que Pepa libertou uma escrava
Durante nossa pesquisa, que optou pelo recorte do tempo 

que compreende as passagens de Pepa Ruiz pela cidade do Rio 
de Janeiro, assim como o tempo em que ela decidiu permane-
cer em nosso país (1881-1923), encontramos em jornais e perió-
dicos publicados na época, notícias que narram um episódio 
curioso, ocorrido durante o segundo benefício58 realizado à 
atriz nessa cidade. O fato foi noticiado por seis jornais: Gazeta 
de Notícias, Gazeta da Tarde, Jornal do Commercio, O Globo, 
O Mequetrefe e Revista Illustrada. Optamos por recontar aqui 
o ocorrido a partir de uma interpretação geral conforme foi 
exposto pela imprensa.

58  De acordo com Duarte (1995), o benefício consistia na apresenta-
ção de um espetáculo cuja renda adquirida era destinada a um artista 
específico. Geralmente ocorria ao final da temporada, quando os artis-
tas já tinham conquistado a simpatia do público. Os espetáculos apre-
sentados em benefício também serviam como um indicador da admira-
ção do público pelo artista (p. 160). Durante nossa pesquisa em jornais, 
notamos que o benefício também era anunciado como festa artística.
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A festa artística foi realizada na noite de 5 de maio de 1882, 
no teatro Príncipe Imperial, que estava decorado para uma 
noite de gala: o jardim todo iluminado, no coreto uma banda 
que tocava nos intervalos, a sala também iluminada e brilhan-
temente ornamentada. Em cada assento dos camarotes, havia 
um buquê de flores acompanhado de um cartão com os dizeres: 
“Pepa Ruiz agradece”. Em cada cadeira da plateia, havia uma 
flor em que um cartão idêntico se prendia com fitas nas cores 
das bandeiras brasileira, espanhola e portuguesa. Uma gentile-
za da atriz à qual o público brasileiro não estava acostumado. 
Os numerosos admiradores da atriz espanhola encheram o tea-
tro de modo que mal se podia andar nos corredores, no jardim 
ou na plateia, onde era difícil encontrar um assento.

Pepa estava vestida com muito brilho e bom gosto. Antes 
mesmo que a festa se iniciasse, já recebia os cumprimentos 
e muitos presentes atrás do pano. Porém, o maior presente 
foi oferecido a ela ao final da opereta Capitão Fortuna, de 
Guilherme de Souza, música do maestro português Francis-
co Alvarenga, apresentada na primeira parte do programa. 
Sousa Bastos entrou em cena, seguido de uma escrava, e disse 
que, de acordo com o costume que tinham os empresários em 
oferecer um presente às atrizes beneficiadas, nesta noite lhe 
ofereceria uma dádiva que, certamente, agradaria ao seu ge-
neroso coração: a carta de liberdade da escrava Thereza. Com 
os olhos lacrimejados, Pepa abraçou a mulher e lhe entregou a 
carta que a livrou do cativeiro. Conforme a notícia, “todos os 
espectadores, de pé, fizeram uma tal manifestação de entu-
siasmo e aplausos àquele ato, que demonstra que a ideia abo-
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licionista está profundamente arraigada, aquecida em todos 
os corações” (Gazeta da Tarde, 06 mai. 1882, nº 102, p. 2).

Entre a primeira e a segunda apresentações, Pepa cantou 
com muita graça a cena cômica Engraxate! Engraxate!, de 
Sousa Bastos, recebendo mais uma ovação ao final. A seguir, 
representou-se a cena cômica A luz elétrica, de Cypriano Jar-
dim. Além da alforria da escrava, oferecida em sua honra, a 
atriz recebeu de seus admiradores um rico colar com 98 bri-
lhantes, um broche, uma medalha e um riquíssimo álbum es-
tante com caixa de música. Terminado o benefício, o público 
levou as flores e o cartão que se encontravam nos camarotes e 
nas cadeiras como lembrança da festa.

