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RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa é discutir alguns aspectos da construção teatral de Augusto 

Boal, tendo como paradigma estético-político a poética de Bertolt Brecht. Com esse 

procedimento, identificam-se alguns encontros e desencontros da poética de Boal com 

certas perspectivas brechtianas. Para mais compreensão desses momentos, a seguinte 

divisão é realizada: 1) alguns encontros e desencontros históricos; 2) alguns encontros e 

desencontros políticos; 3) alguns encontros e desencontros estéticos. Tal procedimento 

serve apenas como organização temática, não anulando o fato de se discutir, de forma 

correlacionada os aspectos históricos, políticos e estéticos na produção de Augusto 

Boal.  Ao se levantarem determinadas hipóteses, muitos pontos de intersecção surgem e 

contribuem para entender não apenas o teatro de Boal, mas também  a representação 

que a sua obra tem para a história do teatro brasileiro. Nesse contexto, não é possível 

tratar do teatro de esquerda no Brasil, sem abordar a chegada da obra de Brecht no país. 

Em razão disso, aparece o pressuposto de que compreender a importância do teatro de 

Augusto Boal significa entender como o trabalho de Brecht serve de modelo para o 

desenvolvimento da poética do brasileiro.  

 

Palavras-chave: Augusto Boal; teatro brasileiro; Teatro do Oprimido; Bertolt Brecht; 

teatro épico; teatro político. 
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Abstract 

 

The objective of this research is to discuss some aspects of the theatrical context of 

Augusto Boal, whose aesthetic-political paradigm is the poetics of Bertolt Brecht. With 

this procedure, some agreements and disagreements of Boal’s poetic are identified with 

certain prospects of Brecht. In order to fully understand it, the following division is 

carried out: 1) some historical agreements and disagreements; 2) some political 

agreements and disagreements; 3) some aesthetic agreements and disagreements. This 

procedure only serves as a thematic organization, not changing the importance of 

discussing, in a correlated way,  the historical, political and aesthetic production of 

Augusto Boal. While considering certain hypotheses, many crossover points arise and 

help to understand not only the theater of Boal, but also the significance that his work 

has for the history of Brazilian theater. In this context, it is not possible to deal with the 

left-wing theater in Brazil without addressing the arrival of Brecht’s work in the 

country. As a result, there is an assumption that understanding the importance of 

Augusto Boal theater means understanding how Brecht’s work serves as a model for the 

development of Brazilian poetic.  

 

Keywords: Augusto Boal; Brazilian theater; Theatre of the Oppressed Group; Bertolt 

Brecht; Epic theater; political theater. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Realizar uma pesquisa sobre o teatro de Augusto Boal não é uma tarefa fácil. O 

teatrólogo teve uma carreira que durou mais de cinquenta anos e suas experiências 

formam uma vasta bibliografia que reflete os trabalhos feitos no Brasil e em inúmeros  

países. Por esse motivo, percebe-se que qualquer estudo sobre Boal é uma tomada de 

decisão envolvendo escolhas precisas: os recortes devem ficar claros e ao mesmo tempo 

não perder a ligação com o todo. Caso contrário, discorrer sobre partes do trabalho do 

teatrólogo sem situar minimamente contextos sociais, culturais e políticos, em recortes 

históricos, pode acarretar certos reducionismos concernentes à importância de Boal para 

o teatro do Brasil e do mundo. Este trabalho procura atender ao máximo possível uma 

proposta de tal natureza.  

Como se a tarefa não fosse difícil, aparecem, na presente pesquisa, alguns 

aspectos do pensamento e da obra de Bertolt Brecht, outro profissional do teatro cuja 

vasta produção e influência ultrapassa o período histórico em que viveu, caracterizando 

uma contribuição não menos importante do que a de Boal. Está posto o desafio: 

procurar mostrar como o autor brasileiro, ao longo do seu percurso teatral, encontra 

saídas no pensamento e obra do alemão, e como, em alguns momentos, o mesmo 

movimento de aproximação revela alguns desencontros de Boal com certas perspectivas 

brechtianas.  

Para começar, o primeiro procedimento objetiva traçar o percurso de alguns 

encontros e desencontros de Boal com a obra de Brecht em um horizonte histórico. O 

intuito é apontar aspectos sociais que ora parecem favorecer a influência da obra de 

Brecht sobre a produção de Boal, e ora parecem desfavorecer certa aproximação. Muitas 

vezes, ao abordar determinados contextos sociais que pouco favoreciam uma 

aproximação de Boal com a obra de Brecht, descobriu-se que foi justamente em virtude 

disso que o brasileiro encontrou no alemão as melhores ferramentas para desenvolver 

certas práticas de seu teatro. Por outro lado, ao se identificarem certos panoramas 

sociais que aparentemente favoreciam uma aproximação, descobriu-se paradoxalmente 

que o que parecia favorecer, na verdade, dificultava um aprofundamento maior em 

águas do teatro épico-dialético.  

É a partir desse solo sociocultural remexido por outros estudos, alguns de outras 

áreas, outros de teatro, que esta pesquisa procura identificar alguns “vácuos” na 
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construção teatral de Augusto Boal ligados a certos momentos históricos que são 

fundamentais para aquilo que o teatrólogo constrói ao longo dos seus muitos anos de 

carreira. Como em uma pesquisa de perspectiva dialética o que se chama de “erro” é o 

que mais interessa para se entender algo, em Boal, o “vácuo”, a ausência de um ponto 

claro de ligação, ou o desencontro, é aquilo que melhor faz entender os limites não do 

seu teatro, mas também do teatro do seu tempo em relação ao que anteriormente havia 

aparecido como algo de mais arrojado em termos de teatro político: o teatro de Bertolt 

Brecht.  

Ao perceber essa questão, Boal jamais deixou de dialogar com a obra do 

dramaturgo alemão, inclusive se propôs a tentar superá-la em um ou em outro aspecto 

em certos experimentos. Aparentemente esse é outro fator importante identificado por 

este estudo. Ao se propor tentar superar alguns aspectos do teatro de Brecht em certos 

momentos de sua carreira, Boal fez da falta de êxito o mecanismo propulsor do seu 

próprio teatro, conseguindo, inclusive, concretizar feitos impressionantes, tais como 

difundir as práticas de Teatro do Oprimido em vários países do mundo.  

Ao especular sobre tais desencontros de Boal com o pensamento e obra de 

Brecht, inclusive por entender que alguns desencontros trouxeram resultados 

importantes, o estudo inevitavelmente cita a dialética das ideias fora do lugar, de 

Roberto Schwarz, para tentar identificar como em certos momentos alguns encontros e 

desencontros em relação à obra do alemão estiveram ligados ao “chão histórico” pisado 

pelo brasileiro. Nesse sentido, na primeira parte da pesquisa, é destacado o processo de 

formação pessoal e profissional de Boal na juventude vivida no Brasil e nos estudos 

realizados em Nova Iorque. O que sobressai nesse período são alguns indícios do 

primeiro momento de desencontro de Boal em relação à obra de Brecht. 

Com pouca referência de teatro político no Brasil, Boal vai estudar nos Estados 

Unidos em um período no qual o teatro de esquerda norte-americano sofria ataques de 

setores políticos conservadores, a começar pela chamada política de “caça às bruxas”, 

liderada pelo senador anticomunista Joseph McCarthy. Em razão dessas medidas, que 

atingiram diretamente a área cultural, Bertolt Brecht foi obrigado a depor no Congresso 

dos EUA e declarar que não tinha ligações com os comunistas soviéticos. Depois do 

ocorrido, o dramaturgo alemão, para não sofrer mais represálias, voltou para a 

Alemanha Oriental e passou a morar em Berlim.   

Ao chegar a Nova Iorque, Boal não encontra uma genealogia histórica favorável 

às práticas de teatro épico-dialético de perspectiva brechtiana. O fato adia o contato para 
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o retorno de Boal ao Brasil e sua inserção no Teatro de Arena de São Paulo. No Arena, 

Boal encontra um contexto político-cultural favorável às pesquisas de teatro de 

esquerda, principalmente em razão do trabalho desenvolvido com os jovens do Teatro 

Paulista do Estudante (TPE). Como o TPE havia sido fundado por jovens comunistas, 

como Gianfrancesco Guarnieri e Oduvaldo Vianna Filho, o encontro de Boal com esse 

grupo acabou servindo como o “encaixe da peça” que ficou faltando nos EUA. Se por 

um lado, Boal não encontrou uma genealogia de experiências em teatro que o levasse à 

obra de Brecht em Nova Iorque, por outro, a falta de contato com a esquerda 

novairoquina só não foi completa porque o brasileiro frequentou o Harlem e  teve 

contato com Langston Hughes, poeta e dramaturgo negro, ativista do movimento de 

defesa dos direitos dos negros norte-americanos. Dessa forma , o encontro de Boal com 

o grupo do TPE representa a fusão de diferentes experiências de esquerda que, além de 

levarem à obra de Brecht, mudam os rumos do Teatro de Arena de São Paulo.      

Depois de fazer a dramaturgia de Revolução na América do Sul, peça 

marcadamente com traços do teatro épico brechtiano, Boal escreve (com Gianfrancesco 

Guarnieri) as peças Arena conta Zumbi e Arena conta Tiradentes, ambas dirigidas por 

ele. Depois de apontar as principais críticas em relação a Zumbi e Tiradentes, que são de 

Anatol Rosenfeld, Roberto Schwarz e Iná Camargo Costa, a presente pesquisa aborda o 

último momento de Boal no Arena e a prática que fica conhecida como Teatro Jornal, 

cuja raiz genealógica advém do teatro de agitação e propaganda, o agitprop.  

O próximo passo é discutir algumas experiências de Boal na América Latina, em 

tempos de exílio, e como seu teatro é ao mesmo tempo uma aproximação do ponto de 

vista político do teatro de Brecht, e um desencontro do ponto de vista da perspectiva 

estética do alemão em relação ao alcance do agitprop. Em poucas palavras, ao mesmo 

tempo em que Boal atua no campo da perspectiva marxista na América Latina, sua 

concepção reflete um conceito de teatro popular pelo qual Brecht havia passado e 

superado em tempos anteriores.   

Nana parte final do primeiro capítulo discutem-se algumas experiências de Boal 

na Europa e como as ideias desenvolvidas em países latino-americanos ficam fora  do 

lugar em terras do “Velho Continente”. Na Europa, Boal passa a trabalhar com a 

perspectiva da subjetividade do oprimido (o que Brecht, de certa forma, buscava na 

dialética de suas peças populares, ao fundir o típico com o particular), mas ao mesmo 

tempo não encontra solo propício à perspectiva do agitprop feito na América Latina, 

tampouco às práticas do teatro épico-dialético de vertente brechtiana.  
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/Portanto, Boal sistematiza inúmeras técnicas teatrais que compõem o Teatro do 

Oprimido, usando, para isso, tanto as experiências de agitprop latino-americano como o 

teatro de verve psicodramática feito na Europa. Isso forma um “arsenal” que o 

teatrólogo utiliza ao retornar ao Brasil, em 1986, ano em que funda o Centro de Teatro 

do Oprimido do Rio de Janeiro (CTO-Rio).  

Essa é a temática do segundo capítulo, que começa discutindo as raízes do 

pensamento político de Boal, para depois pensar as suas produções mais recentes. O 

objetivo é apontar alguns aspectos do pensamento de esquerda do período de Boal no 

Arena que o influenciam e que depois são deixados para trás, pelo menos muitos 

daqueles aspectos que a história provou estarem equivocados. Depois, na segunda parte 

do segundo capítulo, a abordagem traça um rápido perfil da inserção do teatrólogo na 

vida política no período em que foi vereador do Rio pelo Partido dos Trabalhadores 

(PT). As experiências como vereador colocam Boal em contato com os movimentos 

sociais cariocas e reforça os elos da sua poética com as raízes ligadas à visão 

pedagógica de  Paulo Freire.  

Por fim, no último capítulo do trabalho, a análise aborda três diferentes 

produções de Augusto Boal que sintetizam alguns de seus encontros e desencontros 

com o pensamento e a obra de Brecht. Na primeira parte do terceiro capítulo, pretende-

se identificar como Boal, em seu principal artigo sobre o tema, ao discutir Brecht em 

contraposição com Hegel, prioriza uma crítica de viés normativo-literário acerca da 

construção da personagem em Brecht que traz certos prejuízos para uma compreensão 

mais ampla sobre a produção do alemão, principalmente a ligação com o método 

dialético materialista.        

Em seguida, na segunda parte do terceiro capítulo, a discussão coteja duas peças 

feitas em exílio: Terror e miséria do Terceiro Reich, de Brecht, e Murro em ponta de 

faca, de Boal. O objetivo é mostrar como Brecht escreve Terror e miséria para deixar os 

emigrados alemães (e o resto do mundo) a par das atrocidades cometidas pelo Estado 

Nazista. Com objetivos semelhantes, Boal escreve Murro em ponta de faca para deixar 

os que ficaram no Brasil a par dos acontecimentos vividos pelos exilados brasileiros e, 

com isso, de todo o tipo de dificuldade e violência sofridas por ele e seus companheiros. 

Tanto em uma peça como em outra, a palavra é um elemento muito importante, mas é o 

caráter épico da encenação, principalmente com o uso de técnicas que produzem o 

“efeito de distanciamento” (como o gestus), que as duas dramaturgias potencializam sua 
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comunicação. Esses são alguns aspectos destacados na aproximação feita entre Terror e 

miséria no Terceiro Reich e Murro em ponta de faca.  

O último assunto abordado na pesquisa é a peça de Teatro Fórum Marias do 

Brasil. A intenção é apontar as ligações desse tipo de experiência do Teatro do 

Oprimido com as principais características do chamado teatro didático de Bertolt 

Brecht. Entre muitas outras peças de Teatro Fórum discutidas por Boal em seus livros, 

Marias do Brasil parece ter um destaque maior por parte do teatrólogo, motivo que 

justifica a discussão dessa experiência neste trabalho. 

Os caminhos que podem levar a um entendimento amplo acerca do teatro de 

Augusto Boal são muitos. Para que toda pesquisa seja feita, escolhas devem ser tomadas 

e certos caminhos devem ser traçados, deixando tantos outros para estudos futuros. Com 

a consciência de que muitas podem ser as abordagens, os recortes e as prioridades sobre 

uma pesquisa acerca do teatro de Boal, este trabalho debruça-se sobre alguns aspectos 

que levam a conexões inevitáveis com o pensamento e a obra de Bertolt Brecht. A 

opção foi procurar entender a importância do teatro de Boal a partir do mais 

significativo paradigma poético do seu tempo.    

  



15 
 

CAPÍTULO 1: ALGUNS ENCONTROS E DESENCONTROS HISTÓRICOS 

 

1.1 – O JOVEM AUGUSTO BOAL: DA PENHA A NOVA IORQUE  

 

Augusto Boal nasceu em 1931 e cresceu na Penha, bairro do subúrbio carioca. 

Filho de padeiro português, Boal teve uma vida modesta e cheia de experiências 

marcantes relacionadas ao meio social da sua infância e adolescência.  Criado em 1919, 

o bairro da Penha, além de ser conhecido pela centenária Igreja da Penha, localizada no 

alto do morro, passou a abrigar considerável classe trabalhadora no decorrer dos anos 

1920. Por ali os operários desciam e subiam de bonde ou a pé para irem trabalhar em 

uma indústria de curtumes que ficava perto da estação ferroviária.  

Antes de o sol nascer, o apito do chamado “Curtume Carioca” era acionado e 

ajudava a indicar a hora de Augusto Boal ajudar seu pai a abrir a padaria e a vender pães 

aos trabalhadores que por ali passavam apressados. Na autobiografia Hamlet e o filho 

do padeiro- memórias imaginárias1, Boal fala sobre as impressões que tinha a respeito 

dos trabalhadores que “contavam os trocados” para tomar um café com leite e comer 

pão com manteiga na “boca do dia”. Criança de imaginação fértil, Boal ficava pensando 

como seriam as vidas daqueles trabalhadores pobres que, vez ou outra, compravam 

fiado e em alguns casos de urgência até pediam dinheiro emprestado ao seu pai, José 

Augusto Boal.  

No período de 1930 a 1945, época em que Boal de criança tornou-se 

adolescente, o Brasil passou por profundas mudanças na política trabalhista. Getúlio 

Vargas centralizou o poder estatal de maneira a desmantelar as organizações trabalhistas 

e conseguiu fazer com que os sindicatos se anexassem ao Estado para se submeterem à 

legislação e com isso não representar a força das pressões da classe trabalhadora2. A 

preocupação de Vargas tinha duas frentes: a primeira pretendia enfraquecer os partidos 

e organizações de esquerda; a segunda pretendia obter o apoio da classe trabalhadora ao 

Estado, a partir de medidas como a regulamentação do trabalho feminino, do trabalho 

de menores, concessão de férias e jornada de oito horas diárias de trabalho. Essas 

circunstâncias sociais, entre outras, influenciaram o pouco contato que o jovem Augusto 

                                                 
1 BOAL, Augusto. Hamlet e o filho do padeiro – memórias imaginárias. Rio de Janeiro: Record, 2000.  
2 Sobre questões gerais de história do Brasil, a seguinte obra foi consultada: FAUSTO, Boris. História do 
Brasil. São Paulo: Edusp, 2000. Sobre alguns assuntos mais específicos, como a economia política 
brasileira, outras obras serão citadas adiante.  
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Boal teve com a classe trabalhadora. Na verdade, tal contato se deu mais na esfera da 

relação interpessoal, em virtude do trabalho no balcão da padaria do pai.    

Além do período histórico da chamada “Era Vargas” (1930 -1945) não ter sido 

muito favorável a mobilizações urbanas de trabalhadores, tal como tinha acontecido 

num ciclo de greves  entre 1917 e 1920, que atingiu várias cidades do país, entre elas 

Rio de Janeiro, com a criação da União dos Operários em Fábricas de Tecidos do Rio de 

Janeiro, e São Paulo, com o movimento chamado de anarcossindicalismo, Augusto Boal 

cresceu em um núcleo familiar que pouco favoreceu o desenvolvimento do seu senso 

crítico em relação à política. Entre pai, mãe e tios, os assuntos mais frequentes nos 

momentos de refeição giravam em torno de temas familiares, morais e religiosos.  

Dois tios de Augusto Boal, Miguel e Antônio, vieram de Portugal para o Brasil 

no início do século XX e depois, em 1914, trouxeram seu pai José Augusto Boal (que 

teria se recusado a servir a pátria na Primeira Guerra Mundial e, por isso, ficou 

motivado a sair da terra natal) e abriram aqui uma padaria. Prosperado o negócio e 

depois de passado algum tempo do final da Grande Guerra, os três irmãos desfizeram a 

sociedade e dividiram os bens. Antônio abriu negócio próprio, Miguel voltou a passeio 

a Portugal, e o pai de Boal, em 1925, foi ao vilarejo português Vila Real para pedir a 

mão de Albertina Pinto em casamento. Depois de casados, os dois jovens viajaram para 

o Brasil e foram morar no bairro da Penha, onde o pai de Augusto Boal abriu sua 

padaria.  

Boal conta na autobiografia que, além da padaria, seu pai conseguiu comprar 

uma boa casa com um quintal relativamente grande, a ponto ter criado ali galinhas, 

porcos e caprinos. Entre os últimos, existiu o “Chibuco”, cabrito que, segundo Boal, foi 

seu primeiro “ator” e que depois de um episódio “trágico” foi parar na panela de um 

almoço de domingo.  

José Augusto Boal preservava valores morais típicos de pequeno-burgueses que 

saem da pobreza no campo para ganhar a vida com comércio em cidade grande. O pai 

de Boal criou quatro filhos, dois homens e duas mulheres, sob a insígnia do trabalho 

honesto, da família e da solidariedade aos pares; tal como fazia com parentes que 

queriam vir de Portugal para tentar “ganhar a vida” no Brasil e aqui recebiam morada e 

trabalho provisório na padaria do senhor José Augusto. Em certa medida, alguns desses 

valores foram absorvidos por Boal e agregados ao contexto social de sua infância e 

adolescência, que foi rodeado por gente humilde que vez ou outra era assistida pelo 

comerciante português.    
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Uma das coisas que Boal mais gostava de fazer era ficar sentado na ponte que 

ligava sua casa à rua. Lá do alto, a criança reparava no vaivém de pessoas que moravam 

no morro da Penha, que desciam apressadas com o intuito de pegar o trem para irem ao 

trabalho, e depois subiam cansadas e com fome em direção aos seus lares. Em Hamlet e 

o filho do padeiro, Boal conta que imaginava como seria a vida daqueles trabalhadores, 

suas dificuldades e alegrias, e como ele um dia poderia se tornar “herói”3 e ajudar os 

desvalidos.  

Inclusive, sobre isso, vale destacar que, em vários momentos da autobiografia, o 

teatrólogo procura não esconder certo idealismo característico de sua personalidade, até 

mesmo em relação à ideia de herói, que do ponto de vista literário aparece 

fundamentalmente na peça Arena Conta Tiradentes e ao mesmo tempo é usada 

conceitualmente para Boal defender seu ponto de vista político no que diz respeito ao 

Brasil dos pós-1964. Numa palavra, do ponto de vista subjetivo, a figura do herói parece 

constituir um paradoxo da relação de Boal consigo mesmo e também com o mundo.  

A própria paixão de Boal pela obra Hamlet, de Shakespeare, que inspirou o 

título da autobiografia, resume um pouco o “espírito de contradição4” (porém 

consciente) do teatrólogo. Dadas as devidas proporções, a leitura de Boal em relação à 

personagem do dramaturgo inglês corre em paralelo à leitura de sua própria vida e 

sonhos. O Hamlet shakespeariano é um herói que não é herói, vive entre dois mundos, o 

da nobreza e o da burguesia, e carrega em si os valores morais desses dois mundos. 

Boal é filho de padeiro, portanto, de um pequeno-burguês comerciante, preserva alguns 

dos valores passados pelo pai, e ao mesmo tempo cresce num bairro pobre do Rio de 

Janeiro, onde a luta diária pela manutenção da subsistência por parte dos trabalhadores 

era vista e apropriada de maneira imaginária e ao mesmo tempo real por parte do garoto. 

Disso decorre que as emoções recordadas pelo autor na autobiografia lhe causavam a 

sensação de estar em dois mundos distintos, mesmo estando em um só: o da realidade 

social do morro da Penha, cuja condição do pai lhe proporcionava certo sentimento de 

segurança social não observado por ele naqueles operários que passavam diariamente 

diante de seus olhos 5.  

                                                 
3 Com aspas a palavra “herói” é usada no sentido figurado para indicar o sonho de infância de Boal. Sem 
aspas, a palavra é usada no seu sentido literário. O conceito de herói será abordado mais profundamente 
em outro momento do trabalho, quando expusermos a crítica de Anatol Rosenfeld em relação à Arena 
conta Tiradentes.  
4 Termo usado por Boal em vários momentos da autobiografia.  
5 Vale ressaltar as palavras do próprio Boal sobre sua leitura da personalidade de Hamlet: “Hamlet 
sintetiza o mundo em transformação, mundos coexistentes: a nobreza pura, idealizada, o Fantasma e a 
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Se, por um lado, a educação e obrigações familiares influenciaram algumas 

escolhas de Boal, como fazer Química Industrial na Escola Nacional de Química, por 

outro isso não quer dizer que essas influências o impediram de tentar concretizar suas 

paixões, tal como passou a ser o teatro a partir da sua juventude. A dicotomia de por um 

lado procurar uma formação profissional liberal de ponta, cobrança, sobretudo, paterna, 

e de por outro sonhar em ser artista, não foi uma exclusividade de Boal em relação a sua 

geração, assim como, em parte, não o foram certos ganhos e prejuízos advindos desse 

fator. Boal sempre buscou contato com figuras artísticas e intelectuais renomadas, e isso 

sempre lhe abriu portas.  Mesmo quando discordava da vertente poética ou política de 

alguém considerado por ele um mestre, por exemplo, Nelson Rodrigues, Boal fazia 

questão de demonstrar seu respeito e admiração pelo que achava ser um trabalho 

importante sob “este ou aquele aspecto”6. A história de ser “herói” (sonho de infância), 

que pode ser traduzida também em ser artista, já não se concretizava (tampouco veio a 

se concretizar) em histórias de personagens pequeno-burguesas como as rodrigueanas. 

As histórias imaginárias de Augusto Boal eram as histórias dos trabalhadores pobres do 

bairro da Penha, que mais tarde influenciariam a dramaturgia das suas primeiras peças 

ainda como estudante em Nova Iorque, por exemplo, a peça Martim pescador, e 

também a de muitas obras escritas e dirigidas no Teatro de Arena de São Paulo.  

Em 1949, aos 18 anos de idade, Boal foi estudar Química Industrial na hoje 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na Praia Vermelha. A vontade de Boal 

era estudar teatro. Porém, o senhor José Augusto queria carreira de doutor para todos os 

seus filhos e Boal preferiu não entrar em desavença familiar. Depois de ter recebido 

influência de uma moça chamada Renata, por quem era apaixonado, o jovem disse ao 

pai que seria Químico e a notícia foi bem aceita por todos em sua casa.  

No período em que Boal se tornou universitário, o Brasil passava por profundas 

transformações na sua base produtiva interna, a qual aos poucos ia deixando de ser 

agrária para ser industrial-urbana. A partir da chamada Revolução de 1930, ou mais 

acertadamente do Golpe de Estado de 1930, que culminou na era getulista, o país 

                                                                                                                                               
burguesia impetuosa, inventando a Moral pragmática, o Tio. Ser ou não ser? A tragédia de Hamlet não é 
ser ou não ser. Hamlet é os dois, o Pai e o Tio, a morte e a vida – e só não sabe ser ele próprio. Sou 
especialista nessa dicotomia” (BOAL, 2000, p.127).  
6 Como veremos mais adiante, esse respeito pelos “mais experientes”, que parece ter tributos de sua 
criação familiar, faz Boal admirar pessoas como Nelson Rodrigues, Sábato Magaldi e nos Estados Unidos 
John Gassner, ou seja, homens do teatro que pouco apreciavam o chamado teatro político, algo que o 
teatrólogo passou a fazer no Arena de São Paulo. Em relação ao primeiro, Boal até afirma, brevemente, 
na autobiografia, divergir em uma ou outra coisa. Já em relação à Magaldi e Gassner, a admiração e o 
respeito pelo conhecimento de ambos parecem deixar pouco espaço para divergências.  
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começou seu processo de industrialização em larga escala e setores de carreiras 

promissoras, como Química Industrial, passaram a receber investimentos estatais e a 

seduzir jovens estudantes.  

     Se por um lado essa política econômica brasileira “causava frisson” em 

pequeno-burgueses como o pai de Boal (que a essa altura mudava com a família para 

um apartamento, comprava imóveis e terrenos para alugar e tinha conseguido colocar os 

quatro filhos em universidades), por  outro lado criava um abismo ainda mais profundo 

entre pobres e ricos. E as proporções disso se davam na diferença entre a pobreza do 

campo em relação aos centros urbanos, e na distância econômica cada vez maior entre 

os empresários capitalistas e os trabalhadores assalariados.   

O processo de industrialização do Brasil é complexo e abriga em si muitas 

contradições. A maioria das perspectivas teóricas acerca do período histórico que 

compreende a industrialização brasileira a partir de 1930 é de cunho dualista: trata a 

oposição entre o “atrasado” (pré-industrial) e o “moderno” (pós-industrial) como uma 

passagem do subdesenvolvimento para o desenvolvimento do modo de produção 

capitalista. Para Francisco de Oliveira, “os teóricos do ‘modo de produção 

subdesenvolvido’ quase deixaram de tratar os aspectos internos das estruturas de 

acumulação próprias de países como o Brasil” (OLIVEIRA, 2008, p.33), o que teria 

centralizado a discussão sob a perspectiva das relações externas entre nações e colocado 

de lado a análise das contradições do desenvolvimento interno das classes sociais. 

O que Francisco de Oliveira chama de “teoria do subdesenvolvimentismo” 

acabou servindo de base para a política do “desenvolvimentismo”, que teve como 

objetivo acelerar o crescimento econômico brasileiro por meio de manobras populistas 

que atingiram o âmago da classe trabalhadora. Com boa parte da mão - de - obra 

produtiva saindo do setor agrícola para se instalar nos centros urbanos, o Estado tratou 

de criar leis trabalhistas, que, além de enfraquecer os movimentos sindicais, serviram de 

mecanismo de controle das massas trabalhadoras, principalmente por meio da criação 

do salário mínimo, que, ao mesmo tempo em que serviu de índice de controle de gastos 

com a mão – de - obra, assegurou para as indústrias um considerável exército de reserva 

de trabalhadores.   

Por trás dessas questões, na verdade, existem fatores ainda mais problemáticos, 

principalmente as posições dos intelectuais de esquerda ligados, pelo menos até 1964, 

às ideias da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL), e ao 
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Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB). Sem querer aprofundar demais o 

assunto, além da existência da ditadura getulista minar certas forças dos movimentos de 

esquerda, as principais ideias teóricas adotadas pelos intelectuais marxistas e pelo 

Partido Comunista Brasileiro (PCB) defendiam que o desenvolvimento nacional deveria 

ser conduzido pelo Estado. Evidentemente que a formação desse Estado progressista, 

para os ideólogos cepalistas, não seria a feita pelo getulismo. Por outro lado, o que a 

esquerda da época defendia era uma espécie de revolução democrático-burguesa de 

alinhamento de quatro importantes setores: o proletariado, o campesinato, a pequena-

burguesia e uma suposta burguesia nacional. Segundo Michael Löwy, essa postura da 

esquerda brasileira, alinhada aos Partidos Comunistas da América Latina, constitui uma 

“doutrina da revolução por etapas e do bloco de quatro classes (o proletariado, o 

campesinato, a pequena-burguesia e a burguesia nacional) como fundamento da sua 

prática política, cujo objetivo era a concretização da etapa nacional-democrática (ou 

anti-imperialista ou antifeudal)” (LÖWY, 2006, p. 27). Em poucas palavras, de uma 

maneira ou de outra, o avanço do pensamento da esquerda brasileira na época também 

sofreu certo revés ao adotar a visão “desenvolvimentista” que, além de não levar em 

conta as peculiaridades da formação social brasileira, acreditou na formação de quadros 

de esquerda por meio de generalizações ideológicas que, no fundo, enfraqueceram a 

base social revolucionária 7.               

Na autobiografia, ao debruçar-se sobre a época de sua vida que coincide com o 

período da Segunda Guerra Mundial e, portanto, com o momento de aceleração da 

industrialização no país, por um lado Boal analisa o chão histórico brasileiro tendo 

como base ideias similares à teoria do “desenvolvimentismo” (muito presente na sua 

geração intelectual), mas, por outro, faz isso com certo tom de ironia, indicando que, 

passado o tempo, sua visão ganhou mais criticidade.  Boal fala da política de “Boa 

Vizinhança” dos EUA como uma “possibilidade de importação” de nossa cultura e cita 

a “flexibilidade econômica” dos norte-americanos como uma possibilidade de 

emancipação para o Brasil criar a Companhia Siderúrgica Nacional, em 1941, a Fábrica 

Nacional de Motores, em 1942, e a Vale do Rio Doce, em 1943 8. Dessa forma, com tais 

                                                 
7 Sobre a crítica aos cepalistas e as esquerdas na América Latina, além do trabalho de Michael Löwi, 
consultar também: FERNANDES, Florestan. Capitalismo dependente – e classes sociais na América 
Latina. São Paulo: Global, 2009.   
8A ironia pode ser percebida no estilo de “escrita falada” e corriqueira do autor: “Os EUA ficaram 
flexíveis na economia e o Brasil pôde desenvolver sua indústria: criou-se a Companhia Siderúrgica 
Nacional em 1941 e a Vale do Rio Doce em 1943. Nosso orgulho: podíamos fabricar aço e laminados, 
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considerações, Boal demonstra que certas ideias cepalistas, inclusive as anti-

imperialistas, caíram por terra principalmente depois da entrada de capital norte-

americano em terras brasileiras. 

No que se refere à Segunda Guerra Mundial propriamente dita, na autobiografia, 

Boal traz à tona uma memória histórica que preserva a forma como ele, com cerca de   

12 anos de idade, percebeu a movimentação social dos moradores da Penha em relação 

à entrada do Brasil na Guerra e como isso teria causado uma espécie de “caça” aos 

alemães em seu bairro. Boal refere-se aos aproximadamente 30 homens armados com 

paus, facas e punhais como sendo os “Justiceiros”, e o líder do grupo tendo como nome 

“João Bobalhão”, em um nítido tom de menosprezo e indignação tanto pela covardia e 

ignorância do grupo (inclusive de alguns ex-integralistas infiltrados) como pela 

violência que percebeu do seu quarto: “Lá foram os “Justiceiros” armados de paus e 

pedras, cortantes facas, perfurantes punhais. [...] Do meu quarto, ouvi gritos, ouvi 

vidros, ouvi a porta arrombada” (BOAL, 2000, p. 96). Se de certa maneira Augusto 

Boal não desenvolve uma linha de análise pormenorizadamente dialética, como a de 

Francisco de Oliveira, acerca da situação interna da classe trabalhadora, o que é 

compreensivo para uma autobiografia, o teatrólogo não deixa de entender muito bem 

como a política populista do Estado Novo coloca trabalhador contra trabalhador, 

explorado contra explorado, e como isso provoca vários momentos e níveis de barbárie 

nas relações sociais.     

Até esse momento, da Segunda Guerra Mundial, Boal não tinha saído muito do 

bairro da Penha e do bairro vizinho Olaria. O mundo e o universo das relações sociais 

do jovem tinham como referência essas duas localidades. Aos 15 anos, Boal foi estudar 

no Colégio Brasileiro de São Cristóvão e teve que começar a pegar ônibus, o que lhe 

parecia uma aventura e ao mesmo tempo uma oportunidade de ampliar horizontes. A 

essa altura, os EUA tinham desenvolvimento bastante a indústria de sintéticos e se 

vendia uma enormidade de produtos de plástico para o Brasil. Como Boal conta, “finda 

a guerra, os EUA pagaram seu déficit vendendo plásticos. Tudo de matéria plástica, de 

pratos a penicos, cestas e brinquedos, instrumentos musicais, tudo” (BOAL, 2000, p. 

97). Nesse período, ainda sem saber muito bem, Boal começava a ficar impressionado 

                                                                                                                                               
como gente grande. Fábrica Nacional de Motores: estávamos ente os países poderosos” ( BOAL, 2000, p. 
94/95).  
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com a diversidade de produtos feitos a partir de uma matéria-prima que o levaria a fazer 

uma pós-graduação em Química Industrial na cidade de Nova Iorque. 

Boal passou no vestibular e virou universitário. Estar na faculdade, mesmo que 

fazendo Química, proporcionou ao jovem um contato mais amplo com a produção 

cultural, principalmente porque entrou para o Diretório Acadêmico e ficou com o cargo 

de Diretor do Departamento de Cultura. A primeira ação de Boal foi entrar em contato 

com o dramaturgo Nelson Rodrigues e convidá-lo para uma palestra na faculdade. O 

dramaturgo foi e talvez por se tratar da Faculdade de Química, pouquíssimos alunos 

compareceram. O episódio só não foi um desastre porque a partir daí Boal estabeleceu 

amizade com Nelson Rodrigues.  

A amizade com Nelson Rodrigues, pessoa conhecidamente defensora de 

posições reacionárias, reflete não somente as contradições sociais nas quais Boal estava 

inserido em sua mocidade, mas um pouco, diga-se assim, do “instinto de sobrevivência 

artístico” já brotando no teatrólogo. Aliás, tal amizade, aparentemente paradoxal, além 

de ter servido como incentivo artístico no início da carreira de Boal, foi algo que 

posteriormente, em tempos de Arena e de prisão pela ditadura, ajudou a “salvar a pele” 

do teatrólogo. Nelson Rodrigues, depois de saber que Boal estava preso, escreveu uma 

nota em um jornal defendendo o então diretor do Arena, ao dar a entender que Boal se 

interessava apenas por teatro, e não por questões subversivas envolvendo política 9.  