A edição de O Mequetrefe, contém ainda uma ilustração 
com os seguintes dizeres: 

Teve lugar no Teatro Príncipe Imperial o benefício da 

atriz Pepa. Foi uma noite eletrizante de luz, de per-

fumes e de flores. Os seus admiradores vingaram-se 

daqueles sorrisos graciosos, atirando em cada frase, 

em cada gesto, uma pétala, uma folha perfumada (O 

mequetrefe, Rio de Janeiro, 8 mai. 1882. nº 273, p. 4-5).

Ressaltamos que essa não foi a única vez em que Pepa Ruiz 
esteve envolvida em causas abolicionistas. Também encontra-
mos um texto, publicado no Correio da Tarde, no ano de 1895 
(mais de uma década após a noite do seu benefício em que 
devolvera a liberdade a uma mulher), mencionando seu nome 
dentre uma lista numerosa de artistas que promoviam matinês 
destinando a renda da bilheteria para libertar escravos.
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A construção da popularidade de Pepa Ruiz
Além de beneficiar ao artista homenageado, a renda obtida 

na bilheteria de uma festa artística também poderia ser des-
tinada a uma família que estava passando por dificuldades fi-
nanceiras, bem como a qualquer outra causa social. Durante 
nossa pesquisa, encontramos diversos anúncios de espetácu-
los realizados com essa finalidade. No livro de memórias do 
ator português Chaby Pinheiro, há uma transcrição das pala-
vras que o artista enunciara sobre uma catástrofe ocorrida na 
Ilha do Caju, no Nordeste brasileiro:

Os artistas portugueses têm a obrigação de sair em ban-

do precatório, pelas ruas de Lisboa, a fim de angariar 

donativos para as famílias dos mortos brasileiros. Não 

há um homem de teatro em Portugal que não deva ao 

Brasil e a sua gente o melhor da sua carreira artística 

em incentivo, aplauso e dinheiro! Nós não fazemos, 

pois, nenhum favor em demonstrarmos a nossa grati-

dão num transe desses (COLAÇO e BRAGA, 1938, p.190).

Ao defender essas causas, os artistas estrangeiros podiam 
expressar sua gratidão e desejo de retribuir ao país que os re-
cebia e lhes provinha o sustento financeiro.

No entanto, a partir da análise das notícias sobre o fato ocor-
rido durante o benefício de Pepa Ruiz, atentamos para uma 
possível estratégia de marketing pessoal (no século XIX) com 
o objetivo de construir a popularidade da atriz espanhola em 
nosso país. Nas palavras do empresário Sousa Bastos transcri-
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tas nos jornais, afirmando que a oferta da carta de liberdade de 
uma mulher negra era uma dádiva que agradava ao generoso 
coração da atriz, pode-se notar uma tentativa de moldar sua 
imagem. Na descrição da reação do público perante a cena em 
que a escrava Thereza é alforriada, nota-se como este se como-
ve e aplaude fervorosamente a atriz, o que nos dá a ideia do 
quanto Pepa vinha se tornando popular no Rio de Janeiro. Esse 
pressuposto aqui levantado também se baseia em outros acon-
tecimentos envolvendo o nome da atriz (porém que não caberia 
mencioná-los neste trabalho) e que, segundo a imprensa, ga-
rantiram a publicidade dos espetáculos, resultando na lotação 
das salas durante as sucessivas representações.
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RASGA CORAÇÃO: TRAÇOS DA RESISTÊNCIA 
 NA OBRA DE VIANINHA

Autor: Roger Ferreira Xavier
Graduado em Letras - UFSJ

Talvez seja a obra mais delicada e cruel em toda a história 
do teatro brasileiro de resistência, Rasga Coração, de Oduval-
do Vianna Filho, teve seu primeiro ato escrito em 1972 e só em 
74 foi quando Vianinha ditou no seu leito de morte, vítima de 
câncer, o restante da peça para seus familiares. Após voltar de 
um tratamento nos EUA, Vianinha passa a ditar em um grava-
dor o segundo ato de Rasga Coração que sua mulher, Deucélia, 
fazia a transcrição e datilografava. O esforço do autor evidencia 
como, historicamente naquela época, o texto teatral, quando 
não vetado à montagem, era sinônimo de alimento na mesa.

Observa-se no prefácio muito bem explicitado a proximidade 
com as recentes montagens do Opinião: utilização de dados his-
tóricos, mecanismos do playwriting, técnica da colagem etc59. 

Militante declarado de esquerda e agitador cultural desde 
os tempos do Centro Popular de Cultura, Vianinha já era co-
nhecido pela Censura Federal o que justifica, imediatamente, 
a “interdição branca” à sua última obra, ou seja, não havia au-
torização para a encenação, muito menos um documento ofi-
cial que proibisse a apresentação pública (PATRIOTA, 1999). 
Como não bastasse, a peça foi premiada no Concurso do SNT 

59  Ver em Rasga Coração – Prefácio. In: Rasga Coração. Rio de 
Janeiro: SNT, 1980.
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no ano seguinte. Apesar do perturbado percurso deste projeto 
dramatúrgico, a classe artística resistiu, espalhando clandes-
tinamente cópias mimeografadas da peça para que, indepen-
dente da resposta dos censores, a palavra de Vianinha pudes-
se circular, ser ouvida. Eram organizadas leituras dramáticas 
dentro dos teatros, porém em horários não-comerciais. A crí-
tica teatral, indignada com a situação, colaborou para o movi-
mento de resistência democrática, escrevendo textos exigin-
do a liberação de Rasga Coração. 

Aspectos da criação da obra 
Embora ainda existam poucas publicações memorialísti-

cas sobre a ditadura brasileira, Michael Pollack afirma que “o 
longo silêncio sobre o passado, longe de conduzir ao esqueci-
mento, é a resistência que uma sociedade civil impotente opõe 
ao excesso de discursos oficiais”60 e que muito recentemente 
estão sendo, também, avaliadas como uma releitura crítica. 

Portanto, “[...] a memória cultural é não somente uma con-
quista, é também um instrumento e um objeto de poder. São as 
sociedades [...] que estão em vias de constituir esta luta pela 
dominação da recordação e da tradição, esta manifestação 
da memória.” (LE GOFF, 1994, p. 476). Hoje, recentes publica-
ções são verdadeiras revisões críticas do passado, desde que 
o mesmo seja reconstituído pelo embate de memórias ditas 
nacionais entre as ditas periféricas. Segundo Michael Pollack:

Essa memória “proibida” e, portanto, “clandestina” 

ocupa toda a cena cultural, o setor editorial, os meios 

60 Ver em Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 2, n.3, 1989, p. 3-15.
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de comunicação, o cinema e a pintura, comprovando, 

caso seja necessário, o fosso que separa de fato a so-

ciedade civil e a ideologia oficial de um partido e de um 

Estado que pretende a dominação hegemônica. Uma 

vez rompido o tabu, uma vez que as memórias subter-

râneas conseguem invadir o espaço público, reinvindi-

cações múltiplas e dificilmente previsíveis se acoplam 

a essa disputa da memória, no caso, as reivindicações 

das diferentes nacionalidades. (POLLACK, 1989, p. 3)

Escrita entre 1972 e 1974, o terreno historicizado de Rasga 
Coração – período da ditadura civil-militar brasileira – tam-
bém deve levar em consideração a intensa pesquisa históri-
ca que Vianninha desenvolveu para a elaboração dessa obra. 
Há, na demorada publicação do Serviço Nacional do Teatro 
durante o governo de João Baptista Figueiredo, 322 páginas. 
O texto da peça resume-se em 54 páginas. O restante corres-
ponde exatamente à pesquisa sobre a década de 30, destacan-
do dicionário de gírias, expressões, piadas, música brasileira, 
características e informações sobre a urbanidade do Rio de 
Janeiro Antigo, febre amarela, juventude, história política, 
etc. Todo o material coletado foi retirado de jornais como 
itens de consumo (remédios, cigarros, carros, roupas, artigos 
de higiene, colégio) ou mesmo curiosidades diversas colhidas 
oralmente daqueles que viveram aquela época. Revisitando 
Jacques Le Goff (1994), podemos compreender o documento 
não como uma coisa qualquer que apenas materializa o passa-
do, mas sim um produto da sociedade que o fabricou segundo 
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as relações de força que detinham o poder. Deve, pois, esse 
material da memória ser visto como um material selecionado, 
escolhido ardilosamente pelo historiador. 