Esses fatos significam, sobretudo, que ainda cedo, Boal percebeu que, em um 

país com tantas contradições, no plano das suas relações interpessoais os fatos não 

seriam diferentes. Em determinado aspecto, certa conduta pragmática desenvolvida pelo 

teatrólogo, ao longo da sua carreira, foi aquilo que deu “chão” a certa inclinação 

idealista e possibilitou a concretização de muitos dos seus anseios, caracterizando, com 

isso, o que Boal chama de “espírito de contradição” (BOAL, 2000, p. 111). É esse 

“espírito de contradição”, inclusive, que faz aparecer aspectos de um movimento 

dialético no percurso teatral de Boal, que, se aos desavisados em algum momento pode 

parecer incoerência ideológica, no plano da totalidade histórica dos mais de cinquenta 

anos de carreira do teatrólogo, faz emergir as contradições sociais das quais ele fez 

parte, com a opção de sempre seguir adiante: teatro, vida e política, aos poucos foram se 

                                                 
9 Essa informação foi retirada de dois relatos que serão citados mais adiante, um deles é da esposa de 
Boal, Cecília Thumin, e o outro é de Dulci Muniz, atriz dirigida por Boal na experiência com o Teatro 
Jornal.  
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tornando um só projeto, que para dar frutos precisou ser inacabado, uma opção 

consciente de Boal que o aproxima, em certos aspectos, daquilo que também Bertolt 

Brecht fez em sua carreira.   

Em poucas palavras, para atingir seus objetivos, Boal soube “tirar proveito”  dos 

recursos que dispunha no tempo de mocidade. Depender financeiramente do pai 

pequeno-burguês para financiar seus estudos, estudar uma profissão voltada para o 

desenvolvimento do capitalismo industrial no Brasil e fazer pós-graduação em 

tecnologia de plástico nos EUA, não significou, para Boal, enterrar suas inclinações 

humanistas e inviabilizar o teatro politico que viria a amadurecer ao longo da sua 

carreira. Em uma só palavra, semelhantemente a Brecht, que também era de origem 

pequeno-burguesa, Boal encontrou algumas maneiras de trair a sua classe social.   

Especificamente sobre Nelson Rodrigues, o Augusto Boal já mais maduro de 

Hamlet e o filho do padeiro, mostra seu “espírito de contradição” usando um tom 

descontraído ao referir-se ao dramaturgo como “Mito” e “O Mestre”, dando margem, 

inclusive, para se entender paradoxalmente que tal admiração coexiste com certas 

críticas, uma vez que Boal afirma: “em nenhum momento comunguei com suas ideias 

políticas.  Eu tinha admiração pelo escritor e amigo. Talvez nem tanto por suas peças –

confesso, me perdoem...– mas pela energia com que as defendia” (BOAL, 2000, p. 

111). A passagem é clara e expõe o “espírito de contradição” (consciente) de Boal 

quando admite a reverência a Nelson Rodrigues sem ter prejuízo estético ou político, 

tendo talvez apenas um pouco de “acanhamento moral” ao pedir, em tom de 

brincadeira, “perdão” ao leitor por conta de sua “confissão”.   

As contradições advindas das experiências de mocidade de Boal e de sua 

personalidade não pararam nesse aspecto.  Aliás, elas se intensificaram de tal maneira 

que o modo de pensar do jovem começou a se transformar significativamente. Por meio 

de Nelson Rodrigues, Boal conheceu Sábato Magaldi e muitos artistas que 

frequentavam “um boteco” no centro do Rio de Janeiro com o “curioso” nome de 

“Vermelhinho”. Foi no “Vermelhinho” que Boal conheceu o ator negro Abdias do 

Nascimento, cuja força de pensamento e artística fez o jovem repensar a configuração 

das personagens de suas peças ainda amadoras: “Meus personagens passaram a ser 

menos piegas e mais revoltados. Passei a gostar de subversivos combatentes. Abaixo a 

melancolia!” (BOAL, 2000, p. 114). Deixando de lado algumas questões controversas 
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envolvendo a figura de Abdias do Nascimento, aqui está a semente que uniu teatro e 

engajamento político na perspectiva poética de Augusto Boal e que começou a ser 

plantada, principalmente porque foi Abdias do Nascimento quem colocou Boal em 

contato com o poeta, dramaturgo e ativista negro norte-americano Langston Hughes. 

Outro fator importante desse período de juventude de Boal é o contato com a 

obra de Stanislavski, que depois seria estudado por ele no Actors’ Studio. À noite Boal 

tinha se matriculado em um curso oferecido pelo Serviço Nacional de Teatro (SNT) 

acerca do diretor russo, o qual era ministrado por Luiza Barreto Leite e Sadi Cabral.  

A essa altura da vida, Boal já dividia os estudos de Química Industrial com 

pesquisas sobre teatro e ao conhecer dois jovens do SNT, Gláucio Gil e Leo Jusi, até 

“sonhou” fundar o que chamaram de “Teatro Artístico do Rio de Janeiro”, uma espécie 

de imitação do “Teatro Artístico de Moscou”, fundado por Nemirovitch-Danckenko e 

Constantin Stanislavski 10. Após perceber que ainda tinha de “comer muito arroz com 

feijão” para embarcar numa empreitada de tamanha ousadia, Boal encontrou uma 

alternativa para continuar estudando teatro. Depois de convencer o pai a estender a 

ajuda financeira por mais um tempo e de ganhar uma bolsa de estudos do governo 

brasileiro para fazer uma especialização em plástico em Nova Iorque, Boal entrou em 

contato com John Gassner e conseguiu se matricular num curso de dramaturgia 

ministrado pelo teórico na Columbia University. Em setembro de 1953, o jovem 

brasileiro fez as malas e foi para os Estados Unidos.   

Boal fez tudo o que estava ao seu alcance para acompanhar o curso de 

Engenharia Industrial. Estudava inglês diariamente e frequentava todas as aulas, 

obrigação que lhe garantia a ajuda financeira do governo brasileiro e a do pai. Porém a 

grande expectativa de Boal era mesmo começar o curso de teatro e ter aulas com John 

Gassner, por quem a admiração cresceu ainda mais quando soube que o teórico tinha 

contato com figuras famosas do meio teatral, tais como Arthur Miller e Tennessee 

Williams.  

No ano de 1953, data da chegada de Boal a Nova Iorque, o teatro norte-

americano passava por um processo de despolitização profundo e muitas experiências 

de vanguarda foram enfraquecidas em razão da repressão conduzida pelo que ficou 

conhecido como “macarthismo”, ou simplesmente “caça às bruxas”. Em 1947, o House 
                                                 
10 BOAL, 2000, p. 114.  
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Un-American Activities Committee (HUAC) presidido pelo senador McCarthy, havia 

intensificado seus trabalhos e intimou 19 suspeitos de filiação ao Partido Comunista 

para depor em Washington, entre os quais muitos eram artistas de Hollywood. Como 

analisa Iná Camargo Costa em Panorama do Rio Vermelho 11, o “macarthismo” era 

apenas a “ponta de lança” da política de combate aos comunistas instaurada em 1947 

pelo governo Truman, ao oficializar a Guerra Fria em resposta à “cortina de ferro” que 

Churchill “ergueu” em 1946.  

Ao pesquisar o teatro norte-americano moderno, Iná Camargo Costa descobre 

uma ponte entre a política de “caça aos comunistas” do período da Guerra Fria, com o 

que ficou conhecido como Red Scare (ameaça vermelha), uma política de massacre aos 

movimentos operários estadunidenses posta em prática, após a Revolução Soviética de 

1917. Os estudos de Iná Camargo Costa mostram como o Red Scare e a crítica de 

teatro, cuja hegemonia pautou-se em análise endógena à Broadway, provocaram grande 

carência de material para se conhecer a fundo a história do movimento teatral dos 

trabalhadores norte-americanos, o qual esteve ligado à imigração em massa de operários 

europeus desde fins do século XIX até meados de 1920.  

A pesquisadora identifica que há um “vácuo histórico” de aproximadamente 10 

anos no que diz respeito à crítica do teatro norte-americano moderno situado entre 1917 

e 1927. Nesse ínterim, há poucas notícias sobre trabalhos de grupos de teatro de 

esquerda. Para não falar que não existe nada a respeito, alguma existe algo  acerca do 

Theatre Guild, fundado entre 1918 e 1919, considerado o primeiro grupo off Broadway 

a fazer sucesso entre o público e a crítica. É o Theatre Guild que de certa maneira 

ajudou no aparecimento de outros grupos com a mesma linha de trabalho em meados da 

década de 1920 12.  

Um desses grupos apareceu em 1925. Chamado Arbeiter Theater Verband 

(ARTEF) ou Workers Theatre Group (que pode ser traduzido como Grupo de Teatro dos 

Trabalhadores), esse/o grupo inspirou seus trabalhos no agitprop soviético. Depois, em 

1926, surgiu o Workers Drama League em Nova Iorque, que trabalhou a partir de 

referências do teatro político de Piscator. Mesmo que de maneira tênue, é essa a linha 
                                                 
11 COSTA, Iná Camargo. Panorama do Rio Vermelho – ensaios sobre o teatro americano moderno. São 
Paulo: Nankin Editorial, 2001. 
12 Sobre essas informações, além do livro de Iná Camargo, também foi consultado o seguinte trabalho: 
THIVAT, Patrici-Laure. Cultura e emigração – O teatro alemão no exílio nos EUA: 1933-1950. 
Portugal: Editora Licorne, 2011.  
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histórica composta por algumas pesquisas teatrais que sobreviveram ao Red Scare e 

abriram caminho para grupos de teatro de esquerda que surgiram na década de 193013. 

Sobre o contexto socioeconômico que teria influenciado a mudança do 

panorama do teatro norte-americano comercial e guinado os trabalhos em teatro para 

experiências estéticas de protesto, Iná Camargo Costa destaca a posição de autores 

como Ben Blake, que credita grande influência da crise financeira de 1929 ao 

aparecimento de grupos de teatro de esquerda contra o eixo mercadológico da 

Broadway. Os grupos que surgiram nesse período trabalharam motivados por questões 

de engajamento social e político, que trataram da fome, do desemprego e da justiça 

social 14.  

Muitos grupos de teatro que surgiram na década de 1930 eram compostos por 

emigrantes europeus, entre eles muitos alemães que trouxeram experiências do teatro 

político amplamente praticado na República de Weimar (1919 a 1933). Um desses 

grupos alemães foi o Prolet Buehne. O grupo alemão ficou muito conhecido por conta 

de duas peças que fizeram sucesso: Scottsboro boys, que foi apresentada mais de mil 

vezes durante três anos, e contava a história de nove jovens negros acusados 

injustamente de ter estuprado duas mulheres brancas e a peça Tempo,  sobre questões 

acerca da exploração no trabalho.  

Do início dos anos de 1930 até 1935, proliferaram nos EUA grupos amadores de 

teatro que praticavam experiências semelhantes às das vanguardas alemãs, sobretudo do 

teatro de agitação e propaganda (agitprop), com esquetes rápidos que tratavam de 

questões levantadas pelo movimento operário. Em linhas gerais, segundo Eugenia 

Casini Ropa, o agitprop surgiu para suprir a necessidade do proletariado  a fim de 

desenvolver sua própria linguagem artística. Na Alemanha, o agitprop foi alimentado 

pelo programa do Partido Social-Democrata Operário (Sozialdmokratische 

Arbeiterpartei - SDAP), fundado em 1869, que elaborou uma teoria para a educação 

cultural do cidadão alemão calcada em ideias socialistas.  Assim, uma das primeiras 

medidas, no campo do teatro, foi estimular os operários a fazerem suas próprias peças, 

de modo a debater os problemas enfrentados no trabalho. De maneira geral, as peças 

eram compostas por diálogos e cenas breves que visavam transmitir de maneira clara as 

                                                 
13 Todas as referências deste trabalho que tratam ou citam os estudos de Iná Camargo acerca do teatro 
norte-americano moderno estão em: COSTA, 2001.  
14 COSTA, 2001, p. 35.  
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ideias do partido. Com o passar do tempo, principalmente com o intercâmbio 

estabelecido com os russos no período da República de Weimar, o agitprop alemão foi 

sofrendo desdobramentos estéticos que ampliaram seu raio de alcance. Durante o auge 

do movimento operário na Alemanha, as trupes de agitprop viajavam praticamente todo 

o interior do país difundindo o ideário da agenda revolucionária. Nas praças, parques e 

pátios de fábricas, milhares de trabalhadores ouviam as palavras de ordem das trupes 

formadas por atores-operários. As experimentações estéticas eram das mais variadas, 

passando pela dança performática, números circenses, pelo uso de máscaras e de 

megafones 15.  

Do encontro de artistas norte-americanos com grupos de emigrantes alemães, 

como Prolet Buhne, surgiram coletivos como o Workers Laboratory Theatre (WLT). 

Aliás, o WLT, fundado em 1930, tornou-se uma espécie de eixo organizador dos grupos 

teatrais de esquerda espalhados pelos EUA. Uma das ações que ajudou muito na difusão 

dos trabalhos dos artistas e intelectuais envolvidos nesse movimento foi o lançamento 

da revista Workers Theatre, que a partir de 1934 passou a se chamar New Theatre 16.   

Ao mesmo tempo em que a criação da New Theatre representou uma 

organização mais ampla dos grupos de teatro de esquerda espalhados pelos EUA, o que 

realmente foi um ganho contra o teatro mercadológico feito na Broadway, em certa 

medida significou o enfraquecimento dos experimentos estéticos e do vigor 

demonstrado pelos grupos amadores que faziam agitprop. A mobilização e a criação de 

editoriais em âmbito nacional trouxe uma contradição e fez com que grupos como o 

WLT voltassem suas forças para competir também comercialmente com as produções da 

Broadway. Em seguida outros grupos apareceram e passaram a trabalhar com uma 

linguagem mais realista, a fim de que isso pudesse ser digerido não somente pela classe 

operária, mas também pelo público já adaptado esteticamente às peças comerciais.  

Outra medida que aprofundou as contradições dos movimentos de teatro de 

esquerda foi a criação, no governo Roosevelt, do programa Federal Theatre Projetct, 

que depois de 1935 passou a subsidiar a produção teatral norte-americana em larga 

escala. A ideia era criar frentes de trabalho que abrigassem artistas e técnicos que 

ficaram desempregados depois da crise de 1929 e do consequente declínio financeiro da 

                                                 
15 Para uma perspectiva mais abrangente sobre esse tema, consultar: ROPA, Eugenia Casini. A dança e o 
agitprop. São Paulo: Perspectiva, 2014.  
16 THIVAT, 2011, p. 36.  
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Broadway. Por um lado, essa medida realmente teve grande impacto e fomentou uma 

experiência gigantesca no campo das artes e do teatro, principalmente em Nova Iorque, 

por onde passaram noventa e cinco por cento das produções teatrais dos EUA sem que, 

com isso, fosse abafada a produção de agitprop. Por outro lado, o subsídio do Estado 

ajudava a inserir no circuito comercial artistas que faziam teatro de esquerda, o que 

causava uma contradição, pois com o tempo a tendência passava a ser a de dar 

prioridade ao mercado oficial em detrimento de experimentos de vanguarda.  

Assim, mesmo com todas as contradições existentes na política do governo 

federal, fazendo-se um balanço geral dos acontecimentos, Iná Camargo Costa ressalta 

que em parte houve certo êxito do programa, justamente por ele ter dado condições de 

se continuar as pesquisas de agitprop em Nova Iorque durante um período, e isso, 

inclusive, despertou a ira do Congresso norte-americano, que atacou o Governo 

Roosevelt sob a acusação de aproximação com os comunistas, cortando todas as verbas 

do Federal Theatre Project, em junho de 193917.  

Um importante grupo que apareceu nesse contexto, ligado ao Theatre Guild, foi 

o Group Theatre, fundado por Harold Cluman, Cheryl Crawford e Lee Strasberg. 

Segundo Iná Camargo Costa, um dos principais motivos para o Group Theatre ter um 

“lugarzinho ao sol” entre a crítica norte-americana de teatro, ficou por conta das 

restrições que o grupo tinha em relação ao agitprop. Para a pesquisadora brasileira, 

basicamente a importância do Group na cena do teatro norte-americano moderno 

consiste em dois aspectos: ter dado projeção a Clifford Odets e de certa maneira ter 

contribuído para o surgimento do Actors’ Studio.  

Criado em 1947 por Elia Kazan, Cheryl Crawford e Robert Lewis, em 1951, o 

Actors’ Studio passou a ter Lee Strasberg como Diretor Artístico.  A partir daí o 

trabalho de ator foi direcionado para o aprofundamento do método stanislavskiano 

adaptado por Strasberg. Com o novo diretor, as pesquisas do Actors’ Studio se 

aprofundaram em uma chave de encenação realista, o que acabou servindo em grande 

medida para preparar muitos atores para atuarem em filmes de Holywood.  Entre esses 

atores, os casos mais conhecidos são os de Marlon Brando e de James Dean.  

                                                 
17 COSTA, 2001, p. 42.  
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Conforme lembra Iná Camargo Costa18, o Actors’ Studio e o trabalho de Lee 

Strasberg não deixam de ter importância, sobretudo porque, ao se refazer o contexto 

histórico que desemboca nesses trabalhos, identifica-se visivelmente a herança de um 

movimento político-cultural de esquerda muito rico que, evidentemente, ao ser “contado 

pelos vencedores”, é posto para “debaixo do tapete”. Daí o mérito do esforço de Lee 

Strasberg de em certa medida tentar manter o rigor metodológico nas pesquisas de 

trabalho de ator em tempos de macarthismo e do florescer da indústria cultural. Aliás, 

destaque-se  que Strasberg, além de ter sido aluno de Boleslavski e Ouspenskaia, ambos 

discípulos de Stanislavski, foi amigo de Bertolt Brecht, com quem também aprendeu 

muito sobre teatro.  

Completamente envolvido com seus estudos em teatro e fascinado com as 

personalidades artísticas que passou a conhecer a partir de 1954, Augusto Boal ficou 

ainda mais satisfeito quando John Gassner lhe conseguiu uma vaga de ouvinte no 

Actors’ Studio. A chegada do brasileiro ao Actors’ Studio coincidiu justamente com a 

fase na qual o rigor metodológico voltado aos trabalhos de ator tinha mais ênfase do que 

outros fatores, a começar por propostas dramatúrgicas abertamente de crítica social e 

política, como haviam ocorrido com grupos dos anos 1930 e meados de 1940. A partir 

disso, se forem considerados os desdobramentos históricos de ascensão e 

enfraquecimento do teatro político nos Estados Unidos, fica evidente que o primeiro 

desencontro de Boal em relação ao pensamento e obra de Bertolt Brecht foi 

historicamente forjado por políticas calculadas de desmantelamento das experiências do 

teatro de esquerda naquele país.  

À primeira vista pode parecer o óbvio: Bertolt Brecht saiu dos EUA em 1947 e 

Augusto Boal chegou ao final de 1953, o que indicaria um desencontro histórico de 

caráter claramente cronológico. Nesse caso, cabe deixar claro em primeiro lugar que a 

história entendida como ordem cronológica tradicional, ou seja, como uma sucessão de 

eventos determinados por unidade de passado, presente e futuro, pode até ser uma 

necessidade de apreensão do entendimento. Porém, como considera Eric Hobsbawm 19, 

a história vista dessa maneira, principalmente pela sociedade ocidental, orienta-se quase 

que exclusivamente por aquilo que consta nos registros e documentos. Mas se for 

aplicado tal raciocínio ao percurso do teatro de esquerda nos EUA, comentado 

                                                 
18 COSTA, 2001, p. 162-3.  
19 HOBSBAWM, Eric. Sobre História – ensaios. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 22-35.  
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brevemente até aqui, basta lembrar as dificuldades identificadas por Iná Camargo Costa 

(em Panorama do Rio Vermelho) em relação aos registros históricos sobre os grupos 

teatrais de esquerda que começaram a atuar desde o início do século XX e foram 

gradativamente desaparecendo até a chegada dos anos 1950.   

Por outro lado, ainda sob a influência conceitual de Eric Hobsbawm, o passado 

entendido como genealogia, isto é, como continuidade coletiva de experiência, significa 

mais a busca por ancestrais cuja identificação se faz pela familiaridade no modo de 

pensar e agir e, portanto, na forma de transformar o mundo, do que pelo registro “frio” 

de eventos que tiveram começo, meio e fim num dado momento histórico, tal como a 

história entende cronologicamente. Por conta disso, cabe destacar um pouco mais 

alguns dos principais fatores históricos que promoveram o que aqui é chamado de 

primeiro desencontro de Boal em relação ao pensamento e à obra de Brecht.   

Dadas as devidas proporções históricas e diferenças de formação cultural, a 

Alemanha do jovem Brecht foi algo muito diferente daquilo que o jovem Boal 

encontrou no Brasil. Tal como Boal, Brecht também era de origem pequeno-burguesa, e 

também traiu sua classe de origem. Porém, a vivência na Alemanha que passou pela 

Primeira Guerra Mundial (1914 a 1918) e pela República de Weimar (1919 a 1933) foi 

de fundamental importância para a formação intelectual de esquerda de Brecht, o que 

reverberou, de maneira veemente, na sua visão crítica em relação à cultura norte-

americana.   

Foi na Alemanha da República de Weimar, por exemplo, que Brecht ainda muito 

jovem escreveu suas primeiras duas obras: Baal 20, com primeira versão em 1918 e outra 

em 1926; e Tambores na noite21, de 1919. Baal, com elementos estilísticos 

expressionistas, mostra a vida dilacerada de um poeta que entra em choque com os 

valores burgueses e acaba se envolvendo com todo  tipo de crimes até morrer em uma 

floresta. Já em Tambores na noite, ao contar a história do soldado Andrea Klager, que 

retorna a Berlim transformada depois da derrota alemã na Primeira Guerra Mundial, 

Brecht opta por abordar diretamente os assuntos políticos da ordem do dia na 

Alemanha, ao tratar de questões ligadas às divergências entre o Partido Social-

Democrata Alemão (SPD), o Partido Social-Democrata Independente (USPD) e a Liga 

                                                 
20 BRECHT, Bertolt. Baal - Obras completas, V. I. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986.  
21 BRECHT, Bertolt.  Tambores na noite – Obras completas, V. II. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1977.  
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Spartakus e sua relação com os Conselhos de Operários e Soldados, movimentos sociais 

de base que na época eram distribuídos por todo o país. Mesmo com apenas pouco mais 

de 20 anos de idade, Brecht dominava os temas relacionados às transformações políticas 

abordadas em Baal e Tambores na noite, sobretudo porque em 1918 havia participado 

do Conselho de Operários e Soldados em Augsburg.  

Os conselhos foram criados no início da revolução alemã em 1918 e nesse 

período se tornou a organização política mais radicalmente democrática no seio das 

transformações sociais. Segundo Isabel Loureiro, os Conselhos de Operários e Soldados 

foram formados pelos movimentos operários independentemente de partidos. No 

período, Munique teve o melhor exemplo de organização dos conselhos, onde a 

população se organizava de baixo para cima em pequenas unidades: fábricas, escolas e 

comunidades de bairro. Os representantes dos conselhos eram eleitos entre seus iguais e 

seus mandatos poderiam ser suspensos pelos representados a qualquer momento, o que 

acontecia para que se evitasse a elitização de uma casta política, a burocracia e a 

corrupção22. 

Com o passar do tempo, rapidamente os conselhos foram perdendo força política 

e a oportunidade de se ter um órgão institucionalizado que atuasse na forma de 

democracia direta, e não representativa, foi por “água abaixo”. Conforme Isabel 

Loureiro, em questão de poucos meses os conselhos, como forma de democracia 

radical, foram liquidados por lideranças operárias ligadas aos social-democratas.  

Os principais partidos social-democratas da época, o SPD e o USPD, 

consideravam que os conselhos eram organizações temporárias e deviam dar lugar à 

Assembleia Nacional Constituinte. Apenas uma ala de esquerda do USPD, com o apoio 

da Liga Spartakista, defendia a palavra de ordem “todo o poder aos conselhos”, mas 

essa ala do partido era minoritária e a Liga liderada por Rosa Luxemburgo e Karl 

Liebknecht, que aliados a essa minoria deu origem ao Partido Comunista Alemão 

(KPD), não tiveram força política frente aos social-democratas que tinham como seus 

maiores representantes figuras como Friedrich Ebert e Gustav Noske.   

                                                 
22 LOUREIRO, Isabel. A Revolução Alemã. São Paulo: Editora Unesp, 2005. Obs.: A seguir, as 
referências sobre os temas Revolução Alemã, partidos e Conselhos, baseiam-se nesse livro de Isabel 
Loureiro.  
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A derrota definitiva dos Conselhos decorreu das suas próprias manobras. Isso 

porque no 1º Congresso dos Conselhos de Operários e Soldados, que ocorreu em 

dezembro de 1918, do qual Brecht participou e se opôs às últimas decisões, foi rejeitada 

a proposta de manter o sistema conselhista como algo que fundamentaria a Constituição 

da República socialista,  também não foi aceita a ideia de dar aos conselhos o mais alto 

poder legislativo e executivo.  Como ressalta Isabel Loureiro, depois desse “tiro no pé”, 

criticado duramente por Rosa Luxemburgo, os Conselhos deram espaço para que 

setores reacionários inseridos nos partidos social-democratas ganhassem força na nova 

República e colaborassem para o prejuízo que viria futuramente acompanhado com a 

ascensão do nazismo23.  

No mesmo mês de dezembro de 1918, uma revolta de marinheiros foi duramente 

reprimida e motivou uma cisão no governo que deixou a direita dos social-democratas 

com as mãos no poder. Em seguida, já em janeiro de 1919, ocorreu em Berlim o que 

ficou conhecido como a “Insurreição de Janeiro”, ou “Insurreição Spartakista”, levando 

às ruas milhares de pessoas. Apesar dessa denominação não ser muito adequada porque 

a maior parte da direção spartakista era contrária ao que consideraram um levante 

prematuro, e também porque no geral os trabalhadores foram às ruas mais para cobrar a 

“unidade” das correntes socialistas e, portanto, a manutenção da social-democracia, do 

que necessariamente pegar em armas e estabelecer um governo socialista, os prejuízos 

da revolta foram grandes, a começar pelos assassinatos dos lideres spartakistas Rosa 

Luxemburgo e Karl Liebknecht ainda em 15 de janeiro, e depois de Leo Jogiches, em 

março de 1919.  

Eventos sociais significativos como consequências espontâneas das massas 

populares ainda acabaram acontecendo nos meses de abril e maio de 1919, tais como 

greves (nas quais muitos trabalhadores morreram), ocupações de jornais, fábricas, 

criação de conselhos e enfrentamento armado nas ruas. Porém, logo essas manifestações 

populares deram lugar às ações do Partido Comunista, na época submetido à 

Internacional Comunista (IC), que com duas tentativas frustradas de tomar o poder, “a 

insurreição de março” de 1921 e o “outubro alemão” de 1923, acabou caindo no total 

isolamento.  

O jovem Bertolt Brecht não só acompanhou todas essas transformações sociais e 

políticas, mas atuou nesse contexto como militante no Conselho de Augsburg e disso 

                                                 
23 LOUREIRO, 2005, p. 63-75. 
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tirou proveito estético-político para usar nas suas primeiras peças teatrais. Isso sem 

contar as experiências com a vida noturna berlinense, que na época abrigava vários 

intelectuais.  

Durante os anos 1920, Berlim “fervia” culturalmente com seus espetáculos 

circenses, teatro de cabaré, clubes de luta mantidos por bandos de criminosos, casas de 

prostituição, números artísticos feitos em rua, parques de diversão, restaurantes e cafés, 

que, espalhados por toda a cidade, agitavam a vida noturna dos trabalhadores, artistas e 

intelectuais, que buscavam o que chamavam de “fuga da realidade” (Amusmang). O 

mais curioso disso tudo, inclusive, é que de fato não era bem uma “fuga da realidade” 

no sentido de não querer enxergar o que  os alemães faziam. O que mais se fazia 

naquele tempo era pensar e debater o contexto político da nova República. A indústria 

crescia, o rádio, o cinema e a imprensa floresciam e davam novo “gás” aos intelectuais 

alemães.  

O café mais frequentado em Berlim no período era o Romanische Café ,onde 

compareciam assiduamente artistas como George Grosz, Emil Orlik e Max Slevotgt, 

que gostavam de ficar numa sala menor chamada de “piscina” enquanto a maioria dos 

intelectuais e literatos ocupava a sala maior, chamada de “poço”. Nesse último espaço, 

circulavam com periodicidade personalidades como Heinrich Mann, Billy Wilder, 

Joseph Roth, Carl Zuckmayer e Bertolt Brecht24. Logo boa parte dessa intelectualidade 

berlinense percebeu que as mais importantes conquistas da revolução alemã de 1918 

estavam se perdendo completamente, e que a República de Weimar caminhava para um 

conservadorismo que daria força ao nazismo, e começaram a publicar artigos, a escrever 

peças de teatro e romances que retratavam criticamente toda essa situação. 

Fredric Jameson destaca que todos esses fenômenos culturais e políticos, da 

grande indústria, a imprensa, bares e cafés que surgiram na República de Weimar, 

parecem ter dado a Brecht “uma experiência não amalgamada da modernidade como 

tal.” (JAMESON, 1999, p. 25). Realmente em pouco mais de uma década, Bertolt 

Brecht viu as melhores e as piores facetas de uma modernidade que logo desembocaria 

na ascensão do nazismo na Alemanha, e depois na Segunda Guerra Mundial. As 
                                                 
24 Essas informações sobre a vida cultural e a boemia da Berlim dos anos 1920 foram retiradas do livro: 
ECKARDT, Wolf Von; GILMAN, Sander L. A Berlim de Bertolt Brecht: um álbum dos anos 20. Rio de 
Janeiro: José Olympio Editora, 1996. Vale destacar que, apesar das considerações e opiniões de caráter 
político deste livro serem precárias, para não dizer conservadoras, as informações e dados históricos têm 
proveito.  
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contradições da República Weimar se aprofundaram cada vez mais no decorrer dos anos 

1920, a ponto de uma cidade como Berlim ter o que havia de mais avançado em termos 

de tecnologia, que inclusive abastecia uma potente indústria cultural, e ao mesmo tempo 

passa a abrigar sucessivamente um número cada vez maior de desempregados. Só para 

se ter uma ideia, de 1925 a 1929, o desemprego em Berlim passou de 120.000 para 

quase meio milhão25. Nessa época, Bertolt Brecht já tinha produzido inúmeros trabalhos 

para o teatro e passou a se interessar também por cinema, o que o fez escrever o roteiro 

e colaborar ativamente das filmagens de  Kuhle Wampe: ou A Quem Pertence o Mundo? 

(1931-1932), dirigido por Slatan Dudow.  

A ideia inicial de Kuhle Wampe partiu de Slatan Dudow, que já tinha trabalhado 

com Brecht nas chamadas “peças didáticas” desde 1929 e pediu ao dramaturgo para 

fazer o roteiro e dar continuidade à  produtiva parceria. Esse foi o primeiro filme a tratar 

abertamente das questões políticas do período a partir do ponto de vista do Partido 

Comunista Alemão (KPD). A princípio, inclusive, o acordo era que a produtora 

cinematográfica Prometheus, ligada diretamente ao KPD, custeasse inúmeros encargos; 

porém, com a falência da empresa, Brecht, Slatan Dudow e outros artistas colaboradores 

do filme acabaram se responsabilizando por toda a produção, até mesmo registrando 

contrato jurídico. No final  eles só conseguiram realizar as gravações porque tiveram a 

ajuda de centenas de membros de organizações de esquerda, como a União Trabalhista 

Esportiva, a Unidade Teatral dos Trabalhadores e o Coro de Trabalhadores da Grande 

Berlim que se apresentaram como voluntários para as cenas de multidão26. 

Em janeiro de 1932, Khule Wamp ficou pronto para ser veiculado. Porém, ao ser 

analisado por órgãos do governo, a censura atacou o filme alegando que era uma ofensa 

ao poder público e aos bons costumes, fato amparado por uma postura conservadora do 

poder judiciário, já muito corrompido. O filme sofreu inúmeros cortes e seus produtores 

travaram uma grande batalha contra a censura, inclusive na figura de Brecht, que trocou 

cartas nas quais debateu com os censores tudo o que dizia respeito a Khule Wamp, 

incluindo questões estéticas, algo raro em tal situação.  Por fim, o filme foi estreado em 

30 de maio de 1932. O sucesso da produção atingiu mais amplamente aqueles que ele 

retratou, ou seja, os trabalhadores que sofriam com a pobreza e o desemprego. Passado 
                                                 
25 ECKARDDT; GILMAN, 1996, p. 149.  
26 Algumas questões específicas como essas informações acerca de Kuhle Wampe podem ser encontradas 
no seguinte trabalho: RAMOS, Alcides Freire. Bertolt Brecht e o cinema alemão dos anos 20. IN: Fênix: 
Revista de História e estudos sociais, julho/agosto/setembro 2006, Vol. III. Ano III. Nº3.  
www.revistafenix.pro.br .   

http://www.revistafenix.pro.br/
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o período de veiculação do filme, logo veio o ano de 1933 e a tomada do poder pelos 

nazistas. Depois de ver o ministério de Propaganda proibir Khule Wamp, e já muito 

visado politicamente pelos debates calorosos acerca das suas produções artísticas, não 

restou outra alternativa  a Brecht a não ser partir para o exílio. O tempo fora da 

Alemanha foi grande e desgastante. O dramaturgo morou na Áustria, Suíça, Dinamarca, 

Finlândia, Suécia, Inglaterra e Rússia, até chegar aos EUA e se instalar em Nova Iorque, 

em 1941.  

Bem antes do  seu exílio nos EUA, Brecht tinha estabelecido contato com 

correspondentes norte-americanos, a fim de entender melhor a recepção do teatro 

germânico naquele país. Isso proporcionou ao dramaturgo uma perspectiva mais 

apurada do que depois ficou conhecido como “teatro de exílio alemão” feito, sobretudo, 

em Nova Iorque.  

Para citar apenas um exemplo de algumas dificuldades prévias enfrentadas por 

Brecht para que suas peças fossem encenadas, foi somente depois de 1935, com a 

montagem de Mother, pela  Theatre Union, que a crítica nova-iorquina passou a 

conhecer o trabalho do dramaturgo. Sem entender muito na época as propostas do teatro 

épico brechtiano, o esforço dos artistas ficou por conta de certa adaptação do viés 

comunista da peça para uma perspectiva socialista, fato que teve como maior objetivo 

deixar o trabalho mais “palatável” ao público e crítica norte-americanos.  

Atento a essas tentativas de grupos e companhias como a Theatre Union, assim 

como de alguns artistas e produtores dos EUA, Brecht deu início, em 1939, a um 

projeto junto com o roteirista Ferdinand Reyher para adaptar para o inglês a peça 

Galileu. O resultado disso foi um belo exemplo de colaboração entre emigrados alemães 

e os norte-americanos interessados em conhecer e fomentar a produção artística alemã 

(sem falar do sucesso alcançado pelo espetáculo). Isso indica que, ao chegar aos EUA 

em 1941, além de estar a par do contexto do teatro e do cinema norte-americanos, por 

meio de parcerias com artistas e produtores locais, Brecht encontrou um movimento 

alemão sendo posto em prática por muitos intelectuais, artistas e produtores emigrados 

que tentaram preservar e difundir a riqueza cultural da Alemanha pré-hitleriana.  

Mesmo com certo apoio, o teatro alemão no exílio, de maneira geral, enfrentava 

muitas dificuldades para se desenvolver nos EUA, sobretudo em razão de questões 

econômicas. Mesmo com um número considerável de artistas do teatro  instalando-se 

nos EUA, entre 1938 e 1941, o projeto de mostrar a “verdadeira Alemanha” por meio da 

sua cultura, e no teatro preservar seu caráter estético-experimental, sem perder o 
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panorama de crítica social, não era compatível com a estrutura voltada prioritariamente 

ao lucro da produção teatral norte-americana. Os dramaturgos e encenadores alemães 

encontravam enormes obstáculos para pôr em prática suas ideias e experimentos 

formais, a começar pela figura do produtor que centralizava a organização do projeto, a 

viabilidade financeira e até a escolha do elenco. Assim, um projeto era escolhido e 

recebia mais ou menos verba conforme a quantidade e nível de fama dos atores e 

atrizes, bem como da aceitação ou não do dramaturgo e encenador em deixar o produtor 

alterar aspectos da obra para que ela ficasse mais perto dos anseios do público 

acostumado às montagens da Broadway 27.   

Depois de ter um desgaste muito grande com todos esses percalços de produção 

artística, além de ter passado por um embate jurídico de contrato com Hollywood, a 

convocação para depor na “Comissão de Atividades Antiamericanas do Senado” foi o 

ponto que faltava para a não permanência de Brecht nos EUA. Segundo as próprias 

considerações do dramaturgo alemão, curiosamente pelo “fato de não ter nada a ver com 

Hollywood, de não ter participado da política americana e de antecessores terem se 

recusado a testemunhar” (BRECHT, 2005, p. 300), não houve indiciamento e, com isso, 

Brecht pôde ir embora de Washington sem outros problemas. Pouco tempo depois do 

ocorrido, Brecht voltou para a Alemanha, depois de um longo período de exílio, e na 

Berlim Oriental se instalou ainda no final de 1947.   