Uma das compilações do dossiê é referente à história polí-
tica. Vianinha busca registrar uma sucessão de acontecimen-
tos marcantes como a campanha de saneamento do Rio de 
Janeiro, a campanha de Osvaldo Cruz e a revolta da vacina, os 
movimentos tenentistas da Revolução de 30, o discurso popu-
lista e as leis trabalhistas de Getúlio Vargas, por exemplo, são 
mapeados sem uma fonte única e específica. De acordo com 
Maria Sílvia Betti,

Não há referências bibliográficas no dossiê da pesqui-

sa. A utilização de jornais de época possibilita a inclu-

são de periódicos de esquerda e permite uma captação 

da história através dos fatos propriamente ditos – e 

não da análise que a históriografia oficial ou acadêmi-

ca empreende deles. (BETTI, 1997, p. 306-7) 

Assim, todo esse compêndio de vozes “anônimas” remeten-
do à história não é para leitura. É um material de embasamento 
da obra, do seu processo de criação, porém a junção do mesmo 
com a peça teatral evidencia, para além de um texto dramático 
(literário e teatral), um documento a ser monumentalizá-do.

Sobre Rasga Coração e suas características
A ação central de Rasga Coração acontece em 1972, num 

pequeno apartamento de classe média em Copacabana. Cus-
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tódio Manhães, vulgo Manguari Pistolão, é um funcionário 
público e antigo militante do PCB. Seu filho Luís Carlos, vulgo 
Luca, é um jovem que nesse momento participa de um movi-
mento contra a proibição de cabelos longos no Liceu Castro 
Cott. O diretor Castro Cott é um antigo amigo de Manguari 
quando jovem e integralista naquela época. Em meio a essa 
situação delicada, Manguari Pistolão tenta fazer desse even-
to um pretexto para iniciar seu filho nos assuntos políticos. 
Entretanto, influenciado pelas ideias radicais da sua namora-
da Milena, Luca e mais outros estudantes invadem o colégio 
de madrugada e queimam praticamente todos os arquivos de 
provas, o que culmina inevitavelmente na expulsão de Luca. 
Após um período, um colégio de freis dominicanos se dispõe 
a acolher os estudantes expulsos do Liceu Castro Cott, possi-
bilitando aos mesmos prestar o vestibular no ano seguinte. 
Luca, já recolhido em sua prática de ioga, não aceita o convite 
e propõe modos de vida alternativos e artesanais. Manguari 
Pistolão não é capaz de aceitar a despolitização do filho e aca-
ba por expulsá-lo, recolhendo-se novamente a sua rotina de 
funcionário público e de seus contatos com os “pistolões”. 

Assim como em algumas montagens memoráveis do tea-
tro de resistência no Brasil, a exemplo de Arena conta Zumbi 
(1965) e Arena conta Tiradentes (1967), Vianninha recorre à 
forma científica da memória, ou seja, a história para a elabo-
ração coesa de Rasga Coração. 

O conflito dramático da peça apresenta um confronto en-
tre gerações em um embate ideológico. Para Maria Silvia Betti 
(1997, p. 292):
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A visão política do país se constrói a partir da óptica 

da família e dentro do plano das lutas cotidianas e do 

exercício anônimo da militância. É a família que possi-

bilita, sob o ponto de vista da abordagem temática, a 

perspectiva de fazer convergir para o plano cênico as re-

flexões relativas à militância e à vivência histórica das 

gerações passadas. Trata-se, como esclarece o próprio 

Vianinha, de uma referência à velha guarda, a geração 

de seus pais, à qual ele presta homenagem e faz menção 

como “a geração que politizou o país em profundidade”.

Nesta peça, as didascálias são fundamentais para com-
preender a construção narrativa. A saber, parece-nos que 
Vianinha não escreveu suas peças para leitores, mas para ou-
vintes, e, provável que com o intuito de induzir subsequêntes 
debates (BETTI, 1997). Pois, é preciso ler o texto cuidadosa-
mente. É por meio das didascálias que o autor manifesta e di-
reciona seu ponto de vista/indicações sobre a trilha sonora, 
a organização espacial, a localização dos atores e, principal-
mente, o recurso da luz que coopera com a distinção dos dois 
planos temporais da peça, por vezes interpenetrados ou so-
brepostos. É graças à iluminação que a ironia ambienta-se no 
paralelismo cênico com os planos do passado e presente. 

A família, em Rasga Coração, é o veículo por onde estrutu-
ra-se numa confluência entre a temporalidade histórica que 
atravesa desde a década de 70 até as memórias de Manguari. 
Esses paralelismos entre os planos costumam constantemen-
te dialogar em virtude de uma situação ser muito semelhante 
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senão identica ao que aconteceu no passado. Aqui, habita o 
teor crítico do autor. Percebe-se que a repetição de atitudes 
da geração mais velha pela presente é ressaltada de forma a 
relativizar o sentido comumente atríbuido ao modelo de con-
duta considerado “revolucionário” (BETTI, 1997, p. 302). Seria, 
portanto, a forma atribuída por Vianinha de sustentar a afir-
mativa presente no prefácio da peça: “O ‘revolucionário nem 
sempre é novo e o novo nem sempre é revolucionário”.

Raul Cortez (Manguari Pistolão) e João José Pompeo (Luca). 
Direção de José Renato em 1979. Imagem: Ruth Amorim Toledo

Na terceira cena do primeiro ato, Nena escandaliza-se ao 
constatar que seu filho Luca e a namorada Milena estão tendo 
relações sexuais no quarto. Em seguida, o plano da ação é o 
passado, onde os jovens da década de 30 - Manguari e Michela 
(Nena) – são surpreendidos durante suas intimidades por 666, 
pai de Manguari. Ou seja, há uma reação idêntica de Nena à de 
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666, ambos em tempos diferentes.
O paralelismo acima apresenta-nos metaforicamente uma 

visitação à história do país através de vozes/vidas subterrâ-
neas de um momento cotidiano, nunca divulgado pela “voz 
nacional”, mas que lutaram pelo nacional. Na reunião entre 
os estudantes para organizar uma proposta de luta frente à 
proibição de cabelos longos no colégio, Milena debocha o pla-
no de Manguari (Custódio Manhães) apresentado por Luca ao 
afirmar que o mesmo não passa de uma proposta de turismo. 
Camargo Moço, sobrinho de Camargo Velho (antigo amigo de 
Manguari) e estudante de outro colégio, o Liceu Castro Cott 
do Meyer, resolve intervir nas colocações radicais de Milena:

CAMARGO MOÇO – ...porque se a gente veio aqui dis-
cutir história, Custódio Manhães faz parte da histó-
ria desta terra que não está nos livros e tenho muito 

orgulho de saber que estou sentado ao lado do filho 

dele. (Slides, alguns aplausos, gente séria) Porque o 
combate começa respeitando nossos combatentes... 
(VIANA FILHO, 1980, p. 58. Grifo nosso)

O personagem Camargo Moço é uma figura que reconhece 
a importância dos seus antecessores nas lutas partidárias e 
na obrigação de respeitá-los. Sua postura diante dos demais 
revela uma memória herdada de seu tio a respeito dessa “pes-
soa-personagem”, é reflexo de uma ligação fenomenológica 
muito estreita entre a memória e o sentimento de identidade 
(POLLACK, 1992).   Ao contrário de Luca que não toma para si 
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uma postura esperada pelo pai, o sobrinho de Camargo Velho 
mantém-se engajado, mesmo ao ser denunciado por participar 
do movimento e convidado a também se retirar do seu colé-
gio. Atraído pelo caráter de Camargo Moço (justamente pela 
semelhança entre suas identidades), Manguari tenta encon-
trar nele a justificativa que o afasta de seu próprio filho Luca.