A chegada de Boal a Nova Iorque, em 1953, não foi tardia apenas do ponto de 

vista cronológico, como já foi ressaltado, mais do que isso, a saída de Brecht dos EUA 

representou, pouco tempo antes do brasileiro chegar, as dificuldades de por ali se 

realizar um teatro de perspectiva épico-dialética capaz de dar frutos e deixar de herança 

um solo fértil “aos que viriam depois daqueles tempos sombrios”. A perspectiva era 

mercadológica. Praticamente tudo o que ficou de Brecht e os alemães transformaram em 

apanhados técnicos a serviço da indústria de entretenimento norte-americana.  

Fazendo um balanço geral do período em que Boal estudou nos Estados Unidos, 

do ponto de vista político-cultural, mesmo não tendo entrado em contato com a obra de 

Brecht em Nova Iorque, as experiências só não foram completamente empobrecidas 

porque o brasileiro frequentou o Harlem, bairro próximo a Columbia University onde 

ouviu algumas vezes Langston Hughes, um dos principais expoentes do movimento de 
                                                 
27 Bertolt Brecht relata e analisa todas as dificuldades encontradas por ele nos EUA em seu diário de 
trabalho. Ao longo dessa pesquisa algumas posições do dramaturgo alemão escritas no período do exílio 
norte-americano serão abordadas. In: BRECHT. Bertolt. Diário de trabalho. V. II. Rio de janeiro: Rocco, 
2005.  
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esquerda formado por artistas negros norte-americanos 28. A importância do contato com 

os negros de esquerda norte-americanos foi fundamental para, no mínimo, despertar em 

Boal uma percepção crítica acerca da cultura dos EUA que fora do círculo do Harlem 

dificilmente ocorreria. Principalmente porque, nesse contexto, no âmbito geral, além de 

haver um processo de despolitização do teatro de esquerda estadunidense, um processo 

semelhante havia afetado a intelligentsia branca norte-americana que, como ressalta 

Wright Mill, ocupava-se em fazer a crítica à abundância tecnológica como um possível 

índice de desenvolvimento humano, ou seja, Boal teve o privilégio de entrar em contato 

com uma visão de esquerda crítica à própria visão hegemônica de esquerda da 

intelligentsia norte-americana, uma vez que para a população negra excluída, tal crítica 

à abundância de bens materiais e acesso aos meios de comunicação não correspondia, 

necessariamente, a sua condição social 29.     

Quanto ao contato de Boal com o pensamento e a obra de Bertolt Brecht, coube 

ao Terceiro Mundo30 (e dentro dele o Brasil) a tarefa de fazer tal aproximação. Contudo, 

aqui, em terras brasileiras, a maneira como Boal entrou em contato com algumas 

encenações das peças de Brecht seguiu a ordem de certos aspectos da formação cultural 

do país, que historicamente se constituiu colocando as “ideias de fora” em solo social 

aparentemente incompatível com aquele que originou certas experiências formais 

estrangeiras. Entre esses e outros fatores, foi sob essa perspectiva que Boal começou a 

estudar Brecht, depois de passar a ser diretor do Teatro de Arena de São Paulo.  

  

                                                 
28 Para saber um pouco mais sobre a produção dramatúrgica do período, consultar também: GASSNER, J. 
W. Rumos do teatro moderno. Rio de Janeiro: Lidador, 1965. BETTI, Maria Silvia. O impulso e o salto: 
Boal em Nova Iorque (1953-55). Revista Sala Preta - USP.  Endereço eletrônico:  
http://www.revistas.usp.br/salapreta/article/view/97308 . Consultado em 01.08.2015.   
29 Sobre o tema da esquerda norte-americana, ver o artigo Cultura e política, de C. Wright Mills. In: 
MILLS, C. Wriht. Poder e política (Versão resumida de Power, Politcs and People, compilada por Irving 
L. Horowitz). Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1965, p. 111-122.  
30 “Terceiro Mundo”, termo usado por Eric Hobsbawm em Era dos extremos. Mais à frente, ao tratar das 
experiências de Boal na América Latina, retornaremos a esse conceito de modo a deixar mais claro o 
contexto de trabalho do teatrólogo brasileiro. In: HOBSBAWM, Eric. Eras dos extremos. São Paulo: 
Companhia  das Letras, 1995, p. 337- 362.  

http://www.revistas.usp.br/salapreta/article/view/97308
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1.2 – BOAL NO ARENA E OS PRIMEIROS CONTATOS COM ENCENAÇÕES 

DAS PEÇAS DE BRECHT NO BRASIL 

 

Depois de ter passado dois anos estudando em Nova Iorque, Boal voltou para o 

Brasil em julho de 1955. Ainda sem saber muito bem como dizer à família sobre as 

pretensões em trabalhar com teatro, a angústia do jovem aumentou quando o irmão mais 

velho trouxe a notícia de que teria conseguido um emprego para ele na Petrobras. 

Perfeito: depois de fazer graduação em Química Industrial no Rio e pós-graduação em 

plástico na Columbia University, nada melhor do que trabalhar na eternamente mais 

promissora empresa brasileira. “Você não é nacionalista? Nada mais nacional do que a 

Petrobras... o petróleo é nosso! Vai trabalhar na Petrobras” (BOAL, 2000, p.137), teria 

dito o irmão.  

Com o “cerco apertado”, Boal percebeu que aos vinte e quatro anos precisaria 

trabalhar e deixar de ser sustentado pelo pai. O que ele encontrou como alternativa, 

curiosamente configurou mais um dentre tantos paradoxos presentes em sua biografia: 

Boal voltou a procurar Nelson Rodrigues, que lhe arrumou um emprego de tradutor de 

uma revista policial chamada X-9.    

Primeiro é interessante ressaltar, mais uma vez, a gratidão e respeito que Boal 

tinha pelo pai. Dada sua formação profissional, ele não ousou pedir para o pai sustentá-

lo. Depois, outro fator digno de nota, é a procura do rapaz por Nelson Rodrigues. O 

paradoxo é esse: foi por meio da ligação com Nelson que Boal conheceu Sábato 

Magaldi, que o indicou a José Renato Pécora para que ele trabalhasse como diretor no 

Teatro de Arena de São Paulo.  

Ao retornar ao Brasil, o jovem Boal ainda estava “fora do lugar”, ou em outras 

palavras, não tinha encontrado o seu lugar. Sem necessariamente ter encontrado uma 

genealogia histórica forte em termos de teatro de esquerda na Nova Iorque de 1953, ao 

voltar  ao Brasil, em 1955, foi por meio de um dramaturgo e um crítico com pouca 

disposição em relação ao teatro político, que o jovem começou sua carreira nos palcos 

daquele que viria a se tornar um marco do teatro politico brasileiro. Dessa forma, Boal 

passou a fazer teatro político, e nele se encontrar, graças a quem não fazia e não gostava 

de teatro político.   
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Aqui não eram as “ideias de Boal que estavam fora de lugar”31, elas ainda nem 

tinham encontrado o lugar para se desenvolver. Literalmente, foi por estar fora do lugar, 

que o jovem aspirante a teatrólogo encontrou o melhor lugar para se desenvolver. E 

sobre essas contradições cabe esclarecer um importante detalhe. Quando Sábato indicou 

Boal a José Renato, o Arena não era necessariamente um grupo que fazia teatro político.  

A Companhia de Teatro de Arena de São Paulo surgiu primeiramente como uma 

alternativa de baixo custo para se praticar teatro. Sem nunca ter assistido a uma peça em 

arena, o jovem diretor José Renato teve a iniciativa de começar a fazer montagens nesse 

formato, depois de estudar com Décio de Almeida Prado, na Escola de Arte Dramática 

de São Paulo (EAD), alguns textos sobre as experiências de Gilmor Brow e Margo 

Jones nos campi universitários dos Estados Unidos da América32.   

Atentos muito mais à inovação formal de se adaptar peças de palco italiano para 

espaços alternativos circulares, do que em buscar as raízes estético-políticas nas quais 

Brow e Jones “beberam”, que foram os experimentos russos de N. Oklapov e os 

alemães de Leopold Jessner (até porque naquela época certamente não havia esse tipo 

de material no país), os alunos da EAD José Renato Pécora e Geraldo Mateus, com a 

colaboração do professor Décio de Almeida Prado, apresentaram, em 1951, no I 

Congresso Brasileiro de Teatro, no Rio de Janeiro, um texto intitulado O Teatro de 

Arena como solução para a falta de Casas de Espetáculo no Brasil. Esse texto, segundo 

Cláudia de Arruda Campos, “era exposição teórica de algo que já se provara na prática” 

(CAMPOS, 1988, p.30).           

Antes da apresentação das ideias no I Congresso Brasileiro de Teatro, os jovens 

já tinham realizado um experimento na EAD naquele ano. A experiência foi boa e em 

abril de 1951 o grupo fez outro trabalho, agora para 400 pessoas no Museu de Arte 

Moderna (MAM). Incentivado pela crítica e pelos professores da EAD, o jovem diretor 

José Renato, com a ajuda dos companheiros Sérgio Sampaio, Emílio Fontana e Geraldo 

Mateus, fundou a Companhia de Teatro de Arena de São Paulo, que em 11 de abril de 

1953 estreou no MAM sua primeira peça profissional: Esta noite é nossa, de Stafford 

Dickens. O primeiro elenco era constituído por: Léa Camargo, Moná Delacy, Renata 

                                                 
31 Essa terminologia inspira-se no ensaio As ideias fora do lugar, de Roberto Schwarz. Ao longo do 
trabalho, essa estrutura de pensamento vai aparecer mais vezes a partir de outros contextos. In: 
SCHWARZ, Roberto. Ao vencedor as batatas – ensaios. São Paulo: Companhia  das Letras, 2012.  
32 Sobre esse assunto consultamos: CAMPOS, Cláudia de Arruda: Zumbi, Tiradentes – E Outras histórias 
contadas pelo Teatro de Arena de São Paulo. São Paulo: Editora Perspectiva & Editora da Universidade 
de São Paulo, 1988. Outra obra vista foi: MOSTAÇO, Edélcio. Teatro e política: Arena, Oficina e 
Opinião. São Paulo: Proposta Editorial, 1982. 
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Blaustein,, Wanda Primo, Guilherme Correa, Henrique Becker, John Herbert, Sérgio 

Brito e Xandó Batista33.  

As montagens no MAM prosseguiram e os trabalhos seguintes da Companhia 

foram: O Demorado Adeus, de Tennessee Willians; Judas em Sábado de Aleluia, de 

Martins Pena e Uma mulher e três palhaços, de Marcel Achard. Destaca-se o fato de 

que a última montagem teve Eva Wilma no elenco e foi apresentada até no Palácio do 

Catete, a convite do então presidente Café Filho.  

Com certa fama atingida depois da apresentação para o presidente, o grupo de 

jovens ganhou mais apoio e conseguiu recursos para ter a sede própria. A primeira 

iniciativa foi montar a Sociedade de Teatro de Arena, na qual cada sócio dava o valor de 

uma taxa inicial e depois pagava mensalidade. Segundo Cláudia de Arruda Campos, o 

Arena chegou a ter 400 sócios, os quais tinham direitos a todas as estreias realizadas 

pelo grupo. O que é importante destacar nessa chamada “fase inicial” do Arena, que vai 

de 1955 a 1958,  é o fato de que alguns críticos, e até integrantes da Companhia, como o 

próprio José Renato, consideravam que o Arena era o “TBC pobre”. Isso porque em 

termos de repertório, o grupo da Rua Teodoro Baima seguia praticamente a mesma 

“linha de montagem” do “primo rico”, o que fez José Renato dizer que eles haviam 

“inovado na forma do espetáculo, mas o conteúdo continuava o mesmo. O repertório 

era, no fundo, o mesmo que poderia ter sido feito pelo TBC”34. 

O que José Renato não havia percebido, ao afirmar isso, é que inevitavelmente, 

as contradições internas do Arena, provocadas pelas questões infraestruturais,  trariam à 

tona um conteúdo que poderia coadunar com as proposições formais das peças. Em 

outras palavras, as alterações de perspectiva estética no Arena, eram sintoma do que 

aparece, por exemplo, na ideia adorniana de forma como precipitação do conteúdo. Tal 

perspectiva é usada por Peter Szondi, autor há pouco tempo difundido no Brasil, para 

mostrar que as alterações formais do drama são sintomas de conteúdos sociais latentes 

em seu interior, o que teria dado vasão ao teatro épico do século XX, sobretudo aquele 

de perspectiva brechtiana 35.  

Por outro lado, se José Renato “deixou passar batido” essa potencialidade 

proveniente das contradições, Oduvaldo Vianna Filho, outro integrante do grupo, esse 

                                                 
33 CAMPOS, 1988, p. 31.  
34 Op.cit. CAMPOS, 1988, p. 34. A autora retirou o trecho de entrevista que fez com José Renato em São 
Paulo, Teatro Paiol, maio de 1975.  
35 Ver: SZONDI, Peter. Teoria do drama moderno [1880-1950]. São Paulo: Cosac & Naify, 2001.  
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advindo do Teatro Paulista do Estudante (TPE), certamente por estudar questões da 

dialética marxista, identificou o gérmen das mudanças poéticas e estéticas que se 

sucederam à primeira fase do Arena. Vianinha chamou a atenção para o fato de que a 

falta de recursos para se montar peças estrangeiras de sucesso, com cenários pomposos, 

somados à ausência de condições para fazer publicidade eficaz, levaria, 

inevitavelmente, o Arena a entrar em contato com uma parcela mais politizada do 

público paulista, a qual se identificaria com aquelas condições econômicas 36. 

E essa parcela mais politizada da sociedade paulista era composta, sobretudo, 

por estudantes universitários, que compunham uma parte do público que se formava, e 

ao mesmo tempo alimentava a formação de novos diretores, dramaturgos e atores. Daí 

decorre o fato de que, para a sua sobrevivência, o Arena passaria a depender de um 

público paulista não tão afeito às grandes montagens do TBC e a suas preocupações 

esteticistas. Esse foi um dos motivos que abriram espaço para grupos amadores e 

estudantis dentro do Arena.  

Não tendo dinheiro para pagar produção e técnicos de palco, ao contrário do que 

ocorria no “primo rico”, no Arena eram os atores que faziam tudo que dizia respeito à 

mão- de- obra de infraestrutura. Eles, inclusive, saíam em fotos de jornais da época que 

os mostravam em processo de montar e desmontar cenário, carregando objetos de cena e 

confeccionando figurinos. Foi nesse contexto que o grupo do TPE foi convidado a 

trabalhar no Arena. 

Ao conversar com José Renato, Boal solicitou que sua primeira montagem fosse 

feita justamente com o grupo do TPE. Percebendo certos vícios nos atores do elenco 

principal, Boal alegou que preferia “trabalhar com gente mais inexperiente como ele, e 

não com gente que sabia tão mais” (BOAL, 2008, 123-133), como o elenco principal. 

Entre os estudantes do TPE, estariam alguns dos quais iriam trabalhar durante muito 

tempo com Boal, inclusive  ajudando-o a “encontrar o seu lugar” no teatro político 

brasileiro. Dentre esses companheiros se destacavam Gianfrancesco Guarnieri e 

Oduvaldo Vianna Filho, jovens que, além de serem filiados ao PCB e lerem a crítica 

marxista, tinham estudado com Ruggero Jacobbi, imigrante italiano que gostava de 

discutir as dialéticas de Hegel e de Marx 37.  

                                                 
36Ver: FILHO, Oduvaldo Vianna. Teatro, Televisão, Política – ensaio: Do Arena ao CPC. Rio de Janeiro: 
Funart, 2008, p. 123 -133.   
37 Ver: VANNUCCI, Alexandra. A missão italiana – história de uma geração de diretores italianos no 
Brasil. São Paulo: Perspectiva, 2014.   
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O encontro de Boal com o grupo do TPE acabou promovendo a primeira e maior 

virada histórica do Arena, pois, além de Boal trazer na “bagagem” a aprendizagem de 

técnicas observadas no Actors’ Studio, trouxe também referências estético-políticas 

paralelas apreendidas no contato com Langston Hughes e o teatro de esquerda feito 

pelos negros no Harlem. Em pouco tempo, essa junção de diferentes experiências de 

esquerda (a de Boal, em Nova Iorque, e a do TPE, em São Paulo) começou a dar frutos. 

A primeira montagem, por exemplo, já caracteriza um caminho em direção aos temas 

sociais envolvendo o trabalhador e a miséria, como foi o caso da adaptação da obra 

Ratos e homens, de John Steinbeck, que conta história de dois trabalhadores rurais à 

procura de emprego em fazendas norte-americanas, depois da Crise de 1929 (Grande 

Depressão).      

 Ao lado do grupo politizado do TPE, além de Boal encontrar espaço para 

direção teatral, sua perspectiva dramatúrgica voltada a problemas político-sociais 

brasileiros pôde, aos poucos, também ser posta em prática, o que não ocorreu, por 

exemplo, com seu texto Martim pescador, escrito ainda quando estudava na Columbia 

University. Depois de ganhar um concurso interno de dramaturgia, cujo prêmio seria a 

montagem, Boal recebeu a notícia vinda da diretoria de que o “texto não seria montado 

porque o tema não era adequado – pescadores brasileiros – e a forma muito menos - cru 

naturalismo” (BOAL, 2000, p. 131).  

 A troca, assim, transcorreu quase que naturalmente: Boal trouxe as técnicas 

“fresquinhas” aprendidas com os “gringos”, e os estudantes do TPE trouxeram o vigor 

da militância política que culminaria no teatro engajado feito então pelos novos 

integrantes do Arena. Foi o que aconteceu: tendo o Arena o interesse em ampliar o seu 

quadro, e o TPE, o de se profissionalizar, os dois grupos firmaram um acordo e se 

uniram. Em torno da união, o importante ponto em comum dizia respeito ao interesse 

em dar espaço para autores nacionais, de modo a fomentar a produção da cultura 

popular brasileira. Nesse contexto, Boal serviu como um dos principais pilares para a 

guinada no Arena.  

 Como diretor, Boal propôs inúmeras mudanças na maneira de interpretação dos 

atores do grupo, concebendo um trabalho de ator que, mesmo partindo de Stanislavski, 

tivesse características próprias da nossa cultura. O objetivo era procurar um estilo 

brasileiro de representação e abandonar certos vícios como impostação de voz que 

decorriam de certos padrões europeus. Com isso, o primeiro elenco de formação do 
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Arena foi debandando, e o núcleo advindo do TPE, somada a presença de Boal, passou 

a mudar radicalmente a “cara” da Companhia da Rua Teodoro Baima.  

 Para a primeira peça de Boal no Arena, o elenco foi composto por Gianfrancesco 

Guarnieri, Oduvaldo Vianna Filho, Dirce e Flávio Migliaccio, Milton Gonçalves, Riva 

Minitz e Vera Gertel. Sobre o primeiro contato com os atores, Boal conta que teve certo 

trabalho com a disciplina do horário, talvez porque num primeiro momento houvesse 

resistência do grupo em trabalhar com aquele jovem desconhecido americanizado. Entre 

os mais desconfiados, curiosamente estavam Guarnieri e Vianinha, que caçoavam da 

maneira de andar de Boal e o chamavam de “americano ou cowboy”. O problema foi 

contornado depois de Boal citar parte do livro A preparação do ator 38, de Stanislavski, 

e ler especificamente o trecho no qual o diretor russo critica veementemente atrasos por 

parte dos atores39. A novidade das técnicas stanislaviskianas e a seriedade do jovem 

diretor chamaram a atenção do grupo advindo do TPE e sem demora os outros ensaios 

começaram na hora marcada.  

 O que é importante destacar nessas primeiras relações interpessoais de Boal é o 

outro lado disso, que mostra que ao mesmo tempo em que o jovem diretor traz técnicas 

importadas e enviesadas pelo Actors’ Studio, aparentemente sem nenhum diálogo com a 

realidade do ator local, com seu contexto social, inevitavelmente aproxima Boal de 

ideias marxistas. E isso, consequentemente, a um passo depois, aproxima o jovem 

diretor do pensamento e teatro de Bertolt Brecht.  

 A contradição da situação ocorre pelo fato de serem aquelas técnicas de 

Stanislavski relacionadas à psicologia das personagens, que  menos aproximavam 

Brecht do russo, que acabaram por cativar alguns dos jovens marxistas mais 

esclarecidos como eram os casos de Gianfrancesco Guarnieri e Oduvaldo Vianna Filho. 

Tal era o sintoma, no Brasil, da carência de conhecimento do teatro de esquerda naquele 

ano de 1956, data da montagem de Ratos e homens.  

 Em Hamlet e o filho do padeiro, Augusto Boal relata que antes de ter ido estudar 

em Nova Iorque, tinha lido algumas obras de Stanislavski ainda no Rio de Janeiro. 

Porém, foram as experiências vistas pelo brasileiro no Actors’ Studio que “rechearam” 

de anotações seu exemplar de A preparação do ator e guiaram seu primeiro trabalho 

como diretor profissional. 

                                                 
38 STANISLAVSKI, Constantin. A preparação do ator. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.   
39 BOAL, 2000, p. 141.   
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 Como já ressaltado, na época em que Boal esteve em Nova Iorque, a 

coordenação e trabalho de ator no Actors’ Studio eram feitas por Lee Strasberg. É 

importante chamar a atenção para a formação que Strasberg teve nos Estados Unidos 

em meados de 1920, de modo que se entenda melhor a concepção de ator 

stanislavskiano reproduzida por Boal no seu primeiro momento no Arena.  

   Em 1923, o Teatro de Arte de Moscou fez uma turnê em Nova Iorque, 

mostrando os trabalhos que eram desenvolvidos pelo mestre russo e sua equipe. Depois 

da viagem, dois membros do grupo de Stanislavski resolveram ficar nos Estados Unidos 

e por lá se radicar. Em 1925, Richard Boleslavski e Maria Ouspenskaya foram 

convidados para serem os responsáveis pela formação de ator no American Laboratory 

Theater (LAB), local onde estudava Lee Strasberg. No período da excursão, as maiores 

experiências de Stanislavski giravam em torno do que ele chamava de “se imaginário”, 

da memória emotiva e da interiorização de personagens por parte dos atores. Foi essa a 

formação principal tida naquele tempo por Boleslavski e Ouspenskaya, e foram as 

técnicas a partir dela as mais aprendidas por Strasberg, o qual serviu, em se tratando de 

Stanislavski, como primeira referência prático-teórica de Boal em tempos de Actors’ 

Studio40. 

 Se posteriormente a esse período Boal partiu para outras experiências com o 

trabalho de ator, inclusive encontrando saídas em Brecht, a verdade é que parte da visão 

idealista a respeito de Stanislavski assimilada em tempos nova-iorquinos parece ter se 

preservado. Tal perspectiva aparece com força em Hamlet e o filho do padeiro. Ali Boal 

assume a importância do diretor russo em sua carreira e o compara ao filósofo grego 

Sócrates. Na visão de Boal, o Método stanislavskiano “ajuda o ator a buscar, em si, 

ideias e emoções atribuídas aos personagens” (BOAL, 2000, p. 143), o que seria uma 

função “maiêutica, como Sócrates faz no seu processo de filosofar” (BOAL, 2000, p. 

143). Tal paralelo de Boal identifica o filósofo como o “parteiro de ideias” e o diretor 

como o “parteiro de personagens”, aquelas encontradas pelo ator na sua subjetividade.  

Esse é mais um paradoxo, entre tantos outros, no pensamento teatral de Boal, 

que tem o mestre russo como maior referência em direção, enquanto que sua atuação no 

campo estético-político encontra em Brecht o seu maior reforço e impulso. Essa síntese 

                                                 
40 As informações sobre a formação de Lee Strasberg foram retiradas do seguinte artigo publicado na 
Revista Sala Preta, da USP: O impulso e o salto: Boal em Nova Iorque (1953-55), escrito por Maria Silvia 
Betti. Endereço eletrônico:  http://www.revistas.usp.br/salapreta/article/view/97308 . Consultado em 
01.08.2015.   

http://www.revistas.usp.br/salapreta/article/view/97308
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parece nunca ter sido feita e superada completamente, e um dos motivos disso parece 

realmente advir da primeira formação do teatrólogo brasileiro. Isso não quer dizer, 

contudo, que Boal não soube enfrentar determinadas limitações encontradas por ele ao 

longo da sua formação. À sua maneira, o teatrólogo foi encontrando alternativas e 

pontos de apoio para impulsionar sua poética e prática teatral.  

O interesse de Brecht por Stanislavski era identificar material realista nos 

elementos naturalistas trabalhados pelo russo, os quais guardassem contradições que 

pudessem levar o trabalho de ator a uma representação épico-dialética, cuja tarefa seria 

quebrar com a ilusão de cena que levaria o espectador a se identificar empaticamente 

com as personagens. No ensaio Teatro experimental escrito em 1939, essa é uma das 

principais preocupações de Brecht: superar um modo de representação ilusionista que 

estimula emoções que permanecem no campo da irracionalidade, ao invés de ser 

emoções geradoras de conhecimento 41.  

Com o mesmo objetivo, num ensaio anterior, O uso da música no teatro épico, 

de 1935, o alemão deixa claro que todas as técnicas desenvolvidas em suas peças, a 

começar pelas músicas (songs), não tinham por finalidade eliminar todos os efeitos 

emocionais, mas “clarificar e arrancar emoções do subconsciente para fazer com que o 

espectador as reconheça e não permaneça mergulhado num estado de transe” 

(BRECHT, 1867, p. 86). 

Com respeito ao trabalho de ator, aquilo que especificamente chama mais a 

atenção de Brecht, no que tange a Stanislavski, são as técnicas chamadas de “ações 

físicas”. O diretor russo sistematizou essas técnicas somente ao final da sua vida, na 

primeira metade dos anos 1930; portanto, num momento posterior à passagem do Teatro 

de Arte de Moscou por Nova Iorque. Brecht teve notícias desses experimentos 

chamados de “ações físicas” por meio de Toporkov e Gorchako, discípulos que com a 

ajuda de outros integrantes da equipe do diretor russo ajudaram a divulgar suas ideias.  

Sérgio de Carvalho sugere, concordando com Brecht, que possivelmente em um 

momento mais amadurecido de suas pesquisas, Stanislavski teria sofrido muita 

influência dos teatralistas russos, sobretudo depois da revolução social e teria 

incorporado uma visão materialista à sua concepção de trabalho de ator42. Sem dúvida 

esse seria um dos motivos centrais do interesse de Brecht pelas “ações físicas” 
                                                 
41 BRECHT, Bertolt. Teatro dialético – ensaios. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1967, p. 139.  
42 Essas ideias estão contidas no seguinte artigo de Sérgio de Carvalho: Ações físicas segundo Stanislavski 
e Brecht. In: CARVALHO, Sérgio. Introdução ao teatro dialético. São Paulo: Expressão Popular, 2009, 
p. 79-85.  
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stanislaviskianas, uma vez que no bojo de tal prática está a importância do trabalho de 

corpo que, na execução de uma ação, entraria em contraste com a ideia, revelando, 

assim, não somente as causas subjetivas de tal ação, mas a relação dela com as causas 

sociais43.  

As pretensões de Brecht com tal perspectiva das “ações físicas”, do ponto de 

vista técnico do trabalho de ator, também estão ligadas à sistematização do que o 

alemão chamava de gestus. Segundo Jameson, a etimologia da palavra tem várias 

matrizes que derivam do latim e estão ligadas ao sentido épico e as suas muitas formas 

narrativas44. Por isso, para Brecht, no teatro épico-dialético o gestus é social. Um dos 

exemplos usados por ele é a cena de um animal sendo caçado. Se o ator simplesmente 

reproduz o olhar de um animal sendo caçado, sem com isso pôr em jogo nenhum tipo de 

relação que envolva outro ser humano, o olhar do animal mostra somente o plano da 

animalidade e sua tentativa de sobrevivência. Por outro lado, se o olhar do animal sendo 

caçado mostrar a condição de degradação na qual um homem foi posto pelas ações de 

outros homens, então o gestus tem um sentido social, posto que para o dramaturgo 

alemão o “‘Gestus social’ é o gesto relevante para a sociedade, o gesto que permite 

conclusões sobre as circunstâncias sociais” (BRECHT, 1967, p. 78-79). Além do gestus 

brechtiano ocorrer dessa forma, a partir dos movimentos corporais, ele também aparece 

pelo uso de outros meios comunicacionais ligados ao narrar, tais como certas 

entonações vocais, o uso de canções e a reprodução de imagens em cena. Tal como 

ressalta Fredric Jameson, o gestus é um operador de um efeito de estranhamento próprio 

que revela uma série de significados que, em conjunto, são capazes de demonstrar como 

um ato histórico pode ter consequências irreversíveis45.   

Mesmo que ainda distante dessa linha de trabalho, a primeira fase de Boal no 

Arena, por força das circunstâncias, fez com que a adaptação das pesquisas 

stanislaviskianas cumprisse um papel importante para o trabalho de ator dos elencos 

com quem Boal trabalhou principalmente até 1958. Como as atuações importadas e 

estilizadas dos atores do TBC não serviam de parâmetro para o grupo do TPE, ao 

aplicar as técnicas do diretor russo na preparação do elenco, Boal colaborou para que 

                                                 
43 Síntese elaborada a partir da leitura do capítulo “Ação”. In: STANISLAVISKI, 2006. Outro livro 
consultado sobre “ações físicas” foi: BURNIER, Luís Otávio. A arte de ator – Da técnica à 
representação. Campinas: Editora da UNICAMP, 2001. Apesar de o autor dessa obra não ter como 
objetivo demonstrar uma aproximação das “ações físicas” com os interesses de Brecht, sua leitura da 
técnica nos ajudou a enxergar melhor tal aspecto.  
44 Ver: Jameson, 1999, p. 138-139. 
45 Idem.   
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visões de mundo pessoais manifestadas na sala de ensaio fossem elevadas ao plano do 

contexto social,  de certa maneira preparando terreno para posteriormente se trabalhar 

com o teatro épico de Brecht e, com isso, explorar mais a perspectiva de esquerda 

daquele grupo.   

Aliás, pisar nesse terreno não seria tarefa nada fácil, dadas as condições de crise 

entre alguns setores da esquerda na época. Algumas teorias defendiam, inclusive, o 

ponto de vista de que existiam condições objetivas para fazer uma revolução social no 

Brasil, mas que, por outro lado, a carência se dava pela falta de consenso, o que  

significa dizer que ainda inexistia a presença amadurecida de um forte sentimento 

nacional contra o imperialismo norte-americano. Esse era, por exemplo, um ponto de 

vista defendido por Caio Prado Jr. em Revolução Brasileira, obra de 196646. Para o 

autor, o erro fundamental das esquerdas teria começado nos anos 1920 com a 

interpretação vulgar da teoria clássica do marxismo, que aos olhos dos teóricos 

brasileiros serviu meramente de esquema para se ler deturpadamente a realidade do 

país. Para o historiador, a visão etapista das esquerdas no Brasil não levou em conta 

características próprias do período colonial do país, muito diversas daquilo que era 

entendido como feudalismo europeu.   

 O ápice da falta de coerência entre teoria e prática revolucionárias aconteceu, 

segundo Caio Prado, nas eleições presidenciais de 1955, ano em que Juscelino 

Kubitschek foi eleito. Esse é o momento da “aliança espúria e do início político da 

trajetória da esquerda brasileira, e dos comunistas em particular, que iria terminar com o 

desastre de 1º de abril” (PRADO JR., 2014, p. 25). 

 No campo econômico, o governo entreguista de Kubitschek inaugurou a abertura 

ao capital internacional, tendo como base de seu programa de desenvolvimento de 

metas o estímulo aos grandes trustes, que, aliados aos capitalistas brasileiros, deram “o 

pontapé inicial” para a dependência do Brasil em relação aos interesses imperialistas. 

Para Caio Prado, uma medida radical em prol dos interesses nacionais seria o controle 

total do Estado sobre a produção interna e o comércio exterior, de modo que fossem 

cancelados os envios de lucros para fora do país, o que seria o maior golpe que o 

imperialismo poderia sofrer. Como a história provou, não foi isso o que aconteceu.  

 Se no campo da política estava feita a aliança que culminou no entreguismo, e 

pior, no golpe civil-militar de 1º de abril de 1964, no campo da produção cultural, o rio 

                                                 
46 PRADO Jr., Caio. Revolução Brasileira; A questão agrária no Brasil. São Paulo: Editora Companhia 
das Letras, 2014.  
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corria ao contrário. Vários movimentos de artistas de esquerda começaram a explorar 

uma estética ancorada na cultura brasileira e em suas manifestações sociais. Cinema, 

literatura, música e teatro buscavam falar sobre o nacional e o popular. No Teatro de 

Arena, o marco foi a peça Eles não usam Black-tie, escrita por Gianfrancesco Guarnieri 

e dirigida por José Renato, em 1958.    

 A peça foi fruto de debates realizados em encontros periódicos  ao final de 1957, 

nos quais os integrantes do Arena discutiram questões sobre os rumos do teatro nacional 

e as mudanças necessárias para se atingir um público cada vez mais amplo, que 

extrapolasse o gosto médio da pequena burguesia frequentadora das suas peças e 

atingisse as camadas mais pobres da sociedade, a começar pelos trabalhadores. Com o 

sucesso de Black-tie,  não era esperado pelo grupo, que estava desanimado com os 

fracassos das tentativas de se firmar o autor brasileiro, o Arena ganhou novo fôlego e 

tocou seus projetos adiante.  

 Daqueles encontros frequentes surgiu a ideia de se fazer um Seminário de 

Dramaturgia coordenado por Boal, que servisse para pôr à prova textos de novos 

autores. O Seminário começou a existir em abril de 1958. Entre os colaboradores, 

alguns dos principais intelectuais e críticos frequentavam os encontros, tais como Décio 

de Almeida Prado, Sábato Magaldi, o alemão Anatol Rosenfeld e o diretor italiano 

Juggerro Jacobbi. Em relação aos dois últimos, destaca-se a importância fundamental de 

seus conhecimentos sobre a estética hegeliana e as perspectivas marxistas.  

 Aliás, a importância desse debate acerca de Hegel e principalmente de Marx era 

um reflexo do que acontecia país afora, em alguns lugares distantes, e em outros muito 

perto do teatro da Rua Teodoro Baima. Naquele mesmo ano de 1958, outro grupo de 

estudos se formou a poucas quadras do Arena, na Faculdade de Filosofia da Rua Maria 

Antônia. Ali o objetivo era estudar O Capital, de Marx, fora do eixo ortodoxo da União 

Soviética. Conforme Roberto Schwarz, um dos integrantes do grupo, quando ainda era 

estudante, a ideia partiu de José Arthur Giannotti depois de ter voltado de um período 

de estudos na França, onde frequentou o grupo Socialisme ou Barbarie, no qual Claude 

Lefort discutia com outros integrantes a burocratização soviética. Com a morte de Stalin 

em 1953, e a divulgação dos crimes do Estado soviético, esses tipos de grupos se 

espalharam pelo mundo inteiro, como uma tentativa das esquerdas se reorientarem a 

Marx. Essa foi a característica marcante do grupo da Rua Maria Antônia, que ficou 
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conhecido como Seminário de Marx, e teve na sua origem a ousadia heterodoxa de 

tentar interpretar o pensamento do materialismo histórico dialético na sua fonte 47.      

 Não se pode confirmar se os integrantes de um grupo e do outro pulavam o muro 

para frequentar os debates do vizinho. Por outro lado, é certo que os mesmos ares que 

batiam numa rua, batiam na outra. Dentro do Arena a pluralidade de ideias fervilhavam 

e consequentemente visões mais ortodoxas do marxismo entravam em choque com 

visões heterodoxas.  

No teatro, o reflexo disso se desdobrou nas propostas estéticas de alguns 

espetáculos. Autores como Gianfrancesco Guarnieri e Oduvaldo Vianna Filho 

prosseguiam explorando o drama como forma para abordar assuntos sobre opressão 

social. Daí surgiram peças como Eles não usam Black-tie, Gimba e a Semente, de 

Guarnieri, e Chapetuba Futebol Clube e Via Copacabana, de Oduvaldo Vianna Filho.  

 Já numa perspectiva estética mais heterodoxa, diversa da de Vianinha e 

Guarnieri, até certo ponto ainda ligados ao realismo socialista, Francisco de Assis 

escreveu O testamento do Cangaceiro, com alusão ao contexto cultural nordestino. 

Augusto Boal, por sua vez, escreveu Revolução na América do Sul, encenada em 1961.  

 Do ponto de vista político, Revolução é um ataque frontal ao imperialismo norte-

americano. Empregando ironia corrosiva e comicidade contagiante, Boal usa um “Anjo 

da Guarda” para cobrar os royalties de tudo o que o trabalhador José da Silva faz. Este é 

a figura que alegoriza o povo brasileiro inclusive nos seus aspectos mais negativos, 

como em relação à complacência e à falta de consciência política. Quanto aos aspectos 

formais, o autor lançou mão de tudo o que pôde ser assimilado nas discussões acerca de 

Brecht, sobre teatro de revista e até sobre o circo. A peça é composta por fragmentos, 

canções, cartazes e uma condução de tempo de ritmo acelerado, tudo o que pode ser 

posto na conta do teatro épico, que no caso de Revolução foi feito bem à brasileira 48.  

 Esse encontro de Boal com expedientes brechtianos foi promovido não só pelos 

estudos realizados no Seminário de Dramaturgia, mas também pelo contato com a 

encenação da peça A alma boa de Setsuan, de Brecht, que estreou no Teatro Maria 

Della Costa em 1958, dirigida por Gianni Ratto. Na ocasião, os integrantes do Arena 

foram mais de uma vez assistir à peça. Depois Boal, Vianinha, Francisco de Assis e 

Guarnieri varavam madrugadas discutindo Bertolt Brecht.  

                                                 
47 In: SCHARZ, Roberto. Sequências Brasileiras – Um seminário de Marx. São Paulo: Editora Cia das 
Letras, 1999, p. 86-105. 
48 Ver: COSTA, Iná Camargo. A hora do teatro épico no Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.  
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 Antes da montagem de Maria Della Costa, Brecht chegou a ser experimentado 

por grupos amadores e estudantes de teatro no Brasil. Entre algumas das peças do 

alemão, existem alguns poucos registros de uma montagem de Terror e miséria no 

Terceiro Reich, em 1945, e de A exceção e a regra, esta feita por estudantes da EAD no 

início dos anos 1950. Sobre a última, inclusive, destaca-se o fato de que Décio de 

Almeida Prado, ao analisar a experiência, apenas concluiu se tratar de “um corpo 

estranho, que parecia ter caído de outro planeta”, nas palavras de Iná Camargo Costa 

(2012). Para a autora, por conta dessas e outras é que essas duas experiências não 

tiveram nenhum efeito na vida teatral do Brasil que conste das encenações de Brecht por 

aqui 49. Saldada a fatura, foi por conta disso que A alma boa de Setsuan feita por Maria 

Della Costa ficou registrada oficialmente como a primeira montagem de Brecht em 

terras brasileiras.  

 Sobre as encenações de Brecht no Brasil, Iná Camargo Costa, em Nem uma 

lágrima, traça um panorama histórico que deixa bem claro em quais situações o teatro 

épico-dialético do alemão chegou às mãos de Boal e seus companheiros mais estreitos 

de trabalho, como Guarnieri, Vianinha e Francisco de Assis. Como foi ressaltado 

anteriormente, Boal passou a juventude num momento em que o país sofria fortes 

investidas de Getúlio Vargas contra movimentos sociais. Isso desembocou, segundo Iná 

Camargo Costa, num processo de contrarrevolução preventivo que funcionou em pleno 

vapor na década de 1950, momento em que as peças de Brecht chegaram ao Brasil. Daí 

a comparação daquilo que o alemão teve como experiência com os movimentos da 

classe trabalhadora na Alemanha da década de 1920, com o Brasil do chamado 

“desenvolvimentismo” da década de 1950, mostra a diferença e o fosso do diálogo entre 

os intelectuais e artistas de esquerda com os trabalhadores brasileiros.   

 No campo do teatro, um reflexo do contexto histórico do processo de 

contrarrevolução preventivo, posto em prática desde os anos 1920 com Artur 

Bernandes, então presidente brasileiro, fica por conta do fato dos movimentos 

naturalista e expressionista não terem chegado ao Brasil com o mesmo fôlego 

vanguardista que na Europa. Conforme Iná Camargo Costa (2012), vale notar um 

estudo de Mário de Andrade acerca do dramaturgo expressionista Ernst Toller, que o 

influenciou na escrita da peça-ópera Café; que por sinal sempre foi pouco  

compreendida pelos profissionais de teatro no Brasil. Dessa forma, a autora compara a 

                                                 
49 COSTA, Iná Camargo. Nem uma lágrima – teatro épico em perspectiva dialética. São Paulo: 
Expressão Popular; Editora Nankin, 2012, p. 113.  
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miséria alemã com a miséria brasileira, tendo como saldo negativo as deficiências da 

formação cultural brasileira.   

 Sobre a chegada do teatro de Brecht ao Brasil, os prejuízos foram grandes, posto 

que foi a partir da crítica em relação ao naturalismo e expressionismo que o alemão 

desenvolveu suas primeiras concepções acerca do teatro épico. Mais do que isso, de 

chegar “amputado” no Brasil, o Brecht de Boal e seus companheiros, naqueles anos de 

1958 em diante, serviria de guia para um caminho inverso feito pelo alemão. Depois de 

divergirem sobre questões estéticas e políticas, Vianinha e Francisco de Assis foram 

para o Rio de Janeiro e no Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes 

(CPC da UNE) passaram a experimentar peças de agitprop, enquanto Boal e Guarnieri 

permaneceram no Arena e caminharam para os musicais.   

 Para Iná Camargo Costa (2012), no CPC do Rio o que mais motivava as 

experiências de agitprop era a peça A mais valia vai acabar, seu Edgar, de Vianinha. 

Segundo a autora, permanecendo o espaço sobre o assunto da mais-valia na peça 

Revolução na América do Sul, na qual o plano discursivo da cena de exploração do 

trabalho não teria dado conta da complexidade do conceito, Vianinha, leitor de O 

Capital, apreende a ideia de que não é somente quando o trabalhador está insatisfeito 

com o salário que ocorre a mais-valia, mas que, mesmo quando o salário mantém as 

necessidades básicas do empregado, o patrão extrai o lucro da força de trabalho que 

nunca é paga compativelmente com aquilo que produz. Por conta de todos esses 

aspectos, o espetáculo de Vianinha fez grande sucesso e atingiu grande público entre os 

universitários da UFRJ, passando a fomentar inúmeros debates.  

 Depois da cisão em 1961, quando parte da equipe permaneceu no Rio de Janeiro, 

Boal e Guarnieri começaram uma nova fase no Arena, que ficou conhecida como “A 

Nacionalização dos Clássicos” (1961-194). Parece que Boal e Guarnieri, então seu 

principal parceiro de trabalho, sentiram não só a separação, mas as críticas que surgiram 

naqueles anos de teatro nacional imprimido pelo Arena desde Black-tie.  

Sábato Magaldi50, cujo apreço por parte de Boal já foi ressaltado, fez duras 

críticas (com teor conservador) a algumas limitações presentes nas peças de autores 

nacionais realizadas no Arena, observando que os textos eram escritos às vésperas das 

                                                 
50 SÁBATO, Magaldi. Nacionalismo e teatro. Suplemento literário de O Estado de S. Paulo, 14.11.1959. 
Apud. CAMPOS, 1988, p.51-52. Obs.: o título “A nacionalização dos clássicos” e o período de 1961 a 
1964 são baseados nas informações contidas no mesmo livro da autora.  
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estreias e que não existiam peças suficientes para alimentar as exigências dos elencos 51. 

Além disso, considerava o crítico, não havia condições, entre outros atores, em virtude 

do alto preço dos ingressos nas salas de São Paulo, de um público não burguês 

frequentar o teatro paulista. Fazendo um balanço da crítica de Sábato, se, por um lado, 

mesmo com fragilidades as experiências desbravadoras da dramaturgia nacional feitas 

pelo Arena foram importantes, por outro, realmente o fato de não ter tido um público 

além do pequeno burguês constituiu um fator limitante, e foi um dos motivos pela opção 

de Vianinha, Flávio Migliaccio, Francisco de Assis e Nelson Xavier terem ido ao Rio de 

Janeiro.    

O recuo dos trabalhos de Boal e dos seus companheiros do Arena em relação à 

dramaturgia nacional, porém, não foi completo. Da experiência ficou a pertinência de se 

discutirem os fatos históricos e políticos do Brasil na época, de maneira a passar os 

problemas da ordem do dia pelo crivo crítico do olhar do artista de esquerda do teatro 

brasileiro. Assim, a ideia da chamada “nacionalização dos clássicos” era interpretar 

textos de outras épocas, fazendo adaptações que traçassem um paralelo com a situação 

política do Brasil, na década de 1960. Nessa lógica até um texto brasileiro como O 

noviço, de Martins Pena, foi montado em 1963. Outras peças consideradas desse 

período de “nacionalização” foram: O melhor Juiz; O Rei, de Lope Vega; O Tartufo, de 

Molière, e outras feitas um pouco antes de 1963, ou um pouco depois de 1964, como 

Fuzis da senhora Carrar (1962), de Brecht; A Mandrágora (1962), de Maquiavel; e O 

inspetor geral (1966), de Gogol.  

 O CPC da UNE, nesse período, fazia inúmeras experiências com agitprop, o 

Arena, buscando ampliar horizontes, abria um Núcleo 2 de trabalho. Esse grupo 

percorreu todo o Nordeste apresentando as peças adaptadas feitas em São Paulo. Na 

época Boal dirigia quase todas as peças e chegou a viajar algumas vezes com o Núcleo 

2. Esse foi um momento de muita abertura política do Arena com os movimentos 

sociais. Os paulistas entraram em contato com as Ligas Camponesas e com o 

                                                 
51 É interessante notar que essas características criticadas por Sábato Magaldi estão presentes em 
trabalhos em muitos coletivos que fazem o que se denomina como teatro de grupo em tempos atuais. Na 
cidade de São Paulo, por exemplo, muitas vezes por conta de falta de financiamento público, ou pelo 
baixo financiamento público , muitos grupos que fazem pesquisas sérias, voltadas a temas sociais mais 
urgentes da contemporaneidade brasileira, montam e estreiam espetáculos que se encontram em processo. 
Tal aspecto no trabalho desses grupos, que poderia ser visto como desbravador em termos estético-
políticos, acaba servindo de “pano pra manga” para críticos conservadores atuais, os quais prezam pelo 
formalismo em detrimento de experimentações estéticas ousadas. É fato que tal panorama decorre, 
semelhantemente ao que acontecia com o Arena, em função de forças conservadoras que pretendem inibir 
o caráter político do trabalho desses grupos.    
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Movimento de Cultura Popular (MCP de Pernambuco), cujo método de Paulo Freire foi 

utilizado. Boal relata que essas experiências foram marcantes, inclusive para o que ele 

veio a desenvolver depois em tempos de exílio pela América Latina52.  

 Na cidade de São Paulo, Boal e os companheiros também continuavam na 

militância, inclusive colaborando com grupos amadores. Segundo Augusto Boal, um 

desses grupos, o Oficina, acabou se tornando, ao lado do próprio Arena e do CPC, um 

dos grupos de teatro mais atuantes no Brasil dos anos 1960 em diante. Depois que o 

elenco do Oficina montou Fogo Frio (1960), de Benedito Ruy Barbosa, no Arena, tendo 

Boal como diretor e Zé Celso como assistente, o grupo se profissionalizou e seguiu vida 

própria 53.  

 Assim como no Arena, no início, o Oficina trabalhou muito a partir de 

Stanislavski 54. Porém, segundo Fernando Peixoto , a grande mudança aconteceu quando 

alguns integrantes do grupo, incluindo ele, foram para a Alemanha e em 1965 

conheceram as peças de Bertolt Brecht no Berliner Ensemble. Fernando Peixoto conta 

que, mesmo experimentando vários teatrólogos como Artaud, Grotowski e Eugenio 

Barba, foram as montagens de Galileu Galilei (1968) e Na selva das cidades (1969), de 

Brecht, que fizeram o grupo superar seus limites de encenação e de trabalho de ator, ao 

mesmo tempo em que as perspectivas estético-políticas foram renovadas 55.    

 No mesmo livro organizado por Wolfgang Bader sobre Brecht no Brasil, no qual 

Fernando Peixoto faz tais considerações, Augusto Boal também enfatiza  a sua relação 

com o teatro do alemão no período56. Boal confessa que, em 1956, quando se tornou 

diretor profissional, pouco conhecia Brecht. Os primeiros anos de diretor do Arena 

teriam sido um mergulho total em Stanislavski. Contudo, semelhantemente ao 

movimento feito pelo Oficina no final da década de 1960, o Arena sentiu a necessidade 

de se comunicar mais diretamente com o público. Alguns aspectos nesse sentido já 

tinham sido estudados por Boal no Arena, inclusive Piscator, em 1959, que, se não 

                                                 
52 Sobre esse assunto ver: BOAL, 2000, p.181.  
53 Essa  parceria do Arena com o Teatro Oficina, ainda em fase amadora, expressa a versão de Boal sobre 
o assunto. Ver: Boal, 2000, p. 174-175. Para uma visão mais aprofundada do assunto consultar também: 
PEIXOTO, Fernando (Org.). Dionysos. N° 26. Dossiê Teatro Oficina. Ministério da Educação e Cultura - 
Serviço Nacional de Teatro. Rio de Janeiro, 1982.   
54 Sobre esse assunto existe também a seguinte pesquisa: RIZZO, Eraldo Pêra. Ator e estranhamento – 
Brecht e Stanislavski, segundo Kusnet. São Paulo: Senac, 2004.  
55 Ver o relato de Fernando Peixoto feito para o livro sobre Brecht no Brasil. In: BADER, Wolfgang 
(org.).  Brecht no Brasil – experiências e influências. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1987, p. 232-
240.  
56 Boal participa e faz um relato no mesmo livro citado na nota anterior. In: BADER, 1987, p. 249-257.  
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exerceu tanta influência como Brecht na peça Revolução, não deixou de exercer57. Por 

outro lado, foi realmente Brecht que influenciou a fase seguinte à “nacionalização dos 

clássicos”, que ficou conhecida como a série “Arena conta”: Arena conta Zumbi (1965), 

Arena canta Bahia (1965), Arena conta Tiradentes (1967) e Arena conta Bolívar 

(1970). 

 A primeira saída que Boal buscou encontrar a partir de suas pesquisas em 

Brecht, para tentar superar aquela longa fase do Arena em Stanislavski, foi a 

preocupação em criar um dispositivo cênico que acabasse com a identificação entre ator 

e personagem e, consequentemente, com a identificação puramente emocional do 

público com a personagem. Boal nomeou seu expediente de “Sistema Coringa”, no qual 

todos os atores faziam todas as personagens. A ideia era estimular a empatia em relação 

a uma personagem feita em determinado momento por um ator ou atriz, e em outro 

causar um afastamento por conta de outro ator ou atriz fazer aquela mesma personagem. 

Para Boal, isso causaria uma espécie de estranhamento que ativaria o senso crítico do 

público em relação às ações das personagens e às causas dos fatos, o que seria, segundo 

o brasileiro, um princípio muito próximo das pretensões brechtianas.   

 Com relação ao “Sistema Coringa”, Boal criou uma técnica chamada de meneur 

de jeu, por meio da qual um ator podia transitar pelas cenas como mediador do jogo 

cênico, ao mesmo tempo em que comentava e explicava determinados acontecimentos. 

Essa função desempenhada por determinado ator (que ao mesmo tempo procurava 

mostrar e analisar a cena mostrada) recebeu a denominação de “coringa” 58.  

 Das quatro peças da série “Arena conta”, apenas Arena conta Bolívar não foi 

montada no Brasil, por motivos ligados à censura do regime militar. Arena canta Bahia 

chamou a atenção por reunir toda uma geração de jovens cantores e compositores 

baianos, entre os quais estavam Maria Bethânia, que já tinha participado do Show 

Opinião59, Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Tom Zé. Por outro lado, foram 

Arena conta Zumbi e Arena conta Tiradentes as peças que mais provocaram discussão 

na crítica no que diz respeito às propostas estéticas e políticas.  

                                                 
57 Ver o relato de Boal feito em 1959, época em que o Arena colaborava para a abertura de vários 
Seminários de Dramaturgia Brasil afora, a começar por Porto Alegre - RS, cidade de Fernando Peixoto, 
autor do artigo no qual constam essas informações sobre as pesquisas em Piscator. In: PEIXOTO, 
Fernando. Teatro em pedaços. São Paulo: HUCITEC, 1980, p. 27-35.   
58 Posteriormente, Augusto Boal vai usar essa figura do “coringa” na modalidade do Teatro do Oprimido 
denominada de Teatro Fórum.  
59 Sobre as principais diferenças do ponto de vista político e estético do Show Opinião - considerando a 
primeira resposta a ditadura militar - e as peças Zumbi e Tiradentes, ver. COSTA, Iná Camargo. A hora 
do teatro épico no Brasil. São Paulo: Paz e Terra; Graal, 1996.  
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 Sobre o funcionamento do “Sistema Coringa” e do que Boal chamou de menur 

de jeu, o comentador, o “paulista de 67”60, Anatol Rosenfeld fez duas críticas 

importantes. A primeira é que, ao tentar buscar em Brecht uma saída para certas 

limitações poéticas presentes nos trabalhos do Arena daquele momento, Boal e 

Guarnieri ficaram mais longe do teatro do alemão, sobretudo porque, segundo Anatol, 

“Brecht provavelmente não teria concordado com a separação e a junção um tanto 

mecânica do típico e particular”61. Depois, segue Anatol, o comentarista que narra a 

história, o “paulista de 67”, ao confabular com o público de sua época, distancia-se das 

personagens, inclusive do herói, que no caso de Tiradentes é aquele a quem os 

dramaturgos não querem o distanciamento, mas a empatia.  

  Do ponto de vista musical, Arena conta Zumbi impressionou com a beleza das 

músicas de Edu Lobo, que compôs a maioria delas, e com as de Ruy Guerra e Vinícius 

de Moraes, que compuseram Reza e Gangazumba. O texto, apesar de tratar da derrota 

de Palmares, procurava a exortação por todos os lados, inclusive inspirando-se no 

poema Aos que virão nascer, de Brecht, que está na última fala de Ganga Zumba já 

cercado pelo inimigo, momento no qual o ator dirige-se ao público como que o 

chamando para a luta. Contudo, do ponto de vista político, a peça enfrentou várias 

limitações, sobretudo por comparar dois fatos históricos tão distantes: a luta armada do 

Quilombo dos Palmares, que durou por volta de cem anos, e o momento débil da 

esquerda brasileira logo após o golpe civil-militar de 1964.  

 Em Tiradentes, os problemas da visão política, mais do que em Zumbi, 

começaram já na proposta formal. Entre os vários aspectos elencados por Anatol 

Rosenfeld acerca do “Sistema Coringa”, cabe ressaltar um fator sobre o herói mítico que 

se não dá conta, sintetiza todos os outros. Do ponto de vista histórico, em tempos de 

capitalismo, seria inviável tentar construir um tipo de herói mítico à maneira clássica, 

por assim dizer. Um herói, como o discutido por Hegel, só seria possível numa época de 

heróis (Heroenzeit), na qual a subjetividade do protagonista está fundida com a 

objetividade do mundo, o qual, consequentemente, por conter a subjetividade do herói, 

poderia mudar a partir da força e vontade dele. Em síntese, na época heroica, a 

sociedade ainda não tem consciência separada da subjetividade dos heróis e lideres 

                                                 
60 Para o entendimento mais amplo das pretensões de Boal com o Sistema Coringa, ver: BOAL, Augusto. 
Elogio fúnebre do teatro brasileiro visto da perspectiva do Arena. Rio de Janeiro: Revista Civilização 
Brasileira, Caderno nº 2, 1968.  
61 ROSENFELD, Anatol. O mito e o herói no moderno teatro Brasileiro. São Paulo: Perspectiva, 1966, p. 
15.  
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políticos, da mesma maneira que estes ainda não têm consciência de si como indivíduos. 

Como Tiradentes vive num mundo que, apesar de ser escravista, é também 

mercantilista, e mais do que isso, sua convivência social é rodeada pela ideologia liberal 

dos inconfidentes mineiros, não proporcionar consciência do meio político ao 

protagonista é torná-lo um ser quixotesco, cuja inteligência é bem limitada.     

 É por esse caminho aberto por Anatol que Roberto Schwarz e Iná Camargo 

Costa seguem e discutem a agudeza dos problemas políticos que surgiram com a adoção 

de uma proposta formal equivocada. Assim como para o crítico alemão radicado no 

Brasil, Schwarz e Iná Camargo destacam que o maior deslize cometido pelos 

dramaturgos foi dar tratamento brechtiano aos inimigos de Tiradentes e tratamento 

naturalista ao herói 62. 

De um lado Boal, extremamente apegado a Stanislavski, e de outro Guarnieri, 

invariavelmente ligado à forma do drama, sobretudo pelo sucesso de Blackie-tie, peça 

que não comportou seu conteúdo épico e paradoxalmente deu régua e compasso para as 

demais obras do dramaturgo. Foi não abandonando essas características, e em certa 

medida não tendo consciência crítica em relação a elas, que os dramaturgos tentaram 

“superar” Brecht por meio de uma digressão das perspectivas estéticas conquistadas até 

ali. Num movimento de retorno formal, os dramaturgos propuseram um herói na pele de 

Tiradentes que fosse interpretado de forma naturalista e procurasse a empatia do 

público. Já aos inimigos do herói, valeriam as conquistas do “Sistema Coringa”: todos 

os atores fariam todos os papéis, de modo a buscar o efeito de distanciamento. Disso 

decorreu que a tentativa de “superação” de Brecht, por parte de Boal e Guarnieri, partiu 

de um equívoco de entendimento sobre os próprios procedimentos brechtianos: os 

dramaturgos não perceberam que ao dar tratamento épico aos traidores, e naturalista ao 

herói, ofereceram um entendimento racional ao público que não superaria o 

maniqueísmo superficial, posto que os inimigos seriam crápulas, mas racionais, e o 

herói seria bom e inocente, um tipo de apelo emocional insipiente do ponto de vista do 

senso crítico. Para Roberto Schwarz, no artigo Cultura e política, isso seria um sintoma 

da ausência crítica em relação ao populismo e seus manejos emocionais em relação ao 

povo. Para o autor, esse populismo, extrapolou a esfera do Estado governado pela 

                                                 
62 Ver: SCHWARZ, Roberto. Cultura e política (1964-1969) - O pai de família e outros estudos. 
COSTA, Iná Camargo. Teatro e revolução nos anos 60. Sinta o drama. Os dados bibliográficos 
completos dos dois livros já foram fornecidos.  
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direita e se alojou também no pensamento da esquerda, e as propostas estéticas de Boal 

e Guarnieri seriam um reflexo disso 63.   

 Tratando mais estritamente sobre Boal, se esses encontros e desencontros 

ocorridos com o teatro de Brecht até a série “Arena conta” foram reflexo das 

contradições do momento histórico do país sob perspectiva estética, não se pode dizer 

que a consciência política do teatrólogo deixou de avançar. Se até ali a poética de Boal 

não avançou na direção de uma relação mais estreita com a epistemologia do 

materialismo dialético, tal como Brecht sempre procurou fazer, isso não ocorreu 

exclusivamente por conta de limitações individuais do brasileiro. Em outras palavras, o 

que apareceu como insuficiência dialética nas propostas formais de Boal no período do 

Arena esteve ligado à impossibilidade do conteúdo se concretizar, e a testemunha disso 

é a formação cultural do Brasil.   Por outro lado, quando percebidos os limites de 

concretização de certos conteúdos históricos, Boal procurou diminuir o quanto possível 

a distância entre sua arte e a realidade social. Nesse sentido, o movimento dialético do 

ponto de vista da perspectiva histórica do teatro de Boal se estabelece muito mais pelo 

seu engajamento prático nas relações sociais, do que por uma superação formal interna 

de sua poética64. Um experimento posterior a Zumbi e a Tiradentes, inclusive, mostrou a 

insatisfação de Boal em relação às limitações técnicas de que dispunha naquele contexto 

e como o diretor tentou seguir adiante.  

 O Teatro Jornal, último experimento de Boal antes de ser preso e depois sair do 

Brasil, apareceu como uma tentativa mais direta possível de se comunicar com o 

público e interferir na realidade social. Depois de voltar de algumas expedições do 

Nordeste, o teatrólogo ficou impressionado com o método pedagógico de Paulo Freire e 

o seu poder de trabalhar com a matéria social imediata do educando, cujo processo de 

aprendizagem é indissociável do processo de conscientização política 65. Essa foi uma 

das motivações de Boal que o fez trabalhar com jornais diários e dramatizar as notícias 

que faziam parte do cotidiano do público.  

 Em 1969, o Arena ofereceu um curso de interpretação para cerca de 20 pessoas. 

Entre os professores estavam Heleny Guariba e Cecilia Thumin. A turma era composta 

                                                 
63 Voltaremos a esses assuntos no próximo capítulo, dando maior ênfase a certos aspectos políticos 
ligados ao pensamento de Augusto Boal nas décadas de 1960/70.  
64 Sobre o assunto da relação da forma artística com o conteúdo social na arte e literatura, do qual 
tomamos certos raciocínios emprestados ao pensarmos o teatro de Boal, ver: JAMESON, Fredric. 
Marxismo e forma. São Paulo: HUCITEC, 1985.  
65 Outras aproximações do teatro de Boal com o pensamento e a pedagogia de Paulo Freire serão 
abordadas adiante.  
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por jovens que depois ficaram conhecidos no cenário político e teatral, entre os quais 

estavam Celso Frateschi, Denise Del Vechio, Dulce Muniz, Édson Santana e Elísio 

Brandão. Foi essa turma que depois de um ano se formou e trabalhou com Boal no 

Teatro Jornal. As orientações de Boal iam desde quais tipos de histórias poderiam 

funcionar melhor, até sugestões de leituras de Hegel e Marx, tudo o que ele tinha 

assimilado dentro do   próprio Arena. O grupo recolhia notícias de jornais pela manhã, 

ensaiava à tarde e apresentava à noite. O impacto era direto e sempre polêmico, causava 

muita discussão entre o público, que conhecia a maioria das notícias e debatia as visões 

expostas pela montagem teatral66.  

 Se do ponto de vista político o método de Paulo Freire foi um dos fatores que 

influenciaram Boal a pensar o Teatro Jornal, do ponto de vista estético não há como não 

aproximar essa prática do agitprop feito pelas vanguardas russas e alemãs. Dulce Muniz 

relata que Boal não fez tal comparação. Mesmo assim, o Teatro Jornal foi agitprop em 

tudo: era fusão entre a realidade social e a representação teatral, provocava o debate e a 

conscientização de problemas políticos e oferecia ao público uma participação ativa em 

relação às peças encenadas 67.  

 Conhecendo ou não conhecendo as raízes do agitprop, o fato de ter pesquisado 

Piscator e Brecht colocou Boal em  uma perspectiva histórica do que houve de mais 

combativo no teatro ocidental na primeira metade do século XX. O detalhe é que sem 

fugir à risca, como tudo da produção cultural dessa “terra em transe”, que parece sempre 

estar com as ideias fora do lugar, fazendo referência mais uma vez a Schwarz, com o 

Teatro Jornal Boal não evitou o mesmo movimento do CPC em direção ao agitprop, no 

sentido de optar em fazer certas experiências anteriores a Brecht, como destaca Iná 

Camargo Costa 68.  

 Alguns aspectos apoiam a ideia de que o Teatro Jornal feito no Arena foi a 

última experiência radical do grupo. O primeiro é em relação à ligação de alguns 

integrantes do Arena com grupos revolucionários. Fechado o cerco depois do AI-5 em 

1968, alguns artistas envolvidos com a luta armada começaram a ser perseguidos. No 

                                                 
66 As informações sobre a relação de Boal e o grupo que fez Teatro Jornal se baseiam no relato de Dulce 
Muniz. Tal material foi transcrito pelo autor desse trabalho e o texto fará parte do mesmo livro 
organizado com Izaias Almada. A ligação de Boal com a Ação Libertadora Nacional (ALN) também foi 
citada por Dulce Muniz, que era de outra organização revolucionária.  
67 Sobre o Teatro Jornal praticado no Arena e suas raízes com vanguardas internacionais, consultar o 
seguinte trabalho. LIMA, Eduardo Campo. Coisas de jornal no teatro. São Paulo: Editora Outras 
expressões, 2014.  
68 COSTA, 2012.  



59 
 

Arena entre os que foram presos estavam Izaias Almada, Heleny Guariba, Dulce Muniz 

e o próprio Augusto Boal 69.   

 Segundo relato de Dulce Muniz, depois que Heleny Guariba e Boal foram 

presos, aquele grupo que fazia Teatro Jornal inevitavelmente ficou  sem ter como 

trabalhar, não só pela ausência de Boal e Heleny, mas também pela  repressão militar. 

Em 1971, depois de sair de um ensaio da peça Arturo Ui, de Brecht, Boal foi 

sequestrado na rua por militares e levado à cadeia. O teatrólogo era suspeito de 

envolvimento com a luta armada, inclusive de acolher em sua casa perseguidos 

políticos. Naquele período, um integrante de determinado movimento revolucionário 

não sabia nada sobre outro companheiro do Arena. Porém, passado o tempo, entre 

aqueles que ficaram vivos, depois de se reencontrar, vários companheiros ficaram 

sabendo à qual grupo alguns deles pertenciam. A participação de Augusto Boal como 

integrante da Ação Libertadora Nacional (ALN) na atualidade foi confirmada no 

trabalho sobre Carlos Marighella, do jornalista Mário Magalhães. Segundo o autor, Boal 

participava de reuniões organizadas por Marighella, abrigava em sua casa companheiros 

da ALN, e se arriscou em operações secretas levando correspondências para a 

organização 70. 

Depois de três meses de prisão sob tortura, Boal saiu do Brasil e passou um 

longo período exiliado do país. Num primeiro momento, Boal ainda conseguiu ter 

contato, no final de 1971, com aquele grupo que fazia Teatro Jornal em uma 

apresentação em Nancy, na França. Depois disso, não houve mais contato. Voltando ao 

Brasil, o grupo se desfez, enquanto Boal foi para Buenos Aires, primeira morada longe 

de sua terra de origem. A partir desse momento começou outra história da produção 

teatral de Boal, aquela que deu origem às experiências latino-americanas e consolidou o 

que o teatrólogo passou a chamar de Teatro do Oprimido (TO) 71.  

  

                                                 
69 Sobre esse período do Teatro de Arena, consultar também o seguinte trabalho: ALMADA, Izaías. 
Teatro de Arena – uma estética de resistência. São Paulo: Editora Boitempo, 2004.  
70 MAGALHÃES, Mário. Marighella – o guerrilheiro que incendiou o mundo. São Paulo: Editora Cia. 
das Letras, 2014, páginas 261, 366 e 509.  
71 BOAL, Cecília Thumin. Exílio e o Teatro do Oprimido. Relato transcrito para a coletânea Augusto 
Boal: embaixador do teatro brasileiro.  Anderson Zanetti e Izaias Almada (Orgs.). O episódio de quando 
Boal foi preso parte do relato de sua esposa, Cecilia Thumim Boal.  
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1.3 – EXÍLIO NA AMÉRICA LATINA E PRÁTICAS DE TEATRO POPULAR  

 

 

 O primeiro impacto de Boal no exílio não foi nada bom. Em Buenos Aires, o 

diretor do Arena, agora sem o Arena, chegou sem emprego, sem salário e sem os 

companheiros de trabalho com quem tanto havia produzido no Brasil. A primeira ajuda 

em terras portenhas foi a dos pais de sua esposa, Cecília Thumin Boal. O sogro e a 

sogra do diretor brasileiro mudaram de cidade e deixaram um apartamento para a 

família. Com a renda de uns quartos alugados no Rio de Janeiro, e depois com o salário 

de professor de teatro, Boal conseguiu pagar as prestações do apartamento e manter sua 

família na Argentina, onde acabou ficando por volta de cinco anos. 

 O diretor brasileiro chegou à Argentina abalado com a prisão e a tortura sofridas 

no Brasil. O período em que ficou preso no Departamento de Ordem Política e Social de 

São Paulo (DOPS) e no Presídio Tiradentes, também na cidade de São Paulo, deixou 

marcas profundas em Boal. Nesses lugares, o diretor do Arena, além de ter sofrido na 

própria pele a barbárie do regime militar, viu muitos companheiros e companheiras   

passarem por práticas de violência tão brutais quanto as realizadas contra ele. Ao sair da 

prisão em 1971, as impressões de Boal sobre o que acontecia nos porões militares e o 

que andava acontecendo na sociedade brasileira se misturavam. Dentro das celas, os 

presos políticos resistiam o quanto podiam, fora das celas também existiam aqueles que 

encontravam maneiras de resistir e não serem presos. Boal se recorda com emoção do 

momento em que saiu pelos portões do Presídio Tiradentes e ainda ouvia a voz de um 

companheiro que falava ser preciso resistir, mantar-se vivo, tanto dentro como fora das 

celas: “Quando desci, no pátio ainda se podia ouvir a sua voz. Abriram um enorme 

portão de ferro e eu saí. Lá fora, já não se ouvia mais a sua voz. Lá fora muitos tinham 

medo de falar, muitos tinham cara de medo. Mas certamente estavam vivos” (BOAL, 

1979, p. 290-291).    

Os primeiros momentos no exílio foram difíceis porque, além de chegar a terras 

estrangeiras estremecido pelas fortes marcas da prisão e da tortura, o primeiro 

sentimento de Boal foi o de estar deslocado, fora do lugar, sem ter utilidade social e sem 

ser conhecido por ninguém, o que lhe causou um vazio profundo e a sensação de ser 

invisível aos olhos dos outros e aos seus próprios olhos. Boal tinha consciência de que 

havia ajudado a construir momentos importantes para o teatro brasileiro, e isso fez o 
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diretor sentir o peso da falta, da ausência do seu lugar, e a falta que ele mesmo faria para 

o lugar de onde tinha saído 72.     

 Tal sentimento duplo de sentir a falta do lugar e saber da falta que faria ao seu 

lugar de origem, se misturou à mágoa de ter se sentido expulso, banido da sua terra 

natal. Esse é o paradoxo próprio do espírito daquele que é exilado, que num movimento 

dialético tenta superar a distância de seu país, produzindo no país acolhedor o que seria 

a continuação do seu trabalho antes de estar ali.  

 Tanto quanto Boal, em outro momento histórico e em outros contextos culturais, 

Brecht também enfrentou inúmeras dificuldades nos países por onde passou em épocas 

de exílio. Depois de passar por um período sem grandes turbulências na Dinamarca, em 

abril de 1939, Brecht foi  para a Suécia por conta do avanço do nazismo. Dali em diante 

a situação começou a ficar cada vez mais difícil e o dramaturgo alemão passou a sofrer 

cada vez mais com as dificuldades sociais advindas dos avanços das tropas de Hitler 

sobre Europa. Da Suécia, Brecht foi para a Finlândia e de lá, já sem alternativa, o seu 

destino foi os Estados Unidos da América, aonde chegou em  julho de 1941.      

As produções de exílio de Boal se aproximam em alguns aspectos das produções 

de exílio de Brecht. Considerando a linha de desenvolvimento poético de cada 

teatrólogo, ambos produziram trabalhos fora do lugar de suas origens, e em certa 

medida alteraram o eixo de suas perspectivas estéticas. Visto por meio de um 

movimento de aproximação pela totalidade das produções de cada um, pode-se afirmar 

que, na América Latina, ao se aprofundar em experiências de agitprop, Boal se 

aproxima daquilo que Brecht fez na chamada fase didática. Depois, na Europa, o 

brasileiro, diante de um público pequeno-burguês (o da oficina de TO), aproxima-se, em 

termos de estrutura poética, da visão brechtiana de que inevitavelmente o mundo 

burguês deve ser representado no palco para que se desvelem suas contradições 

internas, o que representa um momento mais maduro das produções brechtianas 73.  

Em poucas palavras, o teatro de Boal no exílio se assemelha ao de Brecht da 

seguinte maneira: no exílio da Europa Brecht se concentrou mais em produções 

teóricas, em virtude da falta de recursos humanos e materiais para se praticar teatro na 

Dinamarca, Suécia e Finlândia. Depois, já com recursos humanos e materiais nos 
                                                 
72 Sobre os primeiros momentos do diretor no exílio, ver: BOAL, 2000, p. 289-302. Sobre o período de 
Boal na prisão, consultar também os dois seguintes materiais: BOAL, Augusto. Milagre no Brasil. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 1979. BOAL, Augusto. Teatro de Augusto Boal - Histórias de nuestra 
América, A Lua pequena e a caminhada perigosa, Torquemada. São Paulo: Hucitec, 1990.  
73 Essa linha argumentativa será retomada neste trabalho em Marias do Brasil – uma peça de teatro fórum 
e seu caráter didático. 
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Estados Unidos, foram suas ideias que não se encaixavam na ordem social da indústria 

cultural. No caso de Boal, num primeiro momento, o teatrólogo até encontrou terreno 

fértil para realizar algumas experiências com movimentos sociais da América Latina; 

mas depois, com o endurecimento das ditaduras latino-americanas, o brasileiro teve que 

se dedicar mais a produção teórica, tal como Brecht em seu exílio.  Posteriormente, na 

Europa, foram as ideias de Boal que ficaram fora do lugar, como ocorreu no caso de 

Brecht em relação à indústria cultural norte-americana. Dado o estágio do capitalismo 

de consumo estar avançado no final dos anos 1970, o brasileiro não encontrou no 

“Velho Continente” as mesmas condições sociais de revolta encontradas em tempos de 

exílio latino-americano. O movimento de retorno a práticas estético-políticas 

semelhantes às vanguardas de agitprop, depois de todo o tempo de exílio, na verdade, 

ganha novo fôlego quando Boal retorna ao Brasil em meados da década de 1980, 

momento no qual se torna vereador da cidade do Rio de Janeiro e passa a trabalhar com 

comunidades carentes do subúrbio carioca74.    