MANGUARI – Isso, isso... até logo, Camargo Moço, até 

logo... (Camargo Moço sai. Tempo) Camargo, por fa-

vor... (Camargo Moço volta) Quem é aquele rapaz?

CAMARGO MOÇO – ...Quem? 

MANGUARI – ... O meu filho, Luís Carlos, quem é ele? 

Por que é que eu entendo ele cada vez menos? O que é 

que ele faz esse conflito de gerações ficar assim?

CAMARGO MOÇO – ... Não saco muito conflito de gera-

ções, sabe? Pra mim, o importante não é o conflito de 

gerações, é a luta que cada geração trava dentro de si 

mesmo... eu sou da geração de seu filho, pô, mas sou 

outra pessoa... tem umas gerações que acham que a 

política é a atividade mais nobre, a suprema, a exclusi-

va invenção do ser humano... Tem outras gerações que 

pensam que a política é a coisa mais sórdida que o ho-

mem faz... quero que a minha seja como a primeira...

MANGUARI – ... Mas a sua geração fica cada vez mais 

apolítica... você é minoria... qual é a minha culpa nis-

so? Minha geração é política...

CAMARGO MOÇO – [...] acho que, vai ver, esse foi o 

erro de vocês... vocês descobriram uma verdade lumi-



| 189 |

nosa, a luta de classes, e pronto, pensam que ela basta 

para explicar tudo... a tarefa nossa não é esperar que 

uma verdade aconteça, nossa tarefa é descobrir novas 

verdades, todos os dias... acho que vocês perderam a 

arma principal: a dúvida. Acho que é isso que o filho do 

senhor quer... duvidar de tudo... e isso é muito bom... 

acorda... arrepia as pessoas. (Longo silêncio)

MANGUARI – ...a dúvida, menino? ... a nossa principal 

arma, a dúvida?... (Novo silêncio)... nunca tinha pen-

sado nisso... (Silêncio. Manguari imerso em si mesmo) 

(VIANA FILHO, 1980, p. 66-7)

Mesmo com a abertura do colégio dos freis dominicanos, 
Luca não corresponde às vontades profissionais de seu pai 
que acaba por expulsá-lo. A ironia intensifica-se nos parale-
lismos temporais das cenas, como também pelo destino ora 
trágico do personagem Luca que remonta ao tempo de seu pai 
sendo expulso de casa pelo próprio pai (666). Ou seja, o trecho 
da canção de Vicente Celestino tal qual é: “Se tu queres ver 
a imensidão do céu e mar/ refletindo a prismatização da luz 
solar/ rasga o coração, vem te debruçar/ sobre a imensidão do 
meu penar” afirma a noção metafórica evidenciada pela for-
ma como a peça termina, ou seja, da mesma forma como co-
meçou. Podemos pensar na ideia de que é preciso mudar para 
permanecer no mesmo lugar.

Rasga Coração que pode não só servir para legitimar a afir-
mativa de Vianinha de que “O revolucionário nem sempre é 
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novo absolutamente e o novo nem sempre é revolucionário”61, 
mas também o próprio vocativo do título expressa o desejo 
de que o coração se “rasgue”, ou seja, que a tradição enquanto 
padrão seja interrompida (BETTI, 1997, p. 309).

Considerações finais
Cabe observarmos, a exemplo da peça em destaque, a am-

biência de Oduvaldo Viana Filho e, de modo geral, dos dra-
maturgos que se debruçaram em escrever durante a ditadura 
civil-militar e em qual proporção a censura legitimou sua so-
berania. Hoje, anos após a primeira e outras encenações que 
vieram de Rasga Coração, é no mínimo coerente interpretá-la 
como uma invenção (literária?) de resistência em forma, hoje, 
de documento.
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