Argentina, Chile, Bolívia e Peru foram os países onde Boal mais praticou teatro 

e teve apoio popular. Na Argentina, o brasileiro desenvolveu o Teatro Invisível, ou 

segundo o próprio Boal, “descobriu” o Teatro Invisível. No livro Técnicas latino-

americanas de teatro popular 75, o autor define essa modalidade de teatro como algo que 

quebra os rituais próprios do teatro. Não sendo nem performance nem happening, o 

Teatro Invisível tem um roteiro preestabelecido e é orientado por uma ideologia que 

objetiva fazer demonstrações e organizar a realidade por meio da arte. No Teatro 

Invisível, o movimento dialético acontece porque na sua estrutura estão contidas 

informações da realidade social e por meio da ficcionalização disso, o material 

processado volta à realidade e nela interfere ao mesmo tempo em que é e não é arte 76.  

Em Hamlet e o filho do padeiro77, Boal relata que “descobriu” essa modalidade 

de teatro por conta das condições sociais de repressão militar que  começava a se 

estender por toda a América Latina, principalmente com a Operação Condor, que 

viabilizava a cooperação entre os fascistas de vários países latino-americanos. A ideia 

era fazer uma apresentação na rua que discutisse uma lei argentina que garantia a 

refeição gratuita a qualquer cidadão que não pudesse pagar pela sua comida. Alguns 
                                                 
74 Isso será discutido mais adiante.  
75 BOAL, Augusto. Técnicas latino-americanas de teatro popular. São Paulo: Editora HUCITEC, 1984.   
76 Augusto Boal não menciona as fontes teóricas que o levaram a construir seu Teatro Invisível, mas 
sobre o tema, inclusive a raiz dessa prática ligada às vanguardas alemãs e russas, é importante consultar o 
seguinte trabalho: CRUCIAN, Fabrizio; FALLETTI, Clelia. Teatro de rua. São Paulo: HUCITEC, 1999.    
77 BOAL, 2000, p.293. 
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atores argentinos que trabalhavam com Boal, avisaram que não seria muito seguro fazer 

um trabalho desses na rua, porque assim todos ficariam vulneráveis à repressão policial. 

A saída foi fazer a apresentação em um restaurante, sem que se avisasse a ninguém que 

aquelas pessoas eram atores e estavam atuando. Depois da encenação, todos os clientes, 

sem ter consciência de que aquilo era teatro, se envolveram no debate e a participação 

foi geral78. 

Essas experiências, entre outras, ajudaram Boal a superar os primeiros tempos de 

exílio latino-americano. Com relação aos primeiros momentos de Brecht no exílio, 

alguns contatos também foram realizados pelo dramaturgo, que entre uma dificuldade e 

outra conseguiu escrever suas peças e um números considerável de poemas, que 

serviam de correspondência com atores e atrizes com quem havia trabalhado79. Na 

verdade, como ressalta Leandro Konder, “o poeta fazia da literatura sua trincheira. 

Exatamente porque as circunstancias eram, de fato, desanimadoras, era preciso reanimar 

os combatentes e esse esforço de reanimação passava pelo empenho político da arte.” 

(KONDER, 1996, p.48). De fato, mesmo em momentos de extrema dificuldade, Brecht 

produzia muito para colaborar na luta contra o crescimento do hitlerismo. No início do 

seu exílio, por exemplo, o dramaturgo alemão escreveu muitos esquetes combatendo o 

nazismo, entre os quais estão Quanto custa o ferro?  e a coletânea Terror e miséria do 

Terceiro Reich 80. No primeiro esquete, Brecht escreve em forma de parábola a 

anexação da Áustria e da Tchecoslováquia por parte de Hitler. Já em Terror e miséria, o 

dramaturgo escreve uma série de esquetes retratando situações cotidianas da vida social 

e privada do povo alemão. A preocupação de Brecht em Terror e miséria é levar ao 

mundo e principalmente aos emigrados alemães uma dimensão precisa do que estava 

acontecendo na Alemanha Nazista. Usando recortes de jornais, revistas, cartas e notícias 

de rádio, Brecht demonstrou como o terror e a miséria haviam se espalhado a ponto de 

invadir não somente todos os espaços sociais e privados, mas também a psyché do 

cidadão alemão. E entre os esquetes que mais se destacam em Terror e miséria, estão 

aqueles em que justamente Brecht traça o perfil exato de como nem a intelligentsia que 

                                                 
78 Sobre a produção de Boal no exílio o seguinte trabalho foi consultado: ANDRADE, Clara. O exílio de 
Boal – Reflexões sobre um teatro sem fronteiras. Rio de Janeiro: Editora 7 Letras, 2014.  
79 Consultar a seguinte coletânea do dramaturgo alemão: BRECHT, Bertolt. Poemas – 1913- 1956. São 
Paulo: Editora 34, 2000.   
80 Quanto custa o ferro? está em: BRECHT, Bertolt. O julgamento de Luculus, Alma Boa de Setsuan, 
Dansen, Quanto custa o Ferro?. Obras completas Vol. 7. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1992. 
BRECHT. Bertolt. Terror e miséria do Terceiro Reich. Obras Completas Vol. 6. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1978.  
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havia ficado na Alemanha conseguiu escapar da forma de pensar imposta pelo nazismo, 

tais como as cenas nas quais aparecem cientistas, professores, juízes e médicos 81. O 

poema Os medos do Regime, escrito pouco tempo antes da peça, traz o teor do universo 

que viria à tona em Terror e miséria:  

 

1 
 
Um estrangeiro, voltando de uma viagem ao Terceiro Reich 
Ao ser perguntado quem realmente governava lá, respondeu: 
O medo.  
 
 2 
 
Amedrontado 
O erudito para no meio de uma discussão e observa 
Pálido, as paredes finas do seu gabinete. O professor 
Não consegue dormir, preocupado 
Com uma frase ambígua que o inspetor deixou escapar. 
A velha senhora na mercearia 
Coloca os dedos trêmulos sobre a boca, para conter 
O xingamento sobre a farinha ruim. Amedrontado 
O médico vê as marcas de estrangulamento em seu paciente, e cheios  
de medo  
Os pais olham os filhos como se olhassem para traidores. 
Mesmo os moribundos 
Amortecem a voz que sai com dificuldade, ao  
Despedirem-se dos seus parentes. 
 
3 
 
Mas também os camisas-marrons 
Têm medo do homem que não levanta o braço 
E ficam aterrorizados diante daquele 
Que lhes deseja um bom dia. 
As vozes agudas dos que dão ordens 
Têm tanto medo quanto os guinchos 
Dos porcos a esperar a faca do açougueiro, e os mais gordos traseiros 
Transpiram medo nas cadeiras de escritórios. 
Impelidos pelo medo 
Eles irrompem nas casas e fazem buscas nos sanitários 
E é o medo que faz 
Queimar bibliotecas inteiras. Assim 
O temor domina não apenas os dominados, mas também 
Os dominadores 
 
4 
Por que 
Temem tanto a palavra clara? 
 
 

                                                 
81 Terror e miséria no Terceiro Reich será discutida com mais profundidade adiante.  
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5 
 
Em vista do poder imenso do regime 
De seus campos de concentração e câmaras de tortura 
De seus bem nutridos policiais  
Dos juízes intimidados ou corruptos  
De seus arquivos com as listas de suspeitos  
Que ocupam prédios inteiros até o teto 
Seria de acreditar que ele não temeria  
Uma palavra clara de um homem simples. 
 
6 
 
Mas esse Terceiro Reich lembra  
A construção do assírio Tar, aquela fortaleza poderosa 
Que, diz a lenda, não podia ser tomada por nenhum exército, mas que  
Através de uma única palavra clara, pronunciada no interior  
Desfez-se em pó.   
(BRECHT, 2000, p. 198-199).  

 
 

Depois de criar um retrato do ambiente social do Estado Nazista, Brecht termina 

o poema exaltando o poder da palavra que desmascara o totalitarismo fascista, a única 

capaz de transformar o Terceiro Reich em pó, posto ser ela parte fundamental da práxis 

revolucionária. Assim como o dramaturgo alemão, Augusto Boal também produziu 

muitos materiais denunciando o fascismo, só que no caso do brasileiro se tratava dos 

regimes totalitários latino-americanos. Em Murro em ponta de faca, por exemplo, Boal 

retrata a situação de medo, miséria e violência enfrentada pelos exilados brasileiros 82. 

Boal escreveu a peça em 1978, pouco tempo depois de ter chegado à Europa, depois  do 

exílio latino-americano, o que lhe proporcionou uma visão aguda dos acontecimentos 

sócio-políticos em países da América Latina. No Brasil, a peça estreou em quatro de 

outubro do mesmo ano. A trilha sonora de Murro em ponta de faca foi feita por Chico 

Buarque e a direção foi de Paulo José. O elenco foi composto por Renato Borghi, 

Martha Overbeck, Francisco Milani, Bethy Caruzo, Othon Bastos e Thaia Peres. 

Constavam ainda na ficha técnica Gianni Ratto, como organizador do espaço cênico, e 

Wagner de Paula, assistente de direção. Uma parte do texto Um grito de socorro, de 

amor e de alegria, de Gianfrancesco Guarnieri, sobre a peça de Boal, traz uma 

perspectiva precisa de Murro em ponta de faca:  

 

                                                 
82 BOAL, Augusto. Revolução na América do Sul, Murro em ponta de faca, As aventuras do Tio 
Patinhas. São Paulo: HUCITEC, 1986. 
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Nesta peça, sem prejuízo do estilo próprio, Boal não só analisa, mas 
vive com seus personagens, ri, chora, padece com eles o terrível 
drama do exílio. Não é uma peça sobre “banzo”, estilo “minha terra 
tem palmeiras onde canta o sabiá”, é uma exposição exata e pungente 
da condição de exilado do horror das perseguições, da promiscuidade 
dos refúgios, do andar em círculo daqueles a quem se nega o pouso, 
pátria, raiz. (GUARNIERI, apud BOAL, 1986, p. 192). 
 
  
 

  De fato, como destaca Guarnieri, a peça de Boal tem um teor biográfico forte. 

Mais do que representar um trabalho dramatúrgico entre outros, com Murro em ponta 

de faca, Boal manda as notícias da realidade sombria vivida por ele e outros 

companheiros  expulsos do Brasil pelo regime ditatorial. A peça de Boal revela traços 

universais da situação do exiliado, que são os destacados por Guarnieri: medo, 

perseguições, falta de amparo e a sensação de desajuste social. Também Brecht passou 

por isso. A época de exílio de Brecht foi deprimente, muitos foram os relatos de 

intelectuais que denunciaram as dificuldades enfrentadas em países estrangeiros. Como 

ressalta Leandro Konder, a percepção de Brecht era a de que o exilado era sempre um 

ser que incomodava, que “com sua simples presença, mesmo sem agir ou falar, o 

exilado torna visível um problema grave, uma situação desagradável que as pessoas não 

têm nenhum prazer em enxergar.” (KONDER, 1996, p. 47). Quando os acontecimentos 

se agravavam, a alternativa encontrada tanto por Brecht como por Boal, era não parar de 

produzir, mesmo que fossem escritos carregados de incertezas sobre o futuro. Essa era 

uma forma de não perder o contato com o mundo e ao mesmo tempo tentar mudá-lo. 

Mesmo quando o texto ia parar na gaveta da escrivaninha, o momento de 

angústia era só mais um momento de ganhar novo fôlego para planejar novas 

produções. Em um desses momentos difíceis, quando Brecht não encontrou mais 

recursos para concretizar certos trabalhos na Dinamarca, o dramaturgo alemão relata o 

processo de elaboração e revisão constante de uma de suas peças.  

Brecht escreve em seu Diário de trabalho o quanto lhe era frustrante fazer 

alterações na peça A alma boa de Setsuan e não ter o retorno de um público para ver se 

as técnicas funcionavam. Prestes a sair da Dinamarca, por conta do avanço das tropas do 

“pintor de paredes”, modo como chamava Hitler, o dramaturgo relata em seu diário que 

das cinco cenas escritas por ele, quatro seriam aproveitáveis, e que uma espécie de 

charada em ação poderia ser identificada nas trocas de roupas e mudanças de 

maquiagem. Sem perder o tom espirituoso, Brecht escreve que, se tal charada não 
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funcionasse, poderia usar o recurso para desenvolver alguma técnica épica e voltar de 

novo ao seu padrão de trabalho, pois, segundo suas palavras, “para uma gaveta de 

escrivaninha não era preciso fazer concessões.” (BRECHT, 2002, p. 30). Só para se ter 

uma ideia, por nove anos a Alma boa de Setsuan descansou nas gavetas do exílio,  

durante os quais o dramaturgo escreveu e reescreveu a peça sem ter como experimentá-

la.  

Augusto Boal passou por situações parecidas na América Latina, principalmente 

quando estava na Argentina. Nesse país, com a ascensão do peronismo, o brasileiro teve 

que concentrar três anos dos seus trabalhos (1972 a 1975) em produções de escrita. Em 

virtude da grande aliança proposta por Perón entre a direita e a esquerda, e por não ser 

nem peronista nem do Partido Comunista, Boal conta que teve que se resguardar muito 

para não voltar à cadeia, inclusive porque até mesmo lá, em terras argentinas, o estigma 

de ex-preso político o perseguia 83.   

Por outro lado, entre uma fenda e outra da repressão fascista latino-americana, 

Boal conseguiu desenvolver trabalhos importantes para a consolidação do TO. Com a 

tomada de poder de Juan Domingo Perón, em 1973, o brasileiro aproveitou uma 

oportunidade e foi para o Peru trabalhar para o Governo Revolucionário no Programa de 

Alfabetização Integral (ALFIN), que tinha como proposta pedagógica o método 

freireano e o uso de várias linguagens artísticas como procedimentos didáticos, tais 

como o teatro, a fotografia, os títeres e o cinema 84.  

O objetivo principal do ALFIN não era necessariamente alfabetizar toda a 

população no idioma castelhano. Dada a diversidade de línguas, que passavam de 45, e 

de dialetos, incontáveis, o plano de alfabetização era mais amplo do que trabalhar com a 

perspectiva de leitura e escrita, e o mais produtivo seria explorar várias linguagens 

artísticas para facilitar a comunicação dos povos indígenas e de suas culturas 85.  

É a partir desse contato direto com as culturas populares latino-americanas que 

Boal firma sua prática como teatro popular. Calcado na perspectiva marxista de que o 

povo deve deter os meios de produção do mundo material e simbólico, em Técnicas 

latino-americanas de teatro popular, o teatrólogo entende que apropriar as 

comunidades autóctones da linguagem e criação teatral seria um meio desses povos 

preservarem e expressarem sua herança cultural, fazendo uma arte do povo cujo 
                                                 
83 BOAL, 2000, p. 297.  
84 O diretor explica pormenorizadamente o ALFIN em: BOAL, Augusto. O teatro do oprimido e outras 
poéticas políticas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009.   
85 Idem.  
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destinatário seria o próprio povo.  Boal critica furto de práticas populares de arte que 

perderam espaço diante da industrialização da cultura, e das elites que dominavam os 

meios de produção das novas linguagens artísticas e dos meios de comunicação em 

massa que surgiram no século XX, tais como a fotografia, o cinema e a televisão.  

O questionamento de Boal esclarece alguns pontos importantes. Segundo o 

teatrólogo, algumas teorias que chegavam até ele naquele período, que defendiam que o 

teatro grego e o sacro medieval tinham menor valor estético porque se tratava de 

manifestações religiosas e morais, no fundo abrigava o “raciocínio de que a presença 

maciça do povo retirava do espetáculo a sua possibilidade de ser arte” (BOAL, 1984, p. 

23). Sobre isso Boal tem razão. Primeiro porque já foi mais do que discutido e 

defendido que as tragédias gregas, muito apreciadas do ponto de vista estético, foram 

potentes instrumentos políticos calcados na moral e na coerção social, inclusive por 

haver alguns fatores democráticos exteriores aos elementos de seu conteúdo, uma vez 

que a presença do povo era maciça nos espetáculos, sem distinção de gênero e classes 

sociais 86. Segundo porque, como aponta Bakhtin, em A cultura popular na Idade Média 

e no Renascimento, as manifestações artísticas medievais não oficiais estavam 

estritamente ligadas aos ritos religiosos cristãos, inclusive se manifestando como 

paródia dos costumes da Igreja. Na verdade, a festividade da cultura popular medieval 

desempenhava uma função dialética de superação e libertação dos dogmas religiosos e 

da moral cristã. Considerado por Bakhtin como a segunda vida do povo, a “vida festiva” 

do carnaval era um espelho que refletia o oposto, aquilo ocultado pelos ritos sacros, de 

tudo o que era proibido pela Igreja, que na vida paralela do cotidiano era liberado pelo 

jogo que se transformava em vida real durante algum tempo 87.  

Numa palavra, ao conceituar sua ideia de teatro popular, o que Boal no fundo 

defende é que não existe possibilidade de separar o fenômeno estético do político e do 

moral, seja no teatro grego, na arte sacra da Idade Média ou na América Latina dos 

regimes ditatoriais. Para Boal, portanto, o teatro popular feito por ele é teatro feito pelo 

povo, teatro das manifestações festivas das culturas latino-americanas contra a elite da 

industrialização cultural, o que significa dizer que o teatro latino-americano praticado 

pelo brasileiro é fundamentalmente contra-hegemônico; teatro político de combate ao 

imperialismo norte-americano.     
                                                 
86 Sobre isso ver o seguinte autor lido por Boal na época: HAUSER, Arnold. História Social da arte e da 
literatura. São Paulo: Martins Fontes, 2000.  
87 Ver: BAKHTIN, Mikhail. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento – O contexto de 
François Rabelais. São Paulo: HUCITEC, 1996.  
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Para Boal era bem clara a ideia de que não se tratava de colocar o palco com o 

cenário na frente de um tanque de guerra, como os usados pelos militares latino-

americanos nas manifestações populares. Portanto, para Boal, o teatro popular político 

por si só não é arma contra metralhadora, mas arma de resistência na mão do povo que 

se organiza contra as forças opressoras. Daí que o teatrólogo, em Técnicas latino-

americanas de teatro popular,  rebate a suposta ideia de que o teatro popular político na 

Alemanha não teria impedido a ascensão de Hitler, e por isso não seria uma expressão 

de força significativa. Segundo Boal, tal argumento não teria a mínima razão de ser, 

uma vez que nenhum tipo de arte impediu o surgimento e a ascensão do nazismo 88.    

Na verdade, a pista que Boal identifica e que influencia seu teatro latino-

americano  abriga um lado mais profundo do debate acerca do que seria o que ele chama 

de teatro popular político na Alemanha e seus possíveis modos de resistência ao 

nazismo. Para começar, ao usar essa terminologia, teatro popular político, Boal está se 

referindo ao agitprop alemão praticado na República de Weimar e retirado das ruas 

pelos tanques de Hitler. Daí a primeira indicação de que a maior referência do conceito 

de teatro popular praticado pelo brasileiro na América Latina é de um teatro de agitação 

e propaganda. Por outro lado, a diferença das experiências latino-americanas com 

agitprop feitas por Boal em relação a alguns experimentos feitos por ele no Brasil foi 

colocar não- atores como fazedores de teatro e, assim, obter uma participação mais 

direta do povo. Como Boal dizia, no seu teatro, o povo deixa de ser receptor e passa a 

ser sujeito, produtor de um teatro que representa sua cultura e anseios políticos. A 

questão é que Boal viu, na técnica teatral e na sua transferência ao povo, o caminho para 

preservar a tradição e o tipicamente popular e, dessa maneira, fazer teatro político. 

Esse é mais um exemplo, entre outros, de como o teatro de Boal , em uma 

perspectiva histórica ampla, aproxima-se da perspectiva brechtiana em determinados 

momentos e, em outros, afasta-se, dependendo sempre de certas influências de 

contextos sociais. Aqui a diferença entre os dois, no caso da tentativa de superação do 

agitprop, é que o brasileiro extrapolou as estruturas do jogo teatral ao fazer o Teatro 

Invisível e ao fazer teatro com não-atores, ao passo que o alemão viu numa subversão 

interna às regras do teatro a possibilidade de ir mais longe com suas experiências. Em 

síntese, no teatro de exílio latino-americano, Boal pôs seu teatro o mais “para fora” 

                                                 
88 BOAL, 1984, p. 24. Obs: o conceito de teatro popular é definido por diversos ângulos por diferentes 
autores. Aqui o objetivo é expor a visão de Boal em relação a sua própria produção e a partir disso 
pontuar algumas aproximações com a visão brechtiana acerca do tema.  
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possível das convenções teatrais, colocando na realidade social certas estruturas 

fundamentais do jogo cênico; e Brecht, no exílio europeu, abandonou as peças didáticas, 

também montadas por não- atores, e mergulhou o mais “para dentro” possível nas 

estruturas teatrais, subvertendo-as de modo a colocar no jogo de encenação o máximo 

possível na realidade das transformações sociais. 

Do ponto de vista do contexto social, talvez o caminho mais curto para se 

perceber que Brecht não desenvolveu uma ideia de teatro popular limitada ao combate 

contra o autoritarismo nazista, seja entender que o dramaturgo alemão via Hitler como 

um produto do capitalismo. Para Brecht, muitos intelectuais de sua época não 

conseguiam entender que o nazismo, na verdade, não era uma anomalia histórica, mas 

sim um atalho ao desenvolvimento do capitalismo. Depois de implantar o regime 

ditatorial na Alemanha e, com isso, acelerar o desenvolvimento capitalista interno por 

meio da industrialização, o objetivo de Hitler era entrar na lógica da política 

internacional imperialista pelo caminho mais curto: a guerra. Pouco antes de a  Segunda 

Guerra Mundial começar, Brecht escreveu no Diário de trabalho que Hitler sabia muito 

bem como funcionava o capitalismo, e que prova disso era uma crítica feita pelo líder 

nazista ao grupo social-democrata e à Escola de Frankfurt, que “sem mudar o modo de 

produção queriam mudar o consumo” (BRECHT, 2002, p. 26). Segundo o dramaturgo 

alemão, as táticas de Hitler começavam na Alemanha e na propaganda da abolição do 

desemprego gerado pela guerra, para a partir daí obter respaldo da população e avançar 

para a conquista de novos mercados para escoar suas mercadorias, incluindo nisso as 

bélicas.   

Sobre o que Brecht considerou como “novo teatro popular”, sua primeira 

preocupação foi não se ater à forma como critério de arte popular, e foi por isso que 

Brecht refutou correntes que entendiam a arte popular como folclore, ou como 

classicista, no caso de Lukács, ou ainda como algo primitivo e exótico, no caso de 

Bloch. Para o dramaturgo alemão, a arte popular não deveria ser entendida como algo 

estático do ponto de vista formal, e nem como algo que se propusesse a estar em defesa 

do povo. Segundo Francisco Posada, para Brecht nenhum desses critérios garantia que 

uma obra fosse popular, nem mesmo se o povo gostasse89.   

                                                 
89 Sobre isso ver: POSADA, Francisco. Lukács, Brecht e a situação atual do realismo socialista. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 1970. Sobre o mesmo assunto que trata do embate de Brecht com Lukács, 
consultar também: JORDÃO, Carlos Eduardo Machado. Um capítulo da história da modernidade 
estética: debate sobre o expressionismo. São Paulo: Unesp, 1998. 



71 
 

O conceito de arte popular brechtiano é entendido de uma maneira realista, não 

vê o povo somente de forma positiva e a arte como algo que agrada. Brecht quer 

mostrar as contradições sociais inclusive a partir dos aspectos negativos do povo, que 

são adotados ao longo da história como táticas de sobrevivência. O dramaturgo alemão 

enxerga no povo tudo o que há de melhor e tudo o que há de pior, sendo que a 

contradição reside justamente no fato de que muitas vezes o que há de pior é o que faz o 

povo não sucumbir aos poderosos. Assim, Brecht usa uma aparente baixeza moral, 

como recolher as migalhas da mesa dos poderosos, para mostrar uma tática do ponto de 

vista econômico que matem o povo vivo e planta uma raiz para mudanças futuras. 

Conforme Francisco Posada, essa visão brechtiana se aproxima bastante da visão de 

Lênin acerca da atitude economicista do povo que advém da pressão pela necessidade, o 

que faz parecer longínquas certas lutas políticas depois de obtido o pão de cada dia 90.  É 

no cerne dessa questão, “do povo se deixar enganar”, que Brecht trata de um “novo 

teatro popular”, capaz de ser objetivo e desmascarar os mecanismos do capitalismo nas 

relações sociais, e ao mesmo tempo aproveitar a herança das tradições culturais 

tipicamente populares presentes no indivíduo.  

No ensaio As peças populares91, escrito em 1940, na Finlândia, o dramaturgo 

alemão discute o caráter do que chama de “novo teatro popular” e o coloca como algo 

entre o teatro estilizado do romantismo-clássico e o naturalismo. Segundo Brecht,  a 

fusão entre essas duas perspectivas, a romântico-clássica e a naturalista, resultou num 

“casamento de fraquezas” porque não houve consciência das influências de um estilo 

sobre o outro, o que teria ocasionado num coquetel formalista. Para Brecht, o “novo 

teatro popular” deveria ser ao mesmo tempo artístico (estilizado) e natural (imitação da 

realidade), reflexo do uso de técnicas de encenação objetivas que não se limitariam ao 

texto literário.  

A peça dada de exemplo por Brecht é O Sr. Puntila e seu criado Matti baseada 

em histórias típicas finlandesas. Na explicação de Puntila, o dramaturgo alemão dá uma 

mostra do grau de consciência que o ator deve ter para fazer uma representação que 

extraia os efeitos desejados. Segundo Brecht, o ator deve perceber que um diálogo de 

linguagem popular, tratado como poesia em prosa, pode revelar as intenções que 

existem por trás das relações sociais, que uma cena aparentemente vulgar, se feita com 

delicadeza e cerimônia, é capaz de mostrar o outro lado de um comportamento já 

                                                 
90 POSADA, 1970, 60.  
91 BRECHT, 1967, p. 153-159. 
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naturalizado. Em resumo, Brecht transborda a estrutura dialética da dramaturgia e 

percebe que para ela se realizar é preciso haver uma dialética de encenação orientada 

pelo uso consciente de técnicas e estilos teatrais.  

Essa orientação de um “novo teatro popular” discutida por Brecht é o resultado 

já de uma visão que deixou para trás o agitprop e algumas de suas limitações dialéticas, 

e também da pretensão de se fazer um teatro sofisticado do ponto de vista formal, sem 

perder  as expressões mais peculiares das linguagens populares e sua comunicação com 

o povo.  Em outras palavras, se do ponto de vista das transformações sociais, a 

Alemanha Nazista tirou o agitprop das ruas e fez Brecht pensar em outras formas 

teatrais capazes de abordar a vida social nas suas mais complexas contradições, 

inclusive usando a estrutura do teatro burguês para isso, na América Latina, depois de 

um curto período de experiências com movimentos sociais, o teatro de Boal passou por 

um influxo histórico semelhante, principalmente em trabalhos realizados no exílio 

europeu.   

Em um primeiro momento, na América Latina, Boal não se atentou para todas as 

nuanças dialéticas discutidas por Brecht acerca do que o alemão considerava como o 

“novo teatro popular” porque o brasileiro estava atrelado às necessidades sociais da 

ordem do dia, e consequentemente seu conceito de teatro popular tinha conexão direta 

com a ideia de agitprop. Por outro lado, semelhante à força de caráter autoritário da 

Alemanha hitleriana, a América Latina fascista aos poucos também tirou o brasileiro da 

ativa. Isso significa dizer que, num primeiro momento, Boal praticou na América Latina 

aquilo que Brecht já havia superado na Europa (o agitprop), e isso foi parte do que o 

brasileiro entendia como teatro popular político. Depois, com a força da repressão 

militar latino-americana e o exílio na Europa, Boal inevitavelmente repensou o alcance 

do teatro de agitação e propaganda e se deparou com preocupações semelhantes às do 

dramaturgo alemão. Em uma palavra, em um momento posterior às experiências da 

América Latina, Boal passou a se deter um pouco mais nas nuanças da relação dialética 

entre a subjetividade presente nas relações pessoais e sua representação objetiva na 

esfera social.  

Na Europa do Estado de Bem-estar social, Boal não encontrou um solo tão 

propício à coletividade como o vivido por ele na América Latina. Nos Estados que 

compunham aquilo que então se chamava Terceiro Mundo, nações pobres anteriormente 

coloniais, tais como as latino-americanas, Boal encontrou em movimentos sociais certas 

temáticas políticas que fizeram seu teatro se concretizar no bojo do senso coletivo. Ao  
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mesmo tempo em que o senso coletivo, ao dar mostras de amadurecimento político, fez 

as forças repressivas ficarem alertas e endurecerem as “regras do jogo” das ditaduras 

militares latino-americanas, que não queriam deixar a fragilidade política dar lugar a 

revoluções sociais.  

Conforme Eric Hobsbawm, a ideia era, ao contrário disso, trazer a estabilidade 

política por meio da força militar, para preparar o terreno para o Terceiro Mundo deixar 

de ser produtor primário para as economias desenvolvidas, e entrar em consonância com 

as novas leis de mercado estabelecidas depois da Segunda Guerra Mundial 92. O 

teatrólogo brasileiro viu a violência militar aumentar progressivamente nos países 

latino-americanos onde trabalhava com o Teatro do Oprimido, e isso o fez pensar em 

outros ares que não os respirados em regimes ditatoriais.  

Depois da morte de Perón em 1974 e da ascensão da extrema direita ao poder, o 

exílio de Boal na Argentina estava com os dias contados. Os planos do brasileiro 

naquele momento não poderiam ser outros a não ser tentar algo na Europa. E não 

adiantaria Boal sair da Argentina e ir para outro país latino-americano. No período as 

trocas de informações entre as ditaduras militares no Cone Sul eram permanentes. Só 

para se ter uma ideia, além da Operação Condor, a mais abrangente delas, existiam 

outras formas de cooperação, como a Operação Cristal e a Operação Colombo.  

Segundo alguns dados levantados por pesquisas recentes, em 1975 os ditadores 

argentinos, chilenos, uruguaios, paraguaios e bolivianos, assinaram um pacto com o 

objetivo de articular a repressão em cada um dos países envolvidos.  Consta que foi a 

ditadura chilena que teve a iniciativa de formação da Operação Condor, ao realizar, em 

novembro de 1975, no Chile, um congresso sob a coordenação da Direción Nacional de 

Inteligência (Dina). Muitos pesquisadores consideram que primeiramente o Brasil 

participou apenas como ouvinte, mas que, depois de certo tempo os ditadores brasileiros 

passaram a participar ativamente da operação, que possuía como outro forte aliado o 

governo norte-americano, que colocou à disposição os conhecimentos da CIA. Toda a 

rede de atuação firmada entre os países ditatoriais configurou uma imensidão de atos 

criminosos como perseguições, torturas, assassinatos e transferências extrajudiciais, um 

                                                 
92 HOBSBAWM, 1995, p. 337 – 362.  
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procedimento ilegal altamente secreto que permitia o envio de um preso de um país para 

o outro sem que as cortes nacionais e internacionais fossem acionadas 93.  

Diante de todo esse contexto de brutalidade das ditaduras latino-americanas 

contra qualquer um que se opusesse aos governos fascistas, Boal tentou renovar seu 

passaporte para viajar a Portugal, aproveitando um convite da Secretaria de Cultura de 

Lisboa para fazer parte da equipe do núcleo de professores do governo português. A 

primeira tentativa foi frustrada. O governo brasileiro recusou o pedido de Boal e seu 

passaporte não foi renovado. Depois de conversar com César Vieira, pseudônimo de 

Idibal Almeida Piveta, Boal entrou com uma ação contra o governo brasileiro e ficou à 

espera de um resultado positivo. Cesar Vieira, que além de ter sido aluno de Boal na 

EAD e ser homem de teatro, era advogado e já havia defendido Boal e outros colegas 

presos políticos. Passado um ano, o advogado conseguiu a liberação do passaporte de 

Boal, feito também conseguido para inúmeras outras pessoas 94.  

Em 1976, Boal viajou para Lisboa com o interesse de encontrar terra fértil para 

dar continuidade aos trabalhos que vinha desenvolvendo na América Latina. A partir 

daí, começou uma nova etapa do exílio do brasileiro e isso influenciou diretamente a 

perspectiva estética do seu teatro. Na Europa, como o teatrólogo mesmo afirmou, a 

descoberta foi de que as opressões eram, “via de regra, diferentes, mais cheias de 

nuanças e filigranas, menos óbvias, mais escondidas.” (BOAL, 1980, p. 127). Portugal, 

Alemanha, Inglaterra, Suécia, Dinamarca e França, esses foram alguns dos países nos 

quais Boal atuou no segundo momento de seu exílio.  

  

                                                 
93 Sobre isso ver a coleção de artigos do livro: CORDEIRO, Janaina Martins; LEITE, Isabel C.; REIS, 
Daniel Aarão; SILVEIRA, Diogo Omar. À Sombra das Ditaduras – Brasil e América Latina. Rio de 
Janeiro: Editora MAUAD, 2014. Artigo específico sobre a cooperação: SILVA, Jussaramar. Trocas de 
informações e transferências extrajudiciais entre as ditaduras militares na América do Sul (1960/1970).   
94 Sobre o começo da amizade de Boal com Idibal Almeida Piveta, o teatrólogo relata o seguinte: “Em 
1959, Alfredo Mesquita me convidou para inaugurar Dramaturgia na Escola de Arte Dramática, o que 
tornou desnecessário os cursos no Arena, quem quisesse, fosse para a EAD. Tive alunos inspirados: 
Renata Pallotini e Lauro César Muniz, na primeira fila, no meu primeiro ano. Na segunda turma, meu 
amigo e, mais tarde, advogado político, César Vieira (Idibal Piveta). Para montar peças suas, César criou 
o União e Olho Vivo, já trintenário, o mais antigo teatro popular do Brasil”. (BOAL, 2000, p. 150).  
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1.4 - O TEATRO DE BOAL NA EUROPA: UM MOVIMENTO EM DIREÇÃO À 

SUBJETIVIDADE DO OPRIMIDO 

 

Quando Boal chegou a Portugal, em 1976, haviam se passado dois anos da 

realização da Revolução dos Cravos, ocorrida em 25 de abril de 1974. O movimento 

social foi encampado por setores militares e depôs o governo ditatorial do chamado 

Estado Novo, no poder desde 1933, que a partir do levante originou o  regime 

democrático e a Constituição de 25 de abril de 1976, cuja influência socialista foi 

visível.  

O entusiasmo do teatrólogo brasileiro em terras lusitanas foi grande, pouco antes 

da Revolução dos Cravos, o povo português havia mostrado sua  força ao enfrentar 

questões sociais de maneira organizada e combativa, a começar pelo operariado que se 

concentrou em Lisboa com papel importante nos acontecimentos. A expectativa de 

Boal, dado todo esse contexto, foi a de trabalhar com o teatro popular que vinha 

desenvolvendo na América Latina. Contudo, de imediato o teatrólogo foi surpreendido: 

logo que chegou a Portugal, o brasileiro viu o mesmo Secretário de Cultura de Lisboa, 

que lhe havia feito um convite de trabalho,  recusar-se a recebê-lo.  

Em Hamlet e o filho do padeiro, Boal conta que depois de conseguir o apoio dos 

profissionais de teatro, o secretário o recebeu passados alguns meses de espera e acabou 

por contratá-lo. Aos poucos, as inspirações de ideias socialistas foram dando lugar à 

social-democracia com características liberais em Portugal, e por isso a esquerda foi 

sendo posta de lado nos planos do governo. Insatisfeitos com algumas medidas do 

Ministério da Cultura, os artistas passaram a fazer protestos e o teatrólogo brasileiro se 

pôs nas ruas para apoiar os companheiros.  

Depois de seis meses de trabalho, Boal e o crítico e dramaturgo lusitano Carlos 

Porto foram demitidos dos cargos que exerciam no Conservatório Nacional, após terem 

sido contratados para fazerem uma reformulação na grade curricular. Consumada essa 

situação, o brasileiro ficou sem respaldo financeiro e teve que fazer vários trabalhos 

como autônomo para se sustentar. Segundo o teatrólogo, nos dois anos em que viveu em 

Portugal, quase nada fez ali que pudesse desenvolver o Teatro do Oprimido 95.  

Por sorte, nesse período, Boal já tinha estabelecido muitos contatos em outros 

países europeus, e isso o fez viajar bastante frente às poucas alternativas encontradas no 

                                                 
95 BOAL, 2000, p. 314.  
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país onde tinham nascido seus antepassados. Primeiramente, o teatrólogo foi para a 

Suécia a convite de Inger Ziefeld, Claes Von Rettig e Margareta Södeberg, que foram 

convencidos pelos amigos de Boal ali exilados, Loreta e Carlos Valadares, a arrumarem 

um emprego para ele lecionar no Instituto de Arte de Estocolmo. Depois da Suécia, o 

brasileiro fez outros trabalhos passando por Noruega, Dinamarca, Itália e França 96.  

Antes de escrever dois livros mais organizados sobre suas experiências na 

Europa, Stop: c´est magique! e principalmente O Arco-íris do desejo, Boal desenvolveu 

algumas reflexões preliminares e as colocou como anexo na edição do livro Técnicas 

latino-americanas de teatro popular 97. É importante destacar esse momento porque em 

Técnicas latino-americanas tanto os relatos sobre as práticas como as reflexões teóricas 

estão fortemente atreladas à concepção voltada ao teatro político, com o foco 

diretamente nos problemas sociais. Isso significou, inevitavelmente, que os primeiros 

trabalhos europeus permaneceram na esfera da atuação e combatividade sociopolítica.  

Em Técnicas latino-americanas, o teatrólogo relata que as primeiras 

experiências europeias foram de Teatro Invisível. É muito provável que Boal tenha 

propiciado total autonomia aos grupos das oficinas europeias no que diz respeito às 

escolhas de temas para o trabalho. Porém, pelo fato de o brasileiro ter chegado com as 

ideias fervilhando em relação aos acontecimentos políticos latino-americanos, o Teatro 

Invisível feito na Europa, no início, seguiu uma linha próxima de atuação que Boal 

havia feito no Cone Sul 98.  

Dos exemplos dados pelo brasileiro, um dos que mais destacou os novos rumos 

que o Teatro do Oprimido ganharia a partir daquele momento, foi uma peça de Teatro 

Invisível feita em um ferry-boat cujo tema abordava o racismo no dia a dia de 

Estocolmo. O roteiro da peça era o seguinte: quatro atores representavam os papéis: 

uma fazia a Negra, outra fazia a Bêbada, um ator fazia o Italiano e o outro o 

Empresário, enquanto os demais atores permaneciam camuflados como passageiros 

comuns. A Negra sentava num lugar onde todos podiam vê-la, depois chegava o Italiano 

e a mandava sair do lugar, pois ele, por ser branco, teria preferência pelo assento. Em 

seguida, sentado o Italiano, depois de muita discussão, chegava a Bêbada e dizia que 

tinha prioridade porque o homem não era sueco e ela sim. Nova discussão e, depois de 

sentada a sueca embriagada, chegava o Empresário e reclamava o lugar. A alegação do 
                                                 
96 BOAL, 2000. p. 315.  
97 Apesar da edição brasileira de Técnicas latino-americanas ser de 1984, portanto, posterior à edição de 
Stop c´este magique!, de 1980, os escritos de Técnica são de 1977 e anteriores ao livro de título francês.  
98 Para conferir esse assunto, ver anexo de Técnicas latino-americanas, p. 135-165.  
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Empresário era a de que a mulher, a Bêbada, era improdutiva e ele produzia mais do que 

ela na escala social, o que deveria ser um critério tão ou mais importante quanto às 

questões raciais e de nacionalidade. Conforme Boal, ao final da encenação,  depois de 

muito debate “vários atores sentados em diferentes lugares levantavam-se em sinal de 

protesto contra o preconceito e cada um alegava uma razão” (BOAL, 1984, p. 70).  

O teatrólogo relata que entre as primeiras experiências de Teatro Invisível na 

Europa, esta do ferry-boat de Estocolmo foi uma das que mais causaram reverberações 

tanto nos atores, que conversaram bastante a respeito do acontecido, como nos 

passageiros comuns, ao debateram intensamente o episódio. Por outro lado, segundo 

Boal, um dos limites do Teatro Invisível consiste no fato de sua regra central não revelar 

que o acontecido faz parte de uma peça teatral, mesmo depois do final do espetáculo. 

Fora algumas urgências, como inconvenientes com a polícia, o diretor relata que seus 

grupos sempre procuraram sair do local onde havia sido realizada a peça de Teatro 

Invisível sem revelar que eram atores, de maneira que o público permanecesse ali, sem 

saber que era público, mas discutindo um fato da realidade. Isso para Boal era 

importante em razão do debate gerado, mas, por outro ângulo, ainda preservava a 

limitação da não tomada de consciência das pessoas comuns acerca da sua dupla 

participação: uma como indivíduos do público, outra como integrantes de uma 

encenação teatral. Por esse motivo, Boal percebeu que seria preciso repensar certas 

práticas de Teatro Invisível feitas na Europa e a saída encontrada foi retornar a 

determinadas propostas do Teatro Fórum, praticado na América Latina.    

Novamente a força da prática levou Boal a encontrar, em uma perspectiva 

brechtiana, uma saída para um impasse estrutural de sua poética, que seria o cerne e a 

mola propulsora da transição do Teatro Invisível para o Teatro Fórum. Um dos aspectos 

que Brecht mais exigia em seus trabalhos era que a consciência do ator permanecesse 

ativa o tempo inteiro. No momento de uma narrativa, ou no momento de representação 

de uma personagem, o ator de maneira dialética deveria executar as ações e em instantes 

precisos mostrar ao público que sabia o que estava acontecendo, que tinha consciência 

dos porquês dos desdobramentos históricos. A história havia acontecido de determinada 

maneira, mas poderia ter acontecido de outra, essa sempre foi uma das tarefas básicas 

do trabalho de ator brechtiano.  

Fredric Jameson, em O método Brecht, refere-se à experimentação estética, 

provocada pelas produções brechtianas como algo de aspecto inacabado frente a um 

mundo de mercadorias reificadas, as quais se apresentam de maneira pronta e concluída, 
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eliminando qualquer traço de possibilidade de mudança. Para Jameson, o teatro 

brechtiano quebra com isso e “permite um recuo aos gestos alternativos e às posturas 

dos atores ensaiando seus papéis” (JAMESON, 1999, p. 29), o que promove um aspecto 

“experimental” aberto a pensar outras possibilidades.  

Brecht deixa a porta da sala de ensaio aberta ao público, que vê aquilo que os 

atores buscam como melhores alternativas para as representações dos papéis e o 

desenvolvimento das cenas. Ao tomar consciência daquilo que constrói, o ator 

brechtiano está mostrando seu experimento e revelando ao público como funciona o 

jogo cênico. Assim, surge a pergunta: quais outras escolhas poderiam ter sido feitas para 

que as cenas  ocorressem de outra maneira? A pergunta é a participação primeira dada 

por Brecht ao público.  

É em torno dessa perspectiva de trabalho do alemão que o brasileiro encontra o 

caminho para colocar o público no centro da ação dramática. Sobre isso, inclusive, 

existem alguns debates acerca de proposições que defendem uma possível superação de 

Boal em relação  Brecht, com a premissa de que o brasileiro “teria ido mais longe” do 

que o alemão porque inseriu, com o Teatro Fórum, o público no palco, proporcionando 

ao espectador a oportunidade de mudar a encenação. Para não ir muito longe com o 

tema, Brecht também trabalhou com não-atores e defendeu a ideia de participação de 

integrantes do público nas encenações das peças didáticas. Portanto, como ressalta 

Antônia Pereira, o cerne do conceito de espectador em Boal está ligado diretamente às 

práticas brechtianas da chamada Lehrstück (peça de aprendizagem ou peça didática) 99.  

Polêmicas à parte, as respostas para a eficácia ou não de um procedimento 

formal, tanto em uma peça de Brecht como no Teatro Fórum de Boal, não se encontram 

em discussões formalistas. As pistas para se entender as mudanças dos procedimentos 

brechtianos adotados pelo brasileiro estão contidas no contexto sócio-histórico de suas 

atuações. E isso, no caso, mostra que a polêmica de uma suposta superação de Boal em 

relação a Brecht pode se transformar em algo reducionista, caso não se coloque a lente 

sobre a história das transformações sociais.  

                                                 
99 Sobre algumas polêmicas acerca desse tema, Antônia Pereira demonstra que o cerne da estrutura do 
Teatro Fórum, a inserção de integrantes do público no palco, tem em sua raiz ligação direta com as peças 
didáticas de Bertolt Brecht e que, portanto, a matriz da poética de Boal está necessariamente ligada à 
poética de Brecht, a começar pelo conceito de espectador desenvolvido pelo brasileiro e a proposta de sua 
participação na ação dramática. Para uma perspectiva mais detalhada, consultar o seguinte material: 
BIÃO, Armindo; CAJAAIBA, Luiz Cláudio; PEREIRA, Antônia; PITOMBO, Renata (Orgs.). Temas em 
contemporaneidade, imaginário e teatralidade. (PEREIRA, Antônia. Boal e Brecht – o Teatro Fórum e o 
Lehrstück: a questão do espectador). São Paulo: Annablume, 2000, p. 131-145.   
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As primeiras informações para se “desmitificar” uma suposta superação do 

brasileiro em relação ao alemão, estão contidas nos próprios relatos de Boal no anexo de 

Técnicas latino-americanas. Nesse livro, o teatrólogo ressalta que fez muito Teatro 

Fórum na América Latina e que as apresentações, tal como as peças didáticas de Brecht, 

tinham caráter de ensaio, nunca eram apresentadas como espetáculo teatral. Segundo 

Boal, esses trabalhos latino-americanos aconteciam  no interior de determinados grupos. 

As plateias eram pequenas e localizadas em algumas sedes de movimentos sociais, ou 

seja, tudo muito semelhante às peças didáticas feitas por Brecht junto a escolas, 

sindicatos e partidos políticos. Por outro lado, conforme o brasileiro, o Teatro Fórum, 

praticado na Europa, mudou e passou a ser apresentado em forma de espetáculo teatral, 

atingindo, assim, grandes públicos, nos quais, inclusive, muitas pessoas não conheciam 

umas as outras 100.  

Essa mudança de ares na Europa indica que as modalidades mais praticadas por 

Boal na América Latina, o Teatro Invisível e o Teatro Fórum, com características claras 

de agitprop, começavam a pisar em um solo que não favoreceria muito um trabalho 

voltado para um plano de atuação épica, uma vez que no “Velho Continente” o 

brasileiro não encontrou a existência de uma vida comunitária (dos pobres, dos 

operários, dos indígenas) voltada para o combate coletivo das opressões sociais. Na 

Europa da segunda metade da década de 1970, o esvaziamento do senso de coletivismo 

e da vida em comunidade já tinha se realizado praticamente por completo. Isso foi, aos 

poucos, agindo na estrutura da poética de Boal de maneira que os problemas individuais 

foram se transformando no foco de combate do Teatro do Oprimido. 

Mesmo com toda a empolgação do brasileiro em relação ao Teatro Invisível 

feito no ferry-boat de Estocolmo, nessa experiência já existiam dados que mostravam a 

ausência de uma vida em comunidade. Em poucas palavras, o fato de cada participante 

ter levantado e ter defendido um motivo diferente contra a opressão, indica que o 

inimigo em comum havia sido perdido de vista. Mesmo com a tentativa de colocar em 

evidência a ação do capital na pele do Empresário e o seu papel na luta de classes, o 

resultado final colocou essa problemática não mais como a determinante, mas como 

uma entre outras causas das opressões sociais, que na peça do ferry-boat apareceu como 

fragmentos que não formavam uma totalidade: cada indivíduo representou em si um 

                                                 
100 BOAL, 1984, p. 151.  
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problema coletivo que não necessariamente coadunava com o problema coletivo 

representado por outro indivíduo.  

A horizontalidade que os problemas sociais assumiram, na pele de cada 

indivíduo, fez sumir a prioridade de combate em relação a um inimigo em comum, e a 

ideia de preconceito descambou para uma generalidade conceitual sem muita utilidade 

prática. Boal estava enfrentando a ideologia das políticas de identidade que se 

contrapunham à luta de classes e que, segundo Fredric Jameson, tentavam criar o Brecht 

não brechtiano: “o Brecht para nossos tempos”, “o Brecht pós-moderno”, “o Brecht da 

teoria homossexual” e assim por diante (JAMESON, 1999, p. 19). 

Entre outras situações, isso estava acontecendo porque o “inimigo em comum” 

deixava de ter seu lugar demarcado na sociedade capitalista para se transformar em algo 

chamado “sociedade anônima”. Conforme Eric Hobsbawm, em Era dos extremos, o 

processo de revolução cultural iniciado no último terço do século XX, na Europa e nos 

EUA, provocou “o rompimento dos fios que antes ligavam os seres humanos em 

texturas sociais” e fez com que houvesse o “triunfo do indivíduo sobre a sociedade” 

(HOBSBAWM, 2014, p. 328).  

O historiador inglês considera que o capitalismo descobriu que a maximização 

de produção e lucros não eram as únicas condições para a sua sobrevivência. O trabalho 

de desintegração do senso coletivo foi feito justamente pelas bandeiras de coletividade 

levantadas na revolução cultural do ocidente, nas quais apareceu, sobretudo, a defesa da 

liberdade sexual e da liberdade de escolha do indivíduo. Para Hobsbawm (2014), a 

mesma força de libertação de opressões sociais, tais como da sociedade machista e 

patriarcal e seu controle sobre a juventude e a sexualidade, combatidas na França de 

1968, por exemplo, contraditoriamente também ajudou a derrubar as últimas 

instituições que sustentavam o mínimo do convívio em grupo e, portanto, o que ainda 

preservava o mínimo de senso comunitário. Para Hobsbawm, o que parecia ser senso 

coletivo, nos movimentos surgidos a partir de 1968, era, na verdade, um tipo de 

incitação extrema ao egocentrismo, dentre outras mazelas dessa mesma natureza.      

Por trás da multiplicidade de etnia/nacionalidade contida no contexto na peça do 

ferry-boat, estava um panorama histórico de migração de indivíduos em busca daquilo 

que as sociedades industriais mais desenvolvidas podiam oferecer por meio do Estado 

de bem-estar social. Daí que nesses tipos de sociedade desenvolvidas, o próprio Estado 

faz o papel de incorporar o capital privado e reverter isso em bens materiais e serviços, 

regulando as instituições capitalistas. Ao procurar a prosperidade em um país como 
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esse, no caso a Suécia, o indivíduo tem seu vínculo social ligado não a uma 

comunidade, mas a uma instituição: as chamadas sociedades anônimas, tais como 

aquelas que administram o transporte público, os serviços de saúde e a educação, os 

quais, em tese, deveriam ser fiscalizados pelas autoridades públicas. 

O Estado de bem-estar social, assim, canalizou em si os anseios dos grupos 

sociais e assumiu o papel de distribuidor direto dos bens materiais e do regulamento de 

serviços oferecidos aos indivíduos, acabando por diluir ainda mais organizações de vida 

em comunidade e o poder coletivo de reivindicações. Para Hobsbawm, a retórica do 

individualismo do capitalismo moderno foi sendo encorajada desde a economia 

neoclássica, que tomou o lugar da teologia na formação moral, até a influência da 

ultraindividualista jurisprudência dos EUA, culminando na expressão política 

emblemática de Margaret Thatcher, segundo a qual: “Não há sociedade, só indivíduos” 

(HOBSBAWM, 2014, p. 330).  

Essa expressão ilustra claramente a peça do ferry-boat: o simples fato de os 

atores terem criado uma situação num espaço coletivo, não indicou necessariamente que 

houve um movimento de reivindicação coletivo. Os indivíduos, na prática, 

reivindicaram o direito individual de usar o assento do transporte, e o que cada um 

representou em termos de coletividade, como cada etnia/nacionalidade, ficou presente 

apenas no plano simbólico: não houve um grupo de negros reivindicando seus direitos, 

nem imigrantes italianos fazendo o mesmo pedido.  Numa palavra, indivíduos diferentes 

devem ter direitos iguais, e cabe ao Estado de bem-estar social atender a esses 

indivíduos, uma vez que seus grupos de origem deixaram de existir em contextos 

sociais como aquele.  

Trazendo à baila novamente Roberto Schwarz e sua dialética das ideias fora do 

lugar, aquele pensamento que o autor desenvolve em relação a uma forma literária 

importada pelos escritores brasileiros do século XIX que, exceto Machado de Assis, não 

detectaram que as ideias liberais postas em personagens de contexto social escravista 

disseram pouco sobre a cultura local, pode- se entender o deslocamento da poética de 

Boal nos trabalhos iniciais na Europa. Num primeiro momento, o teatrólogo não 

percebeu que o Teatro Invisível e o Teatro Fórum, feitos à maneira latino-americana de 

agitação e propaganda, tentavam se comunicar com indivíduos que haviam perdido a 

noção do viver em sociedade. As ideias de um teatro de luta política coletiva estavam 

fora do lugar num contexto social no qual a cultura do individualismo havia chegado ao 

extremo.  
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Com o passar do tempo, foram as próprias experiências teatrais que mostraram a 

Boal os novos caminhos a seguir. À medida  que o brasileiro realizava mais oficinas de 

Teatro do Oprimido em países europeus, os problemas relacionados às opressões iam 

aparecendo em forma de dilemas individuais, questões tipicamente caracterizadas por 

crises psicológicas.  

No livro Stop: c´est magique!, Boal começa a colocar no papel reflexões acerca 

das mudanças na sua poética teatral, decorrentes da influência do modo de vida europeu 

em fins de século XX. De início, ao perceber a inevitabilidade de temáticas subjetivas, o 

brasileiro fez o esforço de tentar diferenciar o Teatro Fórum do psicodrama, para de 

alguma maneira não deixar sua prática teatral cair no esvaziamento político. Segundo o 

teatrólogo, as regras básicas do Teatro Fórum seriam as seguintes: depois de um 

trabalho continuado de oficina teatral, o grupo escolhe um exemplo de uma situação de 

opressão vivida por um dos integrantes. Assim, é feita uma dramaturgia que privilegia a 

clareza de posições das personagens, quais delas oprimem e quais são oprimidas. Em 

seguida, a montagem da peça é realizada apoiada numa encenação sem rodeios, os 

figurinos, as ações e as imagens produzidas objetivam o contato direto com o público.  

O Coringa aparece como mediador e faz a ponte com o público. É ele que 

pergunta se a opressão está clara e se há outra possível alternativa contida nas ações do 

oprimido. Com o debate em curso, e com a situação opressiva identificada, o Coringa 

pede para que alguém do público suba ao palco e tome o lugar do oprimido, para que 

sua hipótese seja encenada e testada. Isso ocorre até o momento em que o Coringa, os 

atores e o público achem necessário, até que muitas alternativas de quebra de opressão 

sejam dramatizadas.   

O primeiro procedimento metodológico adotado por Boal na tentativa de 

diferenciar o Teatro Fórum do psicodrama é converter o relato de uma opressão 

individual, feita por um integrante da oficina, em uma opressão geral, que sirva para os 

demais participantes. A fabulação é construída de modo a colocar um pouco de cada 

relato na cena modelo, aquela que serve de sustentação da dramaturgia e encenação. O 

teatrólogo chama isso de técnica de “multiplicação”.  

Um exemplo dado, entre outros, é o caso da peça feita em 1979 que abordava as 

opressões vividas por professores de língua francesa. Eles eram oprimidos pelos 

diretores de escola, pelos pais e alunos, e pelos próprios colegas de profissão que 

lecionavam outras disciplinas. A questão, segundo Boal, é que os professores de francês 

se sentiam desvalorizados. A partir do relato de um dos participantes, a técnica de 



83 
 

“multiplicação” foi realizada e a partir dela se chegou a uma opressão comum a todos os 

professores. Conforme o brasileiro, de imediato se chegou à primeira pessoa do plural: 

“nós, professores, sofremos tal opressão”.  

Para Boal, no exemplo da peça acerca dos professores, a técnica de 

“multiplicação” é a mais indicada porque o grupo social desempenha a mesma função 

na sociedade. O trabalho é o de tentar recuperar nos participantes a tomada de 

consciência do senso de coletividade. Segundo o teatrólogo, num caso como esse, a 

construção da cena modelo torna-se mais fácil e geralmente os resultados dos debates 

são mais profícuos do ponto de vista político.  

Por outro lado, pode ser que os participantes da oficina teatral não desempenhem 

a mesma função social. Esses são casos de grupos formados por estudantes, professores, 

engenheiros, médicos, enfim, pessoas que atuam em áreas diferentes. Nesse caso, Boal 

adota outra técnica para tentar alçar as opressões relatadas ao plano social. O 

procedimento é chamado de “analogia”.  Em Stop: c´est magique! o teatrólogo dá o 

exemplo de uma peça de Teatro Fórum que discutiu os dilemas de uma adolescente que 

estava cerca de 15 quilos acima do peso. Boal relata que ao final do espetáculo lhe bateu 

uma insegurança pois achava que não fosse haver participação, uma vez que 

aparentemente só havia pessoas magras no público e que aquele lhe parecia um caso 

muito individual. Surpreendentemente, muitas pessoas participaram e a opressão foi 

entendida por analogia: “todos tinham igualmente um problema com o próprio corpo 

[...] achavam que tinham um nariz demasiado grande ou pequeno [...] ou qualquer outro 

defeito que os tornava, aos olhos dos demais, ridículos” (BOAL, 1980, p. 129). Foi a 

partir da observação dos resultados dessa peça que o teatrólogo percebeu que o Coringa 

deveria estimular o debate, fazendo certas aproximações com técnicas cênicas de 

“analogia”. 

De maneira geral, Boal admite em Stop c´est magique que em alguns casos as 

linhas que separariam o Teatro Fórum do psicodrama seriam muito tênues. Contudo, 

para Boal, na mesma obra, algumas diferenças fundamentais girariam em torno das 

seguintes metas: o Teatro Fórum age procurando transformar o coletivo, mesmo que  

isso mude o individual .Nessa prática teatral, o objetivo não seria o de curar uma doença 

manifestada no indivíduo de modo a adaptá-lo à realidade, mas transformar a realidade 

opressora que ocasionou o problema individual O Teatro Fórum não priorizaria o 

trabalho com o subconsciente dos participantes, mas de um problema consciente 

assumido por todos. Por fim, ainda em Stop c´est magique!, o teatrólogo considera que 
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o papel do Coringa seria totalmente diferente do papel do terapeuta, que segundo Boal, 

não entra no jogo da dramatização da mesma maneira que o mediador do Teatro do 

Oprimido, que pode inclusive “coringar” e deixar de “coringar” para assumir uma 

personagem, trocando de lugar com um ator, algo que  no psicodrama não aconteceria 
101.  

No período em que Boal realizou essas experiências em Paris, ele e sua família 

tinham saído de Portugal para morar na França, onde ficaram de 1978 até o ano de 

1986, quando voltaram a morar definitivamente no Brasil. O período francês é um 

momento no qual  a vida começa a mudar  para o teatrólogo, que passa a fazer análise e 

a travar longas conversas com sua esposa Cecilia (psicanalista) sobre psicanálise, teatro 

e política. Como consequência de suas experiências pessoais, do contexto social 

parisiense e das práticas teatrais europeias, a poética de Boal passou a explorar a 

subjetividade dos participantes para identificar opressões sociais internalizadas. Essas 

experiências fizeram Boal abandonar a preocupação de diferenciar o Teatro do 

Oprimido do psicodrama e deram origem ao livro O Arco-íris do desejo – método Boal 

de teatro e terapia 102. 

Em O Arco-íris do desejo, as experiências de teatro de agitação e de propaganda 

latino-americanas conduzem a experimentos com outras dimensões. Boal passa a 

trabalhar com os relatos individuais de modo a identificar os ritos sociais da sociedade 

de consumo e como neles estão contidas formas de opressões contra um indivíduo 

bombardeado pela publicidade. Preocupado em desenvolver uma prática teatral que 

estimulasse as capacidades “multidimensionais do homem”103, como considera Boal, o 

teatrólogo não titubeia em pôr “em risco” mais uma vez seu teatro e o colocar a serviço 

daquilo que na Europa apareceu como mais urgente: combater uma sociedade que 

separou os indivíduos do convívio coletivo e fragmentou o homem e suas capacidades, 
                                                 
101 Essas explicações decorrem do nosso entendimento acerca das considerações do teatrólogo. Conferir 
em: BOAL, 1980, p. 127-163. No caso, não levamos muito adiante algumas leituras de Boal que parecem 
não contemplar de forma exata o papel do terapeuta de maneira geral. Aparentemente entusiasmado com 
suas experiências, o teatrólogo se preocupa muito mais em ressaltar as qualidades do Coringa do que 
salientar suas limitações e fazer apontamentos críticos em relação a essa figura. Como o interesse nessa 
parte do trabalho é fazer um traçado do desenvolvimento do teatro de Boal do ponto de vista histórico, 
não entramos muito no mérito de o Coringa ser diferente do terapeuta porque o último, segundo Boal, 
preservaria uma posição de autoridade frente aos pacientes, ao passo que o primeiro não, em relação ao 
público. Na prática, entendemos que a pessoa que faz o Coringa pode sim centralizar a encenação por 
meio da sua posição intelectual de “entender” e “explicar” ao público as regras do jogo. Em muitas peças 
de Teatro Fórum vistas por nós, percebemos que o Coringa pode monopolizar o conhecimento de regras e 
técnicas e direcionar as participações conforme o que julga ser as “melhores alternativas”.  
102 BOAL, Augusto. O Arco-Íris do Desejo – método Boal de teatro e terapia. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1996. 
103 Idem. 1980, p. 130. 
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de modo a isolar certas forças interiores subversivas capazes de transformar o status 

quo, quando unidas por vontades compartilhadas coletivamente. Numa palavra, citando 

o conceito de “homem unidimensional”104 usado por Herbert Marcuse em relação às 

sociedades industrialmente desenvolvidas, Boal procurou desenvolver práticas de teatro 

e terapia capazes de combater a ideia de “homem fadado” a sempre dizer sim, a ideia de 

“homem unidimensional”. O brasileiro, por meio do Teatro do Oprimido, busca trazer à 

consciência as forças políticas, contidas na vida inconsciente dos oprimidos, para que o 

indivíduo não tenha de se adequar à sociedade, mas coletivamente tentar transformá-la e 

deixá-la mais justa e igualitária. 

Após o período em que Boal viveu na Europa, o que mais se preservou em 

termos brechtianos no teatro do brasileiro foram certos objetivos vislumbrados pelo 

alemão, tais como o de colocar o teatro a serviço da conscientização e libertação do 

homem frente às opressões do capitalismo. Por outro lado, com as transformações 

históricas das mesmas opressões sociais do modo de produção capitalista, bem como a 

ascensão da sociedade de consumo e o acesso a novos bens materiais, novas escolhas e 

mudanças foram provocadas no percurso da construção teatral de Boal que, 

inevitavelmente, acarretaram em alguns desencontros com o pensamento e o teatro de 

Bertolt Brecht.  

 
  

                                                 
104 MARCUSE, Herbert. Ideologia da sociedade industrial. Rio de Janeiro: Zahar, 1967. 
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CAPÍTULO 2: ALGUNS ENCONTROS E DESENCONTROS POLÍTICOS 

 

2.1 – AS RAÍZES DO PENSAMENTO POLÍTICO DE BOAL  

 

As razões que fazem parecer claras as influências teóricas e práticas no pensamento 

político de Augusto Boal, quais sejam, a hegemonia intelectual da esquerda no Brasil 

das décadas de 1950, 1960 e 1970, são as mesmas que trazem o alerta dos riscos de se 

fazer uma leitura apressada das posições políticas do teatrólogo.  A primeira ressalva 

está localizada no hiato que separa o campo teórico do prático, quando o assunto se trata  

da esquerda brasileira no período mencionado.  

A práxis, na concepção marxista de crítica radical do homem, é a ação 

revolucionária que reflete a passagem do plano teórico ao plano prático. Nesse caso tal 

ação está fundamentada numa teoria que se propõe a superar teorias conservadoras que 

se limitam a apenas interpretar o mundo. A contribuição de Marx na relação entre teoria 

e práxis é mostrar que uma teoria só pode ser revolucionária, só pode ser práxis, quando 

ao agir o homem tem consciência da teoria que está ligada a sua prática e ao mesmo 

tempo, no movimento inverso, tem consciência de como as transformações provocadas 

por sua prática estão ligadas às transformações sofridas pela teoria105. No caso brasileiro, 

pode-se dizer que o projeto de uma práxis, de uma teoria revolucionária, sofreu alguns 

desajustes em razão de um pensamento de esquerda que ajustou boa parte de suas 

ideias, para não dizer todas, ao programa soviético defendido no Brasil pelo Partido 

Comunista Brasileiro (PCB). Inclusive, essas ponderações estão contidas em um 

número razoável de estudos sobre o tema.  

Para não citar muito mais do que alguns dos estudos já mencionados , vale ressaltar 

novamente o ensaio já consagrado de Roberto Schwarz: Cultura e política 106. No texto 

que traça um panorama da situação social do país de 1964 a 1969, o primeiro fator  

importante destacado pelo autor é a anomalia caracterizada pelo crescimento espantoso 

da cultura de esquerda naquele período de regime militar, que nas palavras de Schwarz 

se resume a: “Apesar da ditadura da direita há relativa hegemonia cultural da esquerda 

                                                 
105 Sobre o conceito de práxis em Marx, ver: VÁZQUEZ, Adolfo Sánches. Filosofia da práxis. São 
Paulo: Editora Expressão Popular, 2007.  
106 SCHWARZ, Roberto. Cultura e política. In: O pai de família e outros estudos. Rio de Janeiro: Ed. Paz 
e Terra, 1978.  
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no país”107.  Na literatura, no cinema, no teatro, enfim, para onde se olhasse eram 

encontradas produções de esquerda na cultura brasileira.  

Com precisão Schwarz localiza os agentes responsáveis por essas produções. Eles 

são estudantes, artistas, jornalistas e intelectuais, os quais, segundo o autor, trabalham 

em duas frentes: uma delas diretamente para a produção de matérias ao governo, grande 

capital, rádios, jornais e televisão, e outra, de esquerda, para consumo próprio. Nisso se 

encontra o primeiro indício das causas da cisão entre teoria e prática revolucionárias, ou 

a morte da práxis da esquerda brasileira do pós-1964.  

Do ângulo político, a “permissividade” do governo militar de Castelo Branco (1964 

– 1967) em relação às produções culturais de esquerda era um sintoma assombroso do 

ponto de vista da luta revolucionária. A equação disso é elementar: o regime ditatorial 

tolerava a produção cultural de esquerda porque os laços entre os intelectuais, artistas e 

estudantes estavam cortados com as massas populares. O primeiro trabalho do golpe foi 

torturar, assassinar e exilar indivíduos que tinham ligações com movimentos 

revolucionários e, com isso, aniquilar qualquer possibilidade de tomada do poder. 

Depois, com tais procedimentos servindo de alerta “aos que ficaram”, uma parcela da 

esquerda foi poupada. Na perspectiva de Schwarz, a “vista grossa” do governo militar 

durou até 1968, quando essa esquerda que aparentemente produzia para consumo 

próprio, criou toda uma geração anticapitalista no interior da pequena burguesia da qual 

fazia parte. Esse foi o momento, o do Ato Institucional de nº 5 (AI-5), no qual os 

ditadores passaram a desmantelar as principais universidades do país, atacando 

diretamente departamentos, professores e estudantes. O passo seguinte foi reprimir 

violentamente os artistas e suas produções.  

Feita tal afirmação, a impressão que fica é a de que a morte da práxis da esquerda 

brasileira do pós-1964 não se efetuou por outro motivo a não ser pelo golpe civil-

militar. Contudo, Schwarz vai buscar, na situação histórica do pré-1964, outras causas 

que não creditam apenas na conta do golpe a derrota da esquerda, mas na 

responsabilidade da esquerda que cultivou sua própria ruína. É dentro desse panorama 

que se origina a formação política de Boal, que ora se posicionou alinhadamente com o 

pensamento hegemônico da esquerda em questão, ora detectou nela certas falhas que 

                                                 
107 SCHWARZ, 1978, p. 62.  
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não lhe “cheiravam” muito bem, principalmente aquelas ligadas às posições ortodoxas 

do PCB.  

Um dos escorregões cruciais do “Partidão” foi o de ofuscar o fator da luta de 

classes no interior do país frente aos fatores internacionais que por aqui chegavam. Para 

Schwarz, se por um lado o PCB teve méritos em deixar claras as ligações entre o 

imperialismo e as reações internas, por outro, a força da crítica do partido se tornou 

muito mais anti-imperialista do que anticapitalista, o que teria feito com que os 

resultados disso fossem desastrosos para a esquerda e um “prato cheio” para o que 

aconteceu em 1964.  

A falha fundamental do PCB, segundo Schwarz, foi “distinguir no interior das 

classes dominantes um setor agrário, retrógrado e pró-americano, e um setor industrial e 

progressista, ao qual se aliava contra o primeiro.” (SCHWARZ, 1978, p. 65). Na 

verdade, isso era fruto de um ponto de vista do Partido Comunista Brasileiro que 

acreditava que, antes de uma revolução socialista, o Brasil deveria passar por um 

período de modernização de capital industrial capaz de deixar para trás todos os rastros 

de pobreza da herança arcaica do regime escravista, ainda não desaparecido 

completamente em tempos capitalistas. Tanto para Schwarz como para Francisco de 

Oliveira (autor  citado anteriormente), o fato é que no Brasil a modernidade do modo de 

produção capitalista não se distingue do modo de produção atrasado; ela precisa dele 

para existir. Para Oliveira, as relações de produção “primitivas” não emperram o 

sistema econômico brasileiro, ao contrário, em muitas circunstâncias é isso que o faz 

crescer, inclusive em direção ao aumento exorbitante da concentração de renda 108.  

Desprovido de uma visão dialética da relação entre o “primitivo” e o moderno, o 

PCB, apoiado no dualismo atrasado-moderno, fincou alianças com a burguesia nacional 

para combater setores considerados mais arcaicos, principalmente localizados na área 

agrária e no latifúndio, os quais eram associados ao imperialismo norte-americano. Ao 

fazer isso, o PCB deu a marreta para quem o levou à lona: ao não considerar que uma 

vez estabelecida, a burguesia lhe daria as costas, posto estar os interesses capitalistas 

acima de qualquer pretenso “nacionalismo”, o PCB cometeu um erro político 

irreversível, decretando sua própria derrota.  

                                                 
108 OLIVEIRA, 2008, p. 29-34. 
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A influência dessa situação política no campo da produção cultural foi visível. 

Entre outros, dois aspectos apareceram com força em algumas produções artísticas: o 

anti-imperialismo e o tom populista infiltrado em parte da visão da esquerda como 

resultado das manobras de aliança do PCB. De Augusto Boal, dois trabalhos já citados 

elucidam a questão.   

O primeiro deles é a peça Revolução na América do Sul, que coloca sua 

personagem central, José da Silva, em consonância à literatura anti-imperialista, tal qual 

a personagem Brasilino, explorada o tempo inteiro pelo capital estrangeiro, e os 

conteúdos de Os cadernos do povo, cujas indagações buscavam entender as manobras 

em torno do petróleo, as questões agrárias e suas relações com o povo 109. Já outra peça 

de Boal, posterior a esse momento de intenso anti-imperialismo, reflete em certa medida 

o teor populista no interior do pensamento de parte da esquerda do pós-1964, o que 

seria ainda resultado dos resquícios dos posicionamentos do PCB. A peça Arena conta 

Tiradentes, segundo Roberto Schwarz, seria o reflexo de uma crítica incompleta ao 

populismo marxista, oriundo da visão do “Partidão”. Indo direto ao assunto, a 

perspectiva estética não avançou politicamente porque certo aspecto de paradigma 

dualista apareceu como critério de experimentação formal no trabalho de Boal. Ao 

tentar superar a oposição que via entre Brecht e Stanislavski, Boal, na companhia de 

Guarnieri, não percebeu que aplicar tecnicamente o alemão e o russo sem levar em 

conta o contexto histórico da crítica brechtiana ao naturalismo burguês, implicaria, na 

esfera local, o mesmo que ignorar as diferenças históricas de conteúdos temáticos 

distintos: a Inconfidência Mineira e o Golpe civil-militar de 1964. Assim surgiram os 

muitos anacronismos da peça e a ausência de uma criticidade apurada em relação ao 

populismo no interior da esquerda brasileira.  

Entre as peças Revolução e Tiradentes, Roberto Schwarz ressalta ainda outros 

importantes trabalhos de Boal no Arena que estariam na mesmo órbita de assuntos 

políticos. Um deles é o Show Opinião, que do pondo de vista formal promoveu 

inúmeros ganhos, a começar pelo uso da música à maneira brechtiana. O outro trabalho 

é Arena conta Zumbi, que também usou muito bem os recursos musicais e inovou nos 

procedimentos de trabalho com os atores que, dentro de um sistema que posteriormente 

Boal chamaria de Sistema Coringa, representavam cada um deles vários papéis. Sem 

                                                 
109 SCHWARZ, 1978, p. 64.  
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tirar esses e outros méritos de Opinião e Zumbi, Schwarz destaca certas limitações 

políticas presentes nas peças que em certa medida também apontavam para alguns de 

seus limites estéticos. Em poucas palavras, em Opinião a complacência entre o palco e o 

público diante da derrota da esquerda no golpe de 1964, fazia soarem forçados os 

aplausos para as histórias de valentia do povo contadas nas músicas. Zumbi, por sua vez, 

“repetia a tautologia de Opinião: a esquerda derrotada triunfava sem crítica, numa sala 

repleta, como se a derrota não fosse defeito.” (SCHWARZ, 1978, p. 83). Dito de outra 

maneira: do ponto de vista político Zumbi “escorregou” porque estabeleceu a mesma 

complacência de Opinião na relação entre palco e público e, de quebra, reduziu a 

questão da luta escrava prolongada ao problema de uma esquerda que em pouco tempo 

fabricou sua própria derrota.  

Vale a pena dizer que assuntos relacionados ao embate entre burguesia nacional e 

capital internacional não provocaram deturpações na compreensão política do problema 

somente aqui, entre os intelectuais e artistas da esquerda brasileira. Atento ao tema e em 

um contexto de outras proporções, Brecht enfrentava desafios análogos frente aos 

intelectuais e artistas que lhe “fizeram companhia” principalmente no exílio nos EUA. 

Uma das principais críticas de Brecht aos seus compatriotas consistia no fato de que 

muitos deles “teimavam” em querer ver Hitler como um fenômeno vazio do ponto de 

vista político, um títere nas mãos do jogo político, tal qual a pequena burguesia 

representada por ele. Contudo, para o dramaturgo alemão, a pequena burguesia não é 

uma classe independente da conjuntura econômica, ela está ligada aos interesses 

econômicos na mesma proporção em que está ligada à política feita pela alta burguesia 

capitalista.  

 Brecht rechaça a ideia de Hitler ser visto desse modo porque, no caso de uma 

representação em arte dramática, que é o que interessa ao dramaturgo, o líder nazista 

soaria como algo falso, um impostor. O raciocínio brechtiano é que Hitler só seria falso 

como representação dos interesses da pequena burguesia em relação ao poder, e não 

como pessoa. Segundo Brecht, dentro da pequena burguesia, o líder nazista não seria 

um impostor porque estaria ligado aos interesses dela, e a melhor maneira de tirar a 

prova de que Hitler seria real e, portanto, uma “personagem” protagonista, seria 

identificar os momentos de colisão entre ele e os limites da pequena burguesia. Em 

outras palavras, na visão brechtiana, tornar o líder nazista um sujeito real das 

transformações históricas equivaleria a compreender as contradições e limites do 
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discurso nacional-populista da Alemanha hitleriana e, com isso, entender que os limites 

da burguesia nacional alemã estavam ligados à política econômica mundial.     

Para Brecht, a dialética das contradições internas da Alemanha só poderia ser 

entendida no contexto da “grande dialética” global: segundo o dramaturgo alemão, a 

Segunda Guerra Mundial. No contexto econômico mundial, a “grande dialética” 

significava a queda de braço entre o capitalismo fascista de Estado e o capitalismo da 

democracia liberal.  Frente a tal contexto, a pequena burguesia alemã não teria outra 

saída a não ser aceitar a mão estendida pela alta burguesia nacional (a indústria), que 

para governar com certa independência acataria os termos hitlerianos 110. Dessa forma, a 

crítica de Brecht corre em duas direções. A primeira delas é em relação à pequena 

burguesia de direita que ficou na Alemanha “pendurada no pescoço” da alta burguesia, 

aceitando e reproduzindo o discurso nacional-populista do fascismo. A outra é para 

atingir a pequena burguesia de esquerda que, nos países de exílio, como nos EUA, 

passava a apoiar a social-democracia liberal, inclusive por receber apoio financeiro de 

pesquisa advindo das áreas industriais.  

Com um “olho no peixe e outro no gato”, a visão política de Brecht estava atenta a 

um problema que aqui no Brasil “passou batido”: a ausência de crítica e autocrítica em 

produções como as citadas por Roberto Schwarz, que no caso englobam algumas peças 

de Boal no Arena e o papel da pequena burguesia na conjuntura do nacional-populismo, 

bem como suas ligações com o capital internacional. Mirando o problema com “um 

olho só”, se houve crítica em relação à pequena burguesia brasileira de direita, aquela, 

por exemplo, da “Marcha da Família com Deus pela Liberdade”, já em relação à 

pequena burguesia de esquerda, aquela que constituía o público do Arena, a temperatura 

do “ferro quente” foi abrandada. A questão é que, ao fazer uso prioritariamente técnico 

de recursos brechtianos, Boal acabou criando um desencontro com o pensamento 

dialético do dramaturgo alemão que, salvaguardadas as devidas proporções históricas, 

entendia que poupar a pequena burguesia, mesmo a de esquerda, seria apagar seu papel 

de sujeito histórico na formação do capitalismo imperialista do século XX.  

Sobre a União Soviética, que por aqui influenciou a formação da esquerda, como já 

foi dito, é interessante dizer também que anteriormente Brecht vira o que no Brasil 

                                                 
110 Sobre esse assunto ver algumas anotações de Brecht no Diário de trabalho Vol. II, as quais serviram 
de base para o desenvolvimento das considerações acima. In: BRECHT, 2005, p. 64-69. 
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demorou a se ver: a ausência (ou até a aversão) à dialética presente no pensamento 

político soviético. Em um texto da coletânea Escritos políticos, ao referir-se a Stalin, 

Brecht considera que “o maior prejuízo do stalinismo foi a atrofia da dialética.”  

(BRECHT, 1970, p. 216)111. Para o dramaturgo alemão, sem o exercício do pensamento 

dialético não seria possível entender as transições do stalinismo como motor e freio das 

transformações sociais, tampouco o papel do Partido Comunista da União Soviética 

(PCUS) no aparato estatal e as lutas de opiniões pelo poder. Conforme Brecht, tudo isso 

deixou as massas longe das decisões políticas. As pistas para se compreender tal 

problemática estaria na raiz da própria concepção de revolução que, segundo a dialética 

de Marx, traz consigo o entendimento de que toda revolução acarreta em eliminar certas 

barbaridades e ao mesmo tempo engendra outras novas que precisam ser corrigidas. No 

caso da União Soviética, a desumanidade sofrida pelo proletariado não foi corrigida 

justamente porque as massas perderam toda a ligação com as instâncias de 

administração do poder.  

E esse é o questionamento de Brecht que aparece tanto em relação à União 

Soviética como em relação à ascensão do nacionalismo alemão antes da guerra. Em 

outro artigo dos seus Escritos políticos, esse endereçado aos intelectuais de esquerda da 

Alemanha, o dramaturgo alemão deixa claro que o grande problema do fascismo era o 

modo de produção que o sustentava, o capitalismo112. Para Brecht, combater apenas os 

efeitos do fascismo, como o autoritarismo político e a violência praticada pelo Estado, 

seria deixar de lado a raiz do problema: o fato de que é próprio do modo de produção 

capitalista cortar todas as ligações de poder com a classe trabalhadora, que seria a única 

capaz de promover a revolução social.        

Na mesma linha de raciocínio, isso não é mais do que, no fundo, Roberto Schwarz 

quis mostrar ao escrever Cultura e política, com relação ao Brasil. Terminada a 

Segunda Guerra Mundial, ficou provado que, se houve algo que o fascismo fez pelo 

modo de produção capitalista, foi acelerar seu processo de industrialização. 

Posteriormente, superado o momento de capitalismo de Estado na Alemanha, e 

reveladas as barbaridades soviéticas, ao imperialismo norte-americano restou apenas 

“aparar algumas arestas” que tinham ficado nos países latino-americanos, e para isso 

                                                 
111 BRECHT, Bertolt. Escritos políticos. Venezuela: Editorial Tiempo Nuevo S.A, 1970, p. 216.  O texto 
referido se chama Sobre la crítica a Stalin, escrito em 1953.  
112 Plataforma para los intelectuales de Izquieda, escrito em 1937. In: BRECHT, 1970, p. 143-155.  



93 
 

nada melhor do que financiar a reprodução de regimes fascistas no Terceiro Mundo 

como meio de controle social, principalmente para conter as massas de trabalhadores 

que ganhavam força e começavam a incomodar a alta burguesia local.  

Assim como em outro momento Brecht fez em relação ao seu contexto histórico, na 

melhor perspectiva da dialética, Roberto Schwarz, em Cultura e política, mostrou que 

tanto a trilha da esquerda enviesada pelos soviéticos quanto a fascista promovida pelo 

capitalismo imperialista tinham como destino em comum o mesmo desfecho: cortar as 

ligações com as massas trabalhadoras e impedi-las de chegar ao poder. Isso significava, 

sob outro ângulo, que as forças em disputa, de uma maneira ou de outra, inibiam a ideia 

de luta de classes no exercício da política brasileira.  

Uma possível saída surgiu com o próprio endurecimento da ditadura militar 

brasileira, principalmente depois do A.I nº 5. Em contraposição à insistência do PCB em 

seguir as orientações políticas do Partido Comunista da União Soviética (PCUS), que 

defendia a chamada “transição pacífica para o socialismo no Brasil”, surgiram inúmeros 

movimentos políticos e populares que discordavam dessa linha e viam na luta armada a 

única alternativa para superar o regime sanguinário dos militares. No âmbito partidário, 

essa era a linha de defesa, por exemplo, de parte dos dirigentes do Partido Comunista do 

Brasil (PC do B), que, sob inspiração da luta prolongada maoísta, formou quadros de 

guerrilhas e enviou militantes para o Araguaia na virada da década de 1960 para 1970, 

onde, durante cinco anos, 69 guerrilheiros treinaram na mata e formaram um dos 

movimentos de luta armada mais impressionantes da história recente do país 113.  

Nesse período, apesar da vitalidade de parte da esquerda ter se reestabelecido, as 

polêmicas e discordâncias eram muitas. Algumas organizações revolucionárias 

defendiam a guerrilha urbana, outras a guerrilha rural, e dentro desse debate existiam 

aqueles que defendiam a permanência do elo com partidos e outros que defendiam o 

rompimento político com qualquer institucionalização que pudesse burocratizar as ações 

desses grupos.  Carlos Marighela, líder da Ação Libertadora Nacional (ALN), 

organização na qual Augusto Boal atuou em rede de apoio, era um dos que defendiam a 

guerrilha sem a interferência da política partidária que, segundo o revolucionário, 

                                                 
113 Sobre esse assunto, ver: FILHO, Romualdo Pessoa Campos. Guerrilha do Araguaia – A esquerda em 
armas. São Paulo: Fundação Maurício Grabois; Editora e Livraria Anita Ltda, 2012.  
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emperrava as ações que deveriam buscar o apoio popular direto, sem precisar passar 

pelo centralismo democrático burocrático dos partidos 114.   

Augusto Boal, em Hamlet e o filho do padeiro, expõe algumas considerações que 

demonstram seu  olhar sobre o assunto e como, segundo o teatrólogo, realmente não 

havia alternativa de resistência a não ser pensar na luta armada, algo que “era um 

prolongamento natural dos encontros políticos: ninguém se dava conta de como havia 

acontecido e já havia se tornado militante.” (BOAL, 2000, p. 242). Isso porque, 

continua Boal, “bastava fazer, a um combatente, um favor ou diligência - transportar 

uma carta confidencial e perigosa, oferecer sua casa para alguém se esconder à noite – e 

pronto, já se estava na resistência.” (BOAL, 2000, p. 242). Por trás do humor de Boal, 

ao revelar essas situações na autobiografia, fica claro que o teatrólogo sabia e tinha 

consciência política do que fazia quando entregava uma carta a alguém ou abrigava em 

sua casa um militante da ALN. A visão mais madura de Boal em Hamlet, na verdade, 

mostra que, se na perspectiva estética o ponto de vista político de algumas peças feitas 

no pós-golpe padeceram por conta das limitações culturais da formação do Brasil, do 

pondo de vista do seu engajamento político como pessoa, o artista Augusto Boal sabia 

muito bem onde estava pisando.  

Por sinal, depois da noite do golpe-civil militar, momento no qual Boal estava em 

uma reunião na casa de um professor na companhia de cerca de trinta pessoas, ficou 

claro para o diretor do Arena que algo em relação à parte dos intelectuais de esquerda 

do Brasil soava falso, de uma falsidade não de caráter, mas histórica. Sobre isso, o 

relato de Boal é interessantíssimo.     

Entre as várias pessoas presentes na reunião, algumas chamaram a atenção a tal 

ponto que em Hamlet, Boal os descreve como se fossem personagens fictícias, que é 

como acabaram ficando na memória do então jovem diretor teatral. Todos estavam na 

casa do “Professor-sempre-chefe”, que dizia que todos tinham de ler e entender Marx, e, 

segundo Boal, parecia que somente o professor era capaz. Lá pelas tantas, escutando a 

Rádio Tupi, o debate acerca do golpe ficou acalorado. Eram várias as teorias “jogadas 

na mesa” defendendo que não haveria a possibilidade de golpe no Brasil. Uma das que 

se destacou foi a do “Psicólogo”, que, citando um anatomista chamado Weber, disse 

que o caso do país era como o das mortes das rãs nas mãos de cozinheiros: elas eram 
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jogadas na panela ainda vivas e não percebiam a água fervendo, de repente, pronto, o 

sangue estava cozido e as rãs prontas para irem ao prato depois de temperadas. Segundo 

Boal, a analogia era simples, para o “Psicólogo” esse era o caso do Brasil: não haveria 

golpe porque os operários tinham perdido historicamente pouco a pouco seus direitos, e 

naquele momento da história, não seria necessária a intervenção militar, uma vez que a 

força dos trabalhadores já havia sido minada. Entre uma galhofa e outra, Boal conta que 

tal analogia teria causado um rebuliço geral. Sem dizer quem era o “tal Weber”, estava 

instaurada a discórdia. Um músico protestava alegando que o compositor do século 

XVIII, Carl Maria von Weber, jamais teria uma teoria sobre rãs; enquanto os sociólogos 

ficavam apreensivos supondo que se tratava de Max Weber. Identificado o mal- 

entendido, o músico abrandou seus ânimos e os sociólogos respiraram aliviados, 

inclusive o “Professor-sempre-chefe”, um marxista mais do que weberiano, conforme as 

palavras de Boal.  

Por último, para animar ainda mais a reunião, o teatrólogo conta que ouvia atento as 

palavras do “Candidato”, figura que acreditava que não haveria golpe porque a política 

de Correlação de forças estava “do nosso lado, ninguém nos segurava, porque incluía 

sputniks e todo arsenal nuclear da União Soviética, que ameaçava o mundo com a 

guerra atômica definitiva” (BOAL, 2000, p. 209-217), o que poderia acontecer, continua 

Boal, a respeito do que o homem falava, “caso os Estados Unidos ousassem tocar num 

só fio de cabelo da nossa soberania nacional.” (BOAL, 2000, p. 209-217). Com o olhar 

distanciado, esse momento é retratado de uma maneira muito peculiar por parte do autor 

de Hamlet e o filho do padeiro.  

Boal faz, na autobiografia, a crítica a tudo o que viu e ouviu usando as entrelinhas 

das suas palavras irônicas como um instrumento de análise sutil. No exercício de 

ficcionalização da reunião, o autor abre a perspectiva de dúvidas como: essas pessoas 

existiram, ou não existiram? Os fatos realmente aconteceram dessa forma, ou 

aconteceram de outra? Ao fazer essas perguntas, o leitor de Hamlet imediatamente abre 

a possibilidade de questionar o que de verdadeiro havia na pequena burguesia na qual 

Boal estava circunscrito no mencionado encontro. Detectada a acidez da narrativa do 

autor, logo se percebe que o propósito da dialética de Boal encontra um exercício bem 

brechtiano: aquela pequena burguesia intelectual era uma verdade histórica dentro da 

sua própria perspectiva de mundo, ao passo que, na perspectiva inversa, a visão de 

mundo daquelas pessoas dentro da história consistia em uma falsidade histórica. Numa 
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palavra, para não perder o tom usado por Boal, o golpe civil-militar aconteceu debaixo 

do nariz de boa parte dos intelectuais de esquerda, que, fazendo uso culinário das mais 

variadas teorias sociais, incluindo Marx, tentavam “varrer a sujeira para debaixo do 

tapete”.        

Se boa parte do público no Arena era composto por pessoas como essas da reunião 

particular na casa do tal professor, a partir de então Boal parece ter procurado em outros 

vínculos sociais maior coerência política para suas convicções pessoais, a exemplo de 

militantes abrigados secretamente em sua casa e até mesmo na relação com os lideres da 

ALN: Carlos Marighela e Joaquim Toledo, a quem o teatrólogo chama de amigos. 

Aliás, nas palavras do teatrólogo, Marighela e Toledo foram dois dos líderes 

importantes que o PCB perdeu por insistir “na tese de duas burguesias, uma nacional, 

outra estrangeira” (BOAL, 2000, p. 242).   Além de saldar certo aspecto dualista, essa é 

uma visão que resume alguns dos motivos pelos quais Boal talvez nunca tenha se filiado 

ao “Partidão”, como alguns integrantes do Arena. Tal visão mostra também certa 

inclinação politica do pensamento de Boal, mais ligada às ações dentro das necessidades 

práticas daquele contexto social. A crítica à visão dualista do PCB é um indicativo de 

que o teatrólogo não se contentou com os limites políticos de algumas experimentações 

estéticas do período e o caminho de tentativa para a superação disso seria dado a partir 

do momento em que vida e obra se fundiram de maneira irreversível na história de Boal. 

Preso e torturado por ser de uma rede de apoio da ALN, o diretor definitivamente 

inverte os valores que julgava pequeno-burgueses e coloca sua arte a serviço da vida, e 

não a vida a serviço da arte, algo que passou sempre a ser dito e escrito por ele depois 

de sua saída do Arena e do Brasil. 

A partir do momento em que Boal vai trabalhar na América Latina, seu teatro passa 

a ser uma prática que busca incessantemente uma teoria. É na raiz da formação do seu 

pensamento político, que o diretor encontra as limitações a serem superadas na busca 

por uma práxis sempre em construção, que passa a ser chamada de Teatro do Oprimido.   

Ao escrever seu primeiro livro, terminado no exílio, Boal expõe suas ideias em Teatro 

do Oprimido – e outras poéticas políticas diretamente ligadas a um teatro de luta de 

classes, que então seria praticado por ele diretamente com o povo latino-americano. São 

algumas experiências radicais com o TO, na América Latina, que fazem o diretor 

enxergar as limitações políticas enfrentadas por ele em tempos de Arena e que, 

definitivamente, faz do seu teatro um teatro político sem intermediários, uma prática 
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feita por aqueles com quem Boal trabalha: as populações oprimidas. Experimentadas 

determinadas técnicas, o diretor procura entender o que o oprimido constrói em termos 

de linguagem e estética e a partir disso pensa uma poética que possa guiar uma práxis 

artística com propostas políticas de libertação.  Sempre construída com o oprimido, a 

poética do TO se torna uma práxis libertadora porque no ato do fazer teatral busca 

romper ao mesmo tempo com duas condições: a física, de um público passivo diante da 

ação dramática, e a intelectual, de um público que não entende os meios de construção 

próprios de uma linguagem artística.  

É nesse sentido que o teatro de Boal possui certas características semelhantes às 

discutidas por Walter Benjamin em O autor como produtor 115. Da mesma maneira que 

o filósofo alemão afirma ser imprescindível que a postura do escritor frente aos novos 

meios de produção seja pedagógica, de maneira a ter força política e orientar os leitores 

ante os aparelhos produtivos, e com isso fazer deles também produtores da escrita, Boal 

com o TO evita a cisão entre técnica e criação artística e constrói uma pedagogia teatral 

na qual o produtor é ao mesmo tempo o destinatário: o oprimido. A partir desse 

momento, passa a ocorrer um movimento transitivo direto entre o oprimido e a 

perspectiva política da poética do TO e, portanto, na perspectiva política do próprio 

Boal. Em outras palavras, como o público, agora o oprimido participante da oficina 

teatral, passa a ser também o produtor do TO, o ponto de vista político desse produtor é 

aquele que aparece tanto nos experimentos práticos como nas tentativas de 

fundamentação teóricas elaboradas por Boal a respeito de tais práticas.  

Por conta desses aspectos, algumas ideias políticas do teatrólogo sofrem certas 

modificações de perspectiva se comparadas a alguns de seus livros. Em Teatro do 

Oprimido e Técnicas Latino-americanas, por exemplo, nota-se um Boal bem ligado à 

perspectiva política de luta de classes na sociedade capitalista, principalmente porque os 

movimentos sociais latino-americanos, no sistema das forças produtivas, se 

caracterizavam por aquilo que Marx e Engels denominam como “classe para si”, ou 

seja, classe que conscientemente se coloca em posição contra-hegemônica na luta 

política116. Na América Latina, Boal trabalhou com um público ligado a sindicatos, 

centros comunitários e comunidades populares que defendiam seus direitos.  

                                                 
115 O autor como produtor. In: BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política. São Paulo: 
Brasiliense, 1994.  
116 Sobre o conceito de luta de classes o seguinte escrito foi consultado: MARX, Karl; ENGELS, 
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Por outro lado, em Stop: c’est magique, talvez por conta do livro ter sido escrito 

com bases em experiências europeias, sobretudo no período em que viveu na França, 

Boal justifica que o TO não seria um teatro de classe, pois, segundo o teatrólogo, “esse 

tem como temática os problemas de uma classe em sua totalidade: os problemas 

proletários [...] Mas no interior da classe proletária, existem opressões”(BOAL, 1980, p. 

25). O teatrólogo define que o Teatro do Oprimido seria um “teatro das classes 

oprimidas e de todos os oprimidos, mesmo no interior dessas classes” (BOAL, 1980, p. 

25). Na verdade, uma perspectiva não anula a outra. Quer dizer, fazer um teatro de luta 

de classes e defender o operário, significa, necessariamente, identificar no interior da 

própria classe trabalhadora a reprodução das ideias da classe dominante, que impedem a 

expansão da autonomia dessa classe oprimida como um todo. A questão é que em Stop 

c´est magique! o teor marxista das ideias de Boal, anteriormente nítido nas experiências 

latino-americanas, deixa-se “contaminar” por certa verve da ideia de política de 

identidade, adotada nos EUA e disseminada na Europa, em época do Estado de Bem-

Estar Social. Na verdade, o que acontece faz o teatrólogo, do ponto de vista teórico, não 

prático, confundir os termos e adotar o conceito de classe para aqueles grupos marcados 

por identidade social, tais como os situados na defesa de políticas afirmativas nas áreas 

étnica, cultural e feminista, por exemplo. É nesse sentido, que Boal afirma ser o TO 

“um teatro das classes oprimidas e de todos os oprimidos, mesmo no interior dessas 

classes.” (BOAL, 1980, p. 25). Em poucas palavras, mesmo fazendo um teatro 

sobretudo anticapitalista, a visão teórica de Boal, em Stop c´est magique! e em O Arco-

irís do desejo, sofre certa influência da perspectiva política corrente nos países 

desenvolvidos em fins da década de 1970, fazendo o teatrólogo chamar de classes 

oprimidas os grupos oprimidos. Terry Eagleton, em A ideia de cultura, considera que a 

política de identidade tende a criar subculturas de grupos que defendem cada um seu 

interesse e, com isso, viram “uma coleção heterogênea de adversários desunidos contra 

o sistema político dominante” (EAGLETON, 2011, p. 66). Para Eagleton, o problema 

não seria os grupos oprimidos  defenderem seus direitos, pelo contrário, isso é legítimo, 

mas o que não poderia se perder na luta seria aquele sentimento comum entre grupos 

diferentes, como no caso do que é conhecido como internacionalismo socialista, “para o 

qual somente aliando-se a culturas igualmente oprimidas é que a própria tentativa de 

obter liberdade pode ter alguma esperança de sucesso.” (EAGLETON, 2011, p. 73).   

                                                                                                                                               
Friedrich. Manifesto do Partido Comunista. Petrópolis: Vozes, 2001.  
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O fato é que, mesmo que do ponto de vista teórico, Boal tenha absorvido certo teor 

do que é chamado de política de identidade, do ponto de vista prático o teatrólogo não 

titubeou e não deixou de enxergar a necessidade de união entre os grupos oprimidos. 

Isso ficou evidente, por exemplo, quando Boal retornou ao Brasil e foi trabalhar nas 

comunidades pobres do Rio de Janeiro.  

Depois de voltar ao país no ano de 1986, foi com uma “bagagem” de 15 anos de 

exilio, atuando em diversos países do mundo, com os mais distintos contextos culturais, 

que Boal enfrentou mais um desafio inusitado. Se num primeiro momento tal 

experiência pareceu querer fazer sucumbir o TO frente às obrigações políticas, por outro 

acabou acontecendo o contrário, ela fez do teatro um instrumento de interferência 

política direta. Depois de fundar o Centro de Teatro do Oprimido do Rio de Janeiro 

(CTO-Rio) e desenvolver trabalhos em comunidades do subúrbio da cidade, Boal se 

candidatou e venceu as eleições para ser vereador carioca, depois de ter se filiado ao 

Partido dos Trabalhadores (PT). As implicações disso para a perspectiva política da 

construção da poética do teatro de Boal serão analisadas a seguir.  
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2.2 – BOAL VEREADOR PELO PARTIDO DOS TRABALHADORES  

 

 

Quando foi morar em Paris em 1978, Boal lecionou como convidado em 

Sorbonne e com a experiência criou o Centro de Teatro do Oprimido de Paris – Centre 

du Théâtre de l´Opprimé (CTO – Paris). O brasileiro obteve muito sucesso com os 

novos trabalhos de Teatro do Oprimido na capital francesa, onde, além de receber o 

apoio institucional da universidade, foi acolhido muito bem pela sociedade e viu a 

adesão de integrantes ao CTO aumentar. 

Depois de quatro anos instalado em Paris, o teatrólogo foi convidado pelo 

governo francês a participar de um seminário sobre cultura na Sorbonne com cerca de 

duzentos participantes do mundo inteiro, entre intelectuais, como o antropólogo 

brasileiro Darcy Ribeiro, e até artistas de cinemas famosos117. Nesse período, Darcy 

ocupava o cargo de Vice-Governador do Estado do Rio de Janeiro e tinha implantado os 

Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs). No contato com Boal, o Vice-

Governador explicou o caráter do projeto, que era oferecer educação integral 

multidisciplinar com refeições, assistência médica e odontológica, e propôs ao 

teatrólogo o desenvolvimento de um projeto na área de animação cultural relacionado 

ao Teatro do Oprimido.   

Depois desse contato, demorou ainda mais dois anos até Boal e sua família 

retornarem ao Brasil para aqui morarem definitivamente. Em 1986, no final do mandato 

de Darcy Ribeiro, o teatrólogo e sua esposa Cecília Thumim foram contratados por seis 

meses para realizarem nos CIEPs um trabalho parecido com o que desenvolviam no 

CTO- Paris. Boal, Cecília e uma professora da Universidade de San Juan de Puerto 

Rico, Rosa Luiza Marquez, capacitaram trinta e cinco animadores culturais dos CIEPs e 

pouco depois criaram inúmeras peças que foram apresentadas na instituição e em outros 

lugares do Estado do Rio de Janeiro.  

Na expectativa das novas eleições, ao término dos seis meses, Boal e seu grupo 

viram o idealizador do CIEPs não ser eleito e o projeto com o TO não ser levado adiante 

pelo governo posterior. Foi a partir disso, sem o aparato de políticas públicas, que os 

integrantes do projeto e o teatrólogo decidiram criar o Centro do Teatro do Oprimido do 

Rio de Janeiro (CTO-Rio), em 1989.  

                                                 
117 BOAL, Augusto. Teatro Legislativo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996, p. 29.   
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No livro Teatro Legislativo, Boal conta que os encontros no começo do CTO-

Rio eram esporádicos por conta da falta de recursos financeiros. Extremamente 

instigados a continuar a praticar o TO nas periferias do Rio de Janeiro, o diretor e os 

demais integrantes do CTO-Rio tentaram alguns patrocínios de empresas privadas, mas 

não obtiveram sucesso. Segundo Boal, nenhuma empresa queria ver sua marca 

vinculada àquele público-alvo: pobres de periferia, que passavam necessidades e eram 

oprimidos por sua condição social. Para o estarrecimento do teatrólogo, uma empresa 

até chegou a “oferecer” recursos e contratar o CTO-Rio para trabalhar junto ao 

Departamento de Pessoal no recrutamento de empregados, o que, obviamente, foi 

recusado pelo grupo, pois como considera Boal: “Lógico que recusamos: não foi para 

isso que criamos o Teatro do Oprimido” (BOAL, 1996, p. 35).  

Durante um período, o CTO-Rio foi sobrevivendo com poucos recursos 

advindos de algumas parcerias que conseguiram estabelecer com outros setores que não 

os ligados ao empresariado. Entre alguns parceiros, o grupo de Boal mantinha contato 

com o Sindicato dos Bancários, movimentos sociais ligados ao Instituto Brasileiro de 

Análise Social e Econômica (IBASE), e a algumas prefeituras petistas, tais como as de 

Ipatinga (MG) e São Caetano do Sul (SP).  

Chegadas as eleições de 1992, Boal e o CTO-Rio decidiram se posicionar e 

procuraram o Partido dos Trabalhadores (PT) para oferecerem ajuda na campanha 

municipal do Rio de Janeiro. E foi aí na negociação em relação ao modo de 

colaboração, que a direção do partido sugeriu que um integrante do CTO-Rio fosse 

candidato a vereador. Feito o debate com os integrantes do grupo, ficou decidido que o 

diretor e criador do Teatro do Oprimido seria candidato a vereador pelo PT 118.  

O PT surgiu num momento em que a ditadura militar já não conseguia mais se 

sustentar frente aos acontecimentos históricos mundiais e às transformações sofridas 

pela sociedade civil brasileira. Considerado de maneira geral como um partido social-

democrata, o PT foi guardado por inúmeras complexidades oriundas da época de sua 

fundação, de modo que até mesmo a ideia de ser social-democrata foi algo que sempre  

se discutiu  no interior do Partido, dadas as várias tendências de esquerda que o 

fundaram.     

Conforme as considerações do historiador Lincoln Secco, apesar do PT ter sido 

oficializado em 1980, o processo de formação do partido remonta ao ano 1978, com as 

                                                 
118 BOAL, 1996, p. 29-44.  
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organizações sindicais em torno de se criar um partido que representasse os 

trabalhadores. A partir de 1984, o PT se estabelece como um partido de oposição 

extraparlamentar e busca amplamente apoio nos movimentos sociais e sindicatos, o que 

de certa maneira coloca o partido numa condição de “solidão” em relação a outros 

partidos políticos, tal como o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), 

que acaba se destacando pela organização institucional na campanha das “Diretas Já”. 

Segundo Secco, até 1989, o PT buscou espaço político na sociedade civil e “reforçou 

sua identidade externa como grupo de oposição social”119. Depois de se estabelecer 

como força política de esquerda na sociedade civil, o partido se transforma no próprio 

Estado: “uma oposição dentro do aparelho do Estado político. Por isso, em 1990, 

descortina-se um novo período marcado pela crise socialista e pela exigência de 

aggiornamento ideológico de suas correntes majoritárias” (SECCO, 2011, p. 25).   

Augusto Boal entra no partido e se elege vereador num momento de transição 

política do PT que opta pela via estatal e consegue eleger vários prefeitos em várias 

cidades espalhadas pelo Brasil. Muitas tensões entre as tendências do partido 

provocaram cisões e boa parte de grupos mais à esquerda debandaram, buscando não 

perder o apoio de movimentos sociais e sindicatos, para tentar manter viva a coerência 

ideológica em relação ao socialismo e às ideias ligadas ao pensamento marxista. 

Conforme Lincoln Secco , a contradição desse momento histórico reside no fato de que 

a opção pela oposição parlamentar caracteriza também a opção pelo recrutamento de 

profissionais da política, que se transformam em líderes políticos dispostos a trocar 

princípios por votos 120.  

Por outro lado, isso não quer dizer que Boal, ao tornar-se vereador, perdeu o 

contato com as camadas populares da sociedade, bem como com movimentos sociais e 

sindicais. Pelo contrário, o teatrólogo-vereador trazia para dentro do aparelho político 

do Estado os integrantes do CTO-Rio, oriundos de uma formação política próxima à 

população pobre e aos trabalhadores, que desempenhavam ao mesmo tempo o papel de 

assessores e Coringas do Teatro do Oprimido: Boal percorria as periferias da cidade, 

atuando em associações de bairro, sindicatos e espaços públicos, e junto com seus 

assessores-coringas montava espetáculos de Teatro Fórum que debatiam os problemas 

                                                 
119 SECCO, Lincoln. História do PT. Cotia: Ateliê Editorial, 2011, p. 119.  Obs.: obviamente não 
pretendemos traçar um panorama geral da história do partido, mas o interesse é sintetizar algumas alguns 
momentos a seu respeito de modo a identificar a situação política do partido no momento em que Boal foi 
vereador pela legenda.  
120 SECCO, 2011, p. 146.  
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locais e possíveis soluções propostas pelos próprios moradores, Assim nascia  o Teatro 

Legislativo, pois a partir das propostas encenadas pelos atores e público, Boal e sua 

equipe sistematizavam as ideias e as transformavam em projeto de Lei. Segundo Geo 

Britto, pesquisador que trabalhou com Boal nesse período, as principais conquistas 

foram:  

 
Dessa experiência do Teatro Legislativo – que hoje se multiplica pelo 
mundo – foram aprovadas 13 leis. Outros 33 projetos de leis foram 
propostos. Uma das proposições mais emblemáticas foi a do Programa 
de Proteção a Vítimas e Testemunhas, no período em que Boal foi 
Presidente da Comissão de Direitos Humanos. Desta proposta, 
originada na experiência do Teatro Legislativo, resultou, em 1997, 
após o final do Mandato, a Primeira Lei Brasileira de Proteção às 
Testemunhas de Crimes, que veio a inspirar a Lei Federal de Proteção 
às Testemunhas, o PROVITA (BRITTO, Geo. 2015, p. 121) 121.  

 

 

Com esse tipo de trabalho, o Boal-vereador, no que cabia dentro do seu raio de 

atuação, mantinha viva uma característica daquele PT originário cuja militância política 

estava fortalecida ao lado da sociedade civil,o que, na verdade, nunca deixou de existir 

completamente no partido e se manteve como uma das tendências a provocar 

contradições e disputas internas entre seus diferentes grupos. Por sinal, essa parece ser 

mesmo a posição ideológica e política de Boal não só no período de seu mandato, mas 

em considerações posteriores como em Hamlet e o filho do padeiro, no qual o 

teatrólogo escreve: “Conheci a arena sangrenta da Câmara; aprendi o que já sabia – ali é 

o lugar onde se vai brigar por apetites pessoais ou corporativos, não pelo povo.” 

(BOAL, 2000, p. 327). Na passagem, o teatrólogo vai até mais longe, e cita ligações de 

partidos com magnatas do jogo do bicho e até com grupos de extermínio. Situações que 

no período democrático passam a fazer parte da vida cotidiana de políticos e partidos 

brasileiros, que na ânsia pelo financiamento de campanhas, fazem todo tipo de acordos 

espúrios, e nisso está incluído o PT, principalmente aquele do pós-1990 que passa a 

eleger progressivamente seus candidatos. Talvez por conta de fatores como esses que 

Boal quase nada aborda em seus livros sobre sua ligação com o PT. Tal postura, 

inclusive, parece ser um procedimento que Boal busca para não inviabilizar o legado do 

                                                 
121 Consultar o seguinte material: CARVALHO, Sérgio (Org.). Augusto Boal – atos de um processo. 
(artigo: BRITTO, Geo. Teatro Popular no Brasil).  Rio de Janeiro: Ministério da Cultura; Centro Cultural 
Banco do Brasil, 2015.  
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TO em caso de possíveis aproximações com algumas práticas do PT que “deram com os 

burros n´água”.  

A contradição da condição de Boal como vereador consistia no fato de que no do 

aparelho estatal, a atitude do vereador remontava ao período em que o partido 

organizava suas bases fora do Estado. O comportamento do Boal-vereador estava, 

portanto, ligado a certos movimentos vanguardistas presentes na fundação e primeiros 

anos de vida do PT, justamente num momento em que alguns líderes defendiam a 

desvinculação da imagem do partido com ideias socialistas e marxistas. Isso significava, 

em poucas palavras, que mais uma vez as decisões práticas de Boal o levaram a uma 

situação cuja dialética de estar fora do lugar foi justamente a condição que o fez realizar 

ações importantes tanto do ponto de vista do teatro quanto da política. A genealogia do 

pensamento político de Boal decorria daquelas tendências de uma esquerda que, mesmo 

em momentos de cambaleio, não perdia o horizonte da importância de ligação com as 

massas populares, e não com o “governar a qualquer custo” que surgia como forte 

movimento do partido a partir dos anos 1990. No Boal-vereador, algumas manifestações 

tardias do pensamento marxista dos anos 1960/70 ainda conseguiram dar bons frutos, 

tais como aprovações de alguns projetos de Lei advindos das práticas de Teatro 

Legislativo.  

Augusto Boal aproveitava um terreno preparado pelo PT, formado no início por 

setores da igreja católica progressista, ligados aos movimentos sociais, por grupos 

remanescentes da luta armada, somados a organizações trotskistas, e pelo novo 

sindicalismo, que crescia no ABC paulista, optando pela luta dentro da estrutura da 

legalidade econômica e política. Mesmo muitas vezes defendendo posições opostas, 

juntos esses seguimentos levaram o partido a atingir ampla capilaridade pelo interior e 

periferias do país 122.  

Essas características, segundo Lincoln Secco, apesar de constituir certo aspecto 

de pioneirismo do PT no que diz respeito às ligações com as massas, não apaga da 

história a importância que o PCB teve principalmente no seu período de legalidade 

(1945-1947). Conforme o autor, nessa época o PCB conquistou feitos impressionantes 

que o caracterizaram como um partido de massa, começando pelo fato de ter nascido 

fora do parlamento, ter sido fundado por trabalhadores e ter tido uma organização muito 

pedagógica, com inúmeras células de base e uma coordenação nacional centralizada e 

                                                 
122 Consultar também o seguinte material: MENEGOZZO, Carlos Henrique Metidieri. Partido dos 
Trabalhadores : bibliografia comentada (1978-2002). São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2013. 



105 
 

eficiente. No período, o PCB atingiu o número de cinquenta mil filiados, esteve inserido 

em associações de moradores, onde fez concursos de beleza, e teve uma editora que 

lançou mais de 57 mil obras, até perder força e ter seus direitos políticos cassados, 

caindo na ilegalidade 123.    

O caso do PT tem suas próprias peculiaridades advindas de contextos sociais 

diferentes daqueles do PCB, que vão também se modificando e transformando o Partido 

dos Trabalhadores na perspectiva de um movimento dialético dentro da história do país. 

Por outro lado, para Lincoln Secco, mesmo com a chegada ao poder em 2002, e com a 

“Carta aos Brasileiros”, que firmou aliança com a classe dominante, o PT teve o mérito 

histórico de ter legitimado as greves dos trabalhadores e ter garantido a eles um espaço 

político antes não conquistado 124.  

Em O PT em movimento: contribuição ao I Congresso do Partido dos 

Trabalhadores, Florestan Fernandes, um dos mais importantes sociólogos do Brasil, que 

se filou ao PT e pela legenda foi deputado federal duas vezes, destaca a atenção que o 

Partido deveria ter ante as conquistas políticas do início dos anos 1990, de maneira que 

seu viés socialista não se perdesse e as ideias marxistas que fomentaram o nascimento 

do Partido não deixassem de existir frente ao panorama social-democrata, difundido na 

Europa com fortes ressonâncias na América Latina. Consequentemente, a mesma 

ressalva valeria para a conjuntura política da esquerda brasileira.125 

O alerta de Florestan consistia em destacar como a social-democracia europeia, 

ao entrar nas disputas eleitorais, primeiro tinha abandonado o marxismo, depois a 

própria ideia de socialismo. Isso foi uma proposta de manobra política defendida por 

José Dirceu quando, numa conversa reservada na Câmara de São Bernardo do Campo, 

disse que “era preciso abandonar a identidade com o socialismo real, aquele ‘cadáver 

insepulto’” (SECCO, 2011, p. 145). Para Florestan, ao pautar o reformismo social, os 

social-democratas europeus não teriam feito nada mais do que ajustar os verdadeiros 

interesses do operariado ao interesse do grande capital, fazendo, dessa maneira, com 

que a ideia de revolução social se esvaziasse e deixasse de ser uma ameaça para as elites 

econômicas.   

                                                 
123123 SECCO, 2011, p. 31-34.  
124 Idem. 
125 FERNANDES, Florestan. O PT em movimento: contribuição ao I Congresso do Partido dos 
Trabalhadores. Autores Associados, 1991. Texto retirado do seguinte endereço eletrônico em 
20.01.2015: http://minhateca.com.br/felipeborges95/Documentos/Pol*c3*adtica/Florestan+Fernandes+-
+PT+em+Movimento,116969575.pdf 

http://minhateca.com.br/felipeborges95/Documentos/Pol*c3*adtica/Florestan+Fernandes+-+PT+em+Movimento,116969575.pdf
http://minhateca.com.br/felipeborges95/Documentos/Pol*c3*adtica/Florestan+Fernandes+-+PT+em+Movimento,116969575.pdf
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Num momento pós-queda do Muro de Berlim, no qual se falava muito sobre a 

“crise do Leste Europeu” e a “morte do socialismo real”, o aporte de Florestan em O PT 

em movimento apesar de aos olhos de hoje parecer um réquiem ao partido, naquele ano 

de 1991 refletia o início de uma transformação histórica irreversível pela qual passaria o 

PT, a qual o sociólogo previa os riscos de maneira aguda, mesmo estando inserido no 

“turbilhão” dos acontecimentos. Na contribuição, Florestan considerava o PT como o 

único partido capaz de levar adiante os anseios dos trabalhadores e dos grupos 

oprimidos, propondo que fosse elaborado um programa claro, que primeiro atuasse na 

estrutura da ordem existente, abrindo caminho para reformas sociais, para depois atuar 

na criação de uma democracia que representasse e fizessem cumprir as necessidades dos 

oprimidos. Depois de alcançadas essas metas, na perspectiva de Florestan, o PT deveria 

cumprir seu papel pedagógico de formular junto a suas bases as premissas históricas 

para a revolução socialista. 

Florestan Fernandes estava preocupado com a possibilidade de o partido perder a 

unidade política e com isso se distanciar dos movimentos sociais, passando a atuar de 

maneira fragmentada, depois de estar no poder. Para o sociólogo, o PT deveria cumprir 

suas tarefas históricas e aproveitar as conquistas políticas para encampar as 

reivindicações concretas da população, fazendo valer de fato o “movimento de baixo 

para cima” como agente de emancipação dos oprimidos, característica ímpar da 

formação do Partido. Entre os fatores que contavam a favor do PT, Florestan destaca, 

em O PT em movimento, pelo menos dois aspectos relevantes. O primeiro era o fato de 

o partido ter conseguido romper com o populismo dos partidos da classe dominante, tão 

presentes na história do país. E o  segundo era o fato de que o PT também tinha se 

desvencilhado do oportunismo dos partidos de esquerda, tradicionalmente no Brasil 

reféns de “políticas burguesas pseudoprogressistas e pseudodemocráticas” 

(FERNANDES, 1991, p. 2). Com esse ponto de vista, o sociólogo e deputado estava 

defendendo outra responsabilidade histórica do partido, que era a de manter viva a 

consciência social dos oprimidos em relação à luta de classes, o que historicamente a 

social-democracia vinha atenuando.   

É nessa linha de pensamento e prática política que o Teatro Legislativo feito por 

Boal e sua equipe atuava. Dentro do aparelho do Estado, Boal e o CTO-Rio 

desempenhavam uma função política orgânica que fazia valer de maneira direta as 

reivindicações de grupos oprimidos historicamente no Brasil , por exemplo, os 

trabalhadores, os negros, os indígenas, os homossexuais, os doentes mentais, os 
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deficientes físicos e as mulheres. Com temáticas que passaram pelo universo de grupos 

como esses, o teatro praticado no mandato de Boal foi um raro exemplo de pedagogia 

política fomentada radicalmente pela arte.  

Análogo aos objetivos do teatro didático praticado por Bertolt Brecht, que 

abordou os dilemas da classe trabalhadora e as contradições no interior do Partido 

Comunista Alemão, a didática de Boal no Teatro Legislativo, ancorada numa pedagogia 

conscientizadora, criou uma relação dialética entre o público e o aparelho estatal, de 

modo a deixar claro o funcionamento do Estado e, ao mesmo tempo, inserir na 

administração pública propostas advindas não de políticos profissionais, como os novos 

integrantes do PT pós-1990, mas das camadas oprimidas da sociedade. É com o intuito 

de discutir mais aproximadamente tal caráter pedagógico que faz lembrar alguns anseios 

pretendidos por Brecht, que algumas características específicas do Teatro Legislativo 

serão discutidas a seguir.  
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2.3 - PEDAGOGIA TEATRAL COMO EXERCÍCIO POLÍTICO 

 

 Uma coisa sempre foi clara para Bertolt Brecht: seus experimentos deveriam 

constituir mediações estéticas que servissem como instrumentos pedagógicos com fins 

políticos bem determinados. Existem muitas confusões em torno da diferenciação 

brechtiana entre “teatro recreativo” e “teatro didático”, e isso acontece principalmente 

por conta de um objetivo: empobrecer a qualidade das propostas estéticas de Brecht 

para assim desqualificar suas posições políticas.  

 O que Brecht chama de “teatro recreativo” é o teatro dramático praticado no 

século XIX de estrutura aristotélica que, feito no início do século XX, aparece como 

algo descolado das transformações sociais, ganhando ares de arte culinária, com uma 

receita cristalizada e de fácil digestão. Para o dramaturgo alemão, esse teatro, 

caracterizado pelo drama burguês, ao priorizar as relações interpessoais, não atingiria o 

plano das causas dos fatos sociais satisfatoriamente, as quais agem como determinantes 

também no âmbito individual. Em uma nova ordem social, a capitalista, Brecht 

considera que os fatores impessoais, tais como as leis de mercado, o preço e o dinheiro 

devem aparecer tal como funcionam nas ações humanas: como forças que provocam 

transformações no comportamento e no caráter dos indivíduos. É por conta desse 

interesse, de mostrar que as ações e caráter dos seres humanos não são naturais, mas 

sociais, que Brecht valoriza os ganhos técnicos do teatro épico moderno, os quais, aos 

serem incorporados nas representações dramáticas, atuam como elementos narrativos.   

 Ao discutir a importância do afrouxamento estrutural da forma dramática em 

termos aristotélicos, Brecht ressalta o papel do teatro que o precedeu e lhe deu 

ferramentas para elaborar certos procedimentos do que ficou conhecido como teatro 

didático. Entre alguns lugares no mundo onde floresceu o teatro épico moderno, 

advindo da fusão entre o teatro e novas linguagens, como a fotografia e o cinema, 

Brecht destaca Moscou, Nova Iorque e Berlim. Nessas cidades, nas quais a indústria se 

desenvolveu assustadoramente a partir das duas primeiras décadas do século XX, o 

palco foi espaço de revolução formal e política. Particularmente em Berlim, onde atuou 

antes do exílio, Brecht destaca a influência do que foi designado por “peça da época”, 

“cena Piscator”, ou “peça didática” (Brecht, 1978, p. 45). 
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 O que interessa ao dramaturgo alemão em relação ao teatro desse período são as 

possibilidades técnicas de se fazer “o palco narrar”. Em outras palavras, além da 

representação do ator não procurar mais uma vivência por meio de uma ação, e sim uma 

atitude crítica frente aos acontecimentos, recursos como projeções de documentos, 

cartazes, música e números com dados concretos, eram capazes de dar vida a ambientes 

geralmente retratados de maneira “morta” pelo drama. Para Brecht, o problema é não 

mostrar como existe uma relação dialética na qual o homem transforma o ambiente 

social e este transforma o homem, pois o drama como estrutura formal não dá vez “à 

fala do meio exterior”: tudo tende a principiar e a terminar no diálogo interpessoal, as 

transformações dos indivíduos e do meio transitam sempre pela conversa das 

personagens 126. Tal característica do drama, na visão brechtiana, faz com que o 

espectador seja posto dentro de determinada situação vivida pelas personagens, sentindo 

emoções semelhantes à delas.  

 Já o teatro desenvolvido por Brecht a partir de suas experiências com a chamada 

“cena Piscator”, colocava o espectador na condição de observador das ações humanas e 

das transformações dessas provocadas pelo meio social. E para isso o teatro deveria 

mostrar de forma não natural, não ilusionista, o que havia de naturalização nos 

acontecimentos humanos. E por isso Brecht optava por acentuar, deixar claro, o uso de 

técnicas e recursos cênicos, inclusive para ampliar a lente do olhar sobre hábitos 

cristalizados e mostrar suas determinantes. É de tais procedimentos, incluindo uma 

forma de representar própria do ator brechtiano, que o alemão elabora o conceito de 

“efeito de distanciamento” ou Verfremdungseffekt.  

 No Pequeno Organon para o teatro (Brecht, 1978, p. 99-134), Brecht 

concisamente explica no que consiste o “efeito de distanciamento” e o caráter da técnica 

usada em suas experiências no Teatro Schiffbauerdamm, na Berlim entre guerras. Para o 

alemão, o objetivo do “efeito de distanciamento” é reproduzir uma ação humana, um 

gesto, um sentimento, ou um ambiente, de tal maneira que o que está sendo 

representado seja reconhecido, seja identificado, e ao mesmo tempo seja estranhado, 

isto é, se apresente como algo alheio, uma coisa a ser conhecida. É nesse sentido, de 

demonstrar duas faces de uma mesma coisa, de demonstrar que o homem é ruim, mas 

poderia ser bom, por exemplo, que o alemão mostra uma realidade em transformação, e 

                                                 
126 Consideração geral baseada no entendimento do trabalho de Peter Szondi (2001), autor já citado 
anteriormente. 
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não como algo dado, tal qual era feito no teatro antigo, no medieval e no asiático, 

quando, ao fazerem uso de máscaras, também provocavam um efeito de distanciamento 

do ator em relação às personagens, mas com objetivos sociais diversos do teatro épico 

brechtiano 127. Segundo o alemão, “os antigos efeitos de distanciamento subtraem 

completamente o objeto reproduzido da intervenção do espectador, tornam-no 

inalterável” (Brecht, 1978, p.116). Numa palavra, Brecht deseja que aquilo identificado 

como familiar não permaneça protegido pela ideia de que a familiaridade é algo natural, 

sem determinantes sociais concretas e reconhecíveis.  

 Segundo Anatol Rosenfeld 128, ao chegar a uma fase mais madura e escrever o 

Pequeno Organon para o teatro, em 1948, Brecht sintetiza sua teoria acerca do teatro 

épico e considera que o caráter científico de recursos didáticos, tal como o “efeito de 

distanciamento”, não precisa deixar de ser agradável e converter a cena em um conjunto 

de informações frias do ponto de vista emocional. Pelo contrário, para Brecht, a 

emoção, embasada em uma visão pedagógica desmistificadora do status quo, é elevada 

ao prazer adquirido do conhecimento por meio do divertimento lúdico de um teatro 

alegre, que visa à emancipação dos que são prejudicados por uma realidade opressora.  

 É nesse sentido que a atualização do “efeito de distanciamento” no teatro 

didático brechtiano, em relação ao que era praticado em tempos passados, está ligada 

aos recursos científicos disponíveis na época de Brecht, tanto os do ramo tecnológico, 

capazes de ampliar os sentidos, como os da área das ciências sociais, por exemplo, o 

método do materialismo dialético de Marx. Nesse caso, o que interessa 

fundamentalmente Brecht em relação ao “efeito de distanciamento” e à teoria marxista, 

é que esta aborda as condições e relações sociais como acontecimentos em processo, 

cujas determinantes se dão por contradições.  

 Um exemplo importante para se entender a estrutura do “efeito de 

distanciamento” a partir da dialética marxista pode ser observado no conceito de 

trabalho alienado. Segundo Marx, a alienação do operário em relação ao produto 

fabricado por ele não aparece somente no resultado do trabalho. Antes disso, a própria 

atividade desempenhada pelo trabalhador lhe é estranha na medida em que sua força de 

                                                 
127 Esse assunto será retomado na 1ª seção do 3º capítulo, quando o “gestus” produzido pelo “efeito de 
distanciamento” será discutido a partir da questão do método da dialética materialista em Brecht.  
128 Ver a seguinte obra: ROSENFELD, Anatol. O teatro épico. São Paulo: Perspectiva, 2006. Parte V: O 
teatro épico de Brecht, p.145-174. 
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trabalho não lhe pertence 129. No processo de divisão social do trabalho, a determinação 

de quando e como a força produtiva do operário será usada não parte da sua vontade, 

tampouco das suas necessidades, mas das demandas dos donos dos meios de produção, 

ou seja, a burguesia. No caso, o ato de produção do trabalhador no interior da atividade 

produtiva passa a ser algo sem sentido para o operário, que, por meio de exercícios 

repetitivos, vê somente uma parte do mundo que constrói, sem com isso se enxergar 

como sujeito criador desse mundo. Esse é o ponto de interesse de Brecht, uma vez que a 

mecanização das ações humanas torna-se algo aceito como dado ao homem, coisas que 

se tornam hábitos e passam a serem vistas como “naturais”. Em ouras palavras, ações 

aparentemente sem sentido do ponto de vista humano tornam-se cabíveis por serem 

aceitas de forma naturalizada, e nisso se inclui fundamentalmente a desumanização do 

homem pelo próprio homem.  

 Ao usar técnicas que provocam o “efeito de distanciamento”, Brecht quer 

mostrar ao público a contradição de uma ação humana e aquilo que no seu interior faz o 

homem   afastar-se de si mesmo enquanto ser humano, para ser subjugado pelo modo de 

produção capitalista. Fredric Jameson, em O método Brecht, destaca um aspecto da 

formulação do “efeito de distanciamento”, ou “efeito-V”, de caráter fundamentalmente 

político, que configura do ponto de vista histórico uma contraposição do uso de 

procedimentos de estranhamento no pensamento do iluminismo burguês.  No caso dos 

iluministas franceses, o objetivo era fazer a crítica da religião e suas instituições, de 

modo a afirmar um ponto de vista político que representava a religião como algo 

“antinatural”, algo que precisava passar por um processo de “desfamiliarização” para 

que, dessa maneira, os fatores de alienação dos dogmas religiosos fossem estranhados 

(identificados) e consequentemente superados. Segundo Jameson, de Montesquieu a 

Voltaire, essa era a função política do uso de procedimentos de estranhamento presentes 

na filosofia e literatura iluministas, que em síntese consistia em: “sublinhar a 

artificialidade do antigo regime e promover as novas concepções burguesas de 

simplicidade e natureza humana universal” (JAMESON, 1999, p. 66).  

 Estabelecidos e cristalizados os valores burgueses, a religião deixa de 

desempenhar um papel ideológico fundamental no capitalismo moderno. Disso decorre 

                                                 
129 Consultar o seguinte texto: MARX, Karl. Trabalho alienado. Col. Metodologia das ciências humanas. 
Paulo de Salles Oliveira (org). São Paulo: Ed. Unesp/HICITEC, 2001. 
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o fato de que o “efeito de distanciamento” brechtiano não vai atuar no ataque às 

instâncias metafísicas, tal como fizeram os iluministas, mas na crítica social dos 

costumes burgueses sustentados pela produção do mundo material, que também não 

deixou de fabricar seu próprio “deus”: o “mercado”. Basicamente  na relação de 

mercado o homem é posto na condição de mercadoria, de objeto a ser usado e 

substituído por outro mais produtivo.  É nesse sentido que a pedagogia do teatro 

didático brechtiano se torna uma arma política, posto que, ao revelar os mecanismos de 

opressão nas relações sociais, descortina também a economia política que a sustenta.  

 Como procedimentos pedagógicos, o teatro didático brechtiano não quer 

exatamente ensinar no sentido de transmitir conhecimento. Ao contrário disso, a 

pedagogia de Brecht quer gerar conhecimento e nesse sentido ela se põe em construção 

permanente na relação entre palco e público. É por isso que muitas técnicas brechtianas 

aparecem como uma didática que só se completa com a participação do público: Brecht 

usa frases incompletas, músicas faladas e ações interrompidas (entre outras técnicas) 

que convidam o espectador a usar seu conhecimento para completar o sentido do que 

está sendo feito, e assim, consequentemente, estranhar o que a princípio era habitual. A 

estrutura didática do teatro de Brecht, que estabelece o elo temático com a possibilidade 

do Novo, projeta a pedagogia brechtiana à escala coletiva, cujas mudanças não estão 

garantidas enquanto uma reeducação coletiva não for assegurada, de tal modo que, 

como ressalta Jameson, essa reeducação “desenvolva novos hábitos e práticas, e 

construa uma nova consciência capaz de adaptar-se à situação revolucionária” 

(JAMESON, 1999, p. 130). 

 É do ponto de vista político que Augusto Boal encontra nas ideias de Paulo 

Freire as justificativas teóricas para sustentar uma pedagogia teatral que, à semelhança 

do teatro brechtiano, quer provocar transformações sociais por meio de uma reeducação 

coletiva construída com o oprimido, capaz de fazer surgir o Novo a partir de um novo 

homem (para usar os termos freirianos). Ao mencionar Paulo Freire, no livro Teatro 

Legislativo, Boal ressalta a importância da transitividade na troca de saberes entre 

educador e educando para a construção democrática do conhecimento (BOAL, 1996, p. 

45). Boal se interessa pela teoria freireana para construir uma estrutura de técnicas 

didáticas sustentada por uma pedagógica política que coloca o teatro como ferramenta 

central de luta contra a opressão social. 
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 Para Paulo Freire, a pedagogia do oprimido é construída com ele, não é um 

método cujos procedimentos didáticos compõem uma estrutura exterior ao oprimido e é 

aplicada sobre sua realidade. Ao contrário, é ao manejar elementos da sua realidade, que 

o educando descobre (e constrói) com o educador a didática mais adequada no processo 

de reconhecimento da palavra que se revela e revela o mundo material no qual vive o 

oprimido. 

Paulo Freire chama isso de “relações homens-mundo”, que é aquilo que 

diferencia o ser humano dos animais, e é a partir disso que se deve organizar o conteúdo 

programático da educação, o que, segundo o pedagogo, também é válido para a ação 

política, uma vez que as duas práxis teriam a finalidade de emancipação social 130.  

O que Paulo Freire propõe, e é seguido por Boal, é que o educador (ou o 

político) rompa a linguagem alienante que impõe uma visão de mundo que não pertence 

propriamente ao povo, mas ao profissional da educação ou da política. A proposta do 

pedagogo quer unir visões de mundo que, ao entrarem em contato, se revejam. Esse é o 

sentido de transitividade identificado por Boal nas ideias de Paulo Freire, que nasce do 

diálogo entre duas visões de mundo e constrói um caminho comum de libertação. Na 

perspectiva  freireana  é a relação dialógica entre visões de mundo com objetivos em 

comum que pode superar uma visão “bancária” de educação. Na sociedade capitalista, 

uma ação educativa “bancária” transforma a prática pedagógica em uma espécie de 

serviço prestado ao cliente, o que não coloca o educando na condição de agente 

transformador do seu mundo. Ao contrário disso, como ideologia do clientelismo, a 

educação “bancária” quer preservar a condição oprimida do povo para que ele continue 

dependendo de produções alheias e não assuma uma condição autônoma de produção do 

seu próprio mundo e do entendimento acerca dele. 

Segundo o autor de Pedagogia do Oprimido, tanto o educador como o político 

devem ser “capazes de conhecer as condições estruturais em que o pensar e a linguagem 

do povo, dialeticamente, se constituem” (FREIRE, 1987, p. 87). Conforme Paulo Freire,  

é a partir desse conhecimento acerca daquilo que constitui a vida social do oprimido que 

o conteúdo programático deve ser pensado e organizado, de maneira que o povo possa 

                                                 
130 Consultar a seguinte obra: FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: editora Paz e 
Terra, 1987, p. 77-100.  
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trabalhar na ação pedagógica naquilo que lhe pertence, e que por meio de um processo 

de alienação se apresenta como algo estranho a sua realidade.    

Por esse caminho Augusto Boal organiza o conteúdo programático que irá 

alimentar a ação política do Teatro Legislativo, uma prática realizada durante o seu 

mandato de vereador. Tudo aquilo que diz respeito não só à vida social do oprimido, 

mas às suas necessidades reais, passa a ser ao mesmo tempo material da pedagogia 

teatral de Boal e propostas políticas concretas levadas e defendidas pelo diretor-

vereador na Câmara Municipal.  

 Com objetivos semelhantes aos dos procedimentos didáticos brechtianos, mesmo 

não adotando o método da dialética materialista de modo epistemológico, tal como 

fazem Brecht e Paulo Freire, Boal assume a teoria freireana do ponto de vista ideológico 

porque acredita que o “Teatro Legislativo é uma forma de política transitiva (aquela que 

propõe o diálogo, a interação, a troca), como a pedagogia de Paulo Freire e o Teatro do 

Oprimido” (BOAL, 1996, p. 48). Com o objetivo de fugir da demagogia típica dos 

discursos políticos convencionais, que sempre falam em nome da “cidadania em geral”, 

Boal e seus Coringas-assessores optam pelo contato direto com os grupos sociais 

oprimidos, um trabalho de base feito pelo PT até o início dos anos de 1990 que passou a 

deixar de ser feito a partir dali (o que mostra que o trabalho do teatrólogo “nadava 

contra a corrente” dentro do partido pelo qual havia sido eleito, como anteriormente já 

foi ressaltado). Do ângulo pedagógico, esse trabalho de base de Boal e sua equipe tinha 

a finalidade de identificar os locais e grupos sociais com os quais poderiam trabalhar a 

partir das necessidades intrínsecas a eles, de modo que cada núcleo trabalhasse de um 

ponto de vista orgânico para depois estabelecer elos com outros núcleos. A crítica ao 

cotidiano social, tal como a perspectiva brechtiana, é o foco central da estrutura de uma 

pedagogia teatral em permanente processo de construção, cuja organização é feita com 

indivíduos unidos por necessidades sociais em comum, como era o caso de núcleos 

compostos por professores, idosos, operários, estudantes, camponeses, empregadas 

domésticas e pessoas negras (BOAL, 1996, p. 49). 

 Nos trabalhos com o Teatro Legislativo, os núcleos eram organizados por 

Augusto Boal e sua equipe basicamente da seguinte maneira: a) núcleos comunitários; 

b) núcleos temáticos e c) núcleos temáticos e comunitários. Os núcleos comunitários 

eram formados por moradores de um mesmo bairro que tinham problemas urbanos em 
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comum. Os núcleos temáticos eram formados por grupos atuantes já existentes que 

uniam os debates sobre seus problemas à prática de Teatro do Legislativo, entre alguns 

desses grupos estavam o Coletivo Estadual do Negro Universitário (CENUM), Pessoas 

Portadoras de Deficiências, Meninos e Meninas de Rua, Empregadas Domésticas, 

Mulheraças, Atobá (Coletivo Homossexual) e Mundo da Lama. O terceiro núcleo unia 

grupos organizados com grupos não organizados, que passavam a formar uma única 

frente de trabalho, tal como a de professores com alunos, e a de psicólogos com 

pacientes (BOAL, 1996, p. 70-71).   

 Uma vez consolidados esses núcleos passam a constituir grupos do Teatro do 

Oprimido que estabelecem elos diretos com o diretor-vereador e sua equipe de 

Coringas-assessores, de maneira que suas reinvindicações entrem na pauta da Câmara 

Legislativa Municipal por meio do mandato de Boal. A estrutura do Teatro Legislativo, 

que tem como fim último a elaboração e aprovação de Projetos de Lei, começa na 

oficina e se consolida a partir de uma pedagogia teatral que usa os ensaios como 

gestação de ações políticas, protagonizados pelos núcleos comunitários. Na perspectiva 

do diretor, os ensaios funcionam como uma reunião político-cultural, pois ao mesmo 

tempo em que faz teatro, o cidadão pensa soluções possíveis para seus problemas 

sociais. Por conta disso é que, segundo Boal, “cada exercício, cada jogo, cada técnica, 

neste contexto, é arte e é política” (BOAL, 1996,p. 74). 

 Nos trabalhos de oficina teatral, as principais técnicas utilizadas no Teatro 

Legislativo são retiradas do livro Jogos para atores e não atores, de Boal 131. A 

principal preocupação do teatrólogo era adequar as técnicas ao contexto dos 

participantes e não fazer com que as pessoas se submetessem a normatizações formais.    

No caso dos exercícios direcionados a trabalhadores, por exemplo, Boal criou 

jogos que identificam determinadas profissões e como o corpo do operário é construído 

a partir das suas atividades. A um desses procedimentos Boal dá o nome de “jogo das 

profissões”. Em uma oficina dessas, cada participante pega um papel com o nome de 

uma profissão e em seguida começa a improvisar ações que julga pertencer ao universo 

do cargo sorteado. Antes de executarem as atividades do trabalho, os participantes 

devem mostrar ações e comportamentos em ambientes sociais comuns, por exemplo, 

                                                 
131Consultar a seguinte obra do teatrólogo: BOAL, Augusto. Jogos para atores e não atores. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2012.   
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caminhar na rua, ir a uma lanchonete e comer um sanduíche, ou ir a um jogo de futebol. 

Somente depois disso é que cada participante deve começar a mostrar atividades do 

trabalho e todos os rituais da respectiva função profissional. A partir desse momento, 

formam-se duplas cujos participantes identificam seus pares de profissão, até que por 

fim pequenos grupos formam “famílias de profissões” cujos rituais são parecidos. Em 

seguida, cada grupo passa diante dos outros, que devem identificar à qual ou a  quais 

profissões o grupo que se mostra pertence.  

Para que o “jogo das profissões” funcione satisfatoriamente, as funções 

indicadas nos papéis devem pertencer à realidade profissional dos participantes da 

oficina. O jogo pode se tornar ainda mais interessante quando o Coringa distribui os 

papéis de maneira que a profissão exercida por um determinado participante seja 

representada por outro. Isso faz com que o participante que seja metalúrgico, por 

exemplo, veja outra pessoa representando coisas do seu universo social e profissional, 

desde as ações socialmente corriqueiras até as atividades que pertencem aos rituais do 

seu trabalho. Um procedimento como esse, causa um “efeito de distanciamento” que 

proporciona ao metalúrgico (caso do exemplo) olhar para si mesmo na representação do 

outro. Aqueles elementos já naturalizados por ele passam a ser estranhados no corpo do 

outro que, ao mostrar certas ações, mostra como a condição de trabalhador assalariado 

deforma o corpo, deforma o comportamento e a autoestima do operário, que é 

submetido ao trabalho alienado.   

A condição opressiva de determinadas profissões pode ser destacada com a 

continuidade da proposta e o aprofundamento do jogo. Em alguns casos, Boal confronta 

uma posição profissional com a outra de modo a identificar quem oprime e quem é 

oprimido, quem é o patrão e quem é o empregado. Uma técnica que segue a mesma 

linha do “jogo das profissões” é a de “montar e desmontar um corpo”. Na oficina, Boal 

pede para que os participantes identifiquem gestos peculiares de determinados 

profissionais, gestos e ações que indicam a condição de superioridade ou inferioridade 

em uma escala de trabalho. Depois de identificados quem exerce a condição de patrão e 

quem exerce a condição de empregado, o Coringa solicita que os participantes invertam 

os papéis, aquele que estava exercendo a condição de patrão passe a exercer a condição 

de empregado e vice-versa. O objetivo é identificar como o corpo do patrão se coloca 

em determinadas situações e como isso faz parte de um ritual opressivo. Semelhante ao 

trabalho de Brecht na construção do “efeito de distanciamento”, o jogo proposto por 
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Boal tem no princípio gestual a matriz de amplificação do sentido das ações humanas, 

principalmente aquelas que geram a opressão.  

No processo de trabalho alienado, o trabalhador perde a consciência de si e de 

como seu corpo é explorado ao ser transformado em coisa. O processo de produção 

capitalista faz surgir uma “consciência coisificadora” que cria uma dissonância entre 

corpo e mente, causando uma separação entre ambos. O trabalhador vende ao patrão sua 

força de trabalho como coisa, que é um produto de base de troca, e também como força 

produtora de novos produtos. O corpo, nesse ciclo, é transformado em um objeto 

inanimado, em máquina. Sendo máquina e sendo humano ao mesmo tempo, o corpo 

ganha um caráter estranho ao homem. Segundo Marx, quanto mais o homem coloca no 

mundo o produto do seu trabalho, mais os objetos produzidos por ele ganham força 

frente ao seu mundo interior. A consciência de si como sujeito diminui 

proporcionalmente ao crescimento do mundo objetivo que o operário não reconhece 

como fruto do seu trabalho, da sua capacidade mental e da sua força física. Nas palavras 

de Marx: “Quanto mais produz o operário com seu trabalho, mais o mundo objetivo, 

estranho que ele cria em torno de si, torna-se poderoso, mais ele empobrece, mais pobre 

torna-se o seu mundo interior e menos ele possui de seu” (MARX, 2001, p. 152-153).  

Ao criar as técnicas de “montar” e “desmontar” o corpo na oficina teatral com 

operários, Boal quer justamente colocar o oprimido frente a frente com o mundo 

opressivo do trabalho que transforma o homem em coisa estranha a si mesmo. Por um 

lado, se é pelo estranhamento do corpo que o operário perde a si mesmo, por outro é 

pelo estranhamento disso que lhe é estranho que o operário pode, novamente, tornar-se 

dono de si. Em outras palavras,  em virtude do estranhamento do corpo estranho  o 

operário toma consciência daquilo que é seu, seu corpo, sua força de trabalho e, ao 

mesmo tempo, daquilo que não é seu, o corpo do patrão, o produto do patrão, os meios 

de produção do patrão. Dentro dessa perspectiva, vê-se na técnica teatral de “montar” e 

“desmontar” um princípio dialético. Ao “desmontar” seu corpo de operário, para depois 

“montá-lo”, o operário-ator precisa sair de si mesmo para se enxergar como operário. 

Ele, então, busca em outro operário o traço genérico de operário para depois reconhecer 

aquilo que é genérico em si mesmo e reproduzir cenicamente seu corpo. Com isso, o 
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operário-ator realiza a negação da negação, posto que a condição de operário já é uma 

negação da realidade estabelecida 132.  

Do ponto de vista da totalidade do modo de produção capitalista, os dois corpos, 

o do patrão e o do operário, representam dois lados de uma mesma moeda: o corpo 

humano na sociedade capitalista. Um corpo apresenta a negação da realidade 

estabelecida, o outro a afirmação dela. Quando Boal trabalha com a técnica de “montar” 

e “desmontar” cenicamente o corpo do oprimido e o do opressor, o operário-ator toma 

consciência de uma ordem social que cria a necessidade de se ter um corpo que seja 

capaz de oprimir (o do patrão), e outro que se submeta à opressão (o do trabalhador). 

Quando o operário-ator nega essa condição por meio do trabalho teatral, ele está criando 

a possibilidade de construir um novo corpo. Esse novo corpo, surgido de uma pedagogia 

teatral libertadora, diz respeito ao surgimento de “um novo homem” capaz de mudar a 

lógica de uma ordem social opressora. Esse seria o “novo homem” (o sujeito 

revolucionário) entendido por Marx, Brecht, Paulo Freire e Augusto Boal.   

O novo entendido para esses autores está ligado àquilo que está sempre em 

processo, o inacabado que se modifica sem descartar o que do passado continua sendo 

válido.  Paulo Freire, em Pedagogia da autonomia133, ressalta que é próprio do 

pensamento propenso a mudanças ter disponibilidade ao risco, sem ao mesmo tempo 

negar o velho simplesmente por ser velho, ou negar o novo simplesmente por ser novo. 

Para o educador, o critério de aceitação ou não do velho e do novo não é uma questão 

de cronologia, mas de validade daquilo que é importante na luta pela libertação do 

oprimido.  Do ponto de vista pedagógico, o novo descoberto pelo participante da oficina 

teatral de Boal está ligado àquilo que já existia como parte integrante do seu ser, e a 

partir da experiência adquirida com “montar” e “desmontar” em si o corpo explorado 

pelo trabalho, e ver no corpo do outro o que é comum ao seu,  surge  uma visão de 

mundo inteiramente nova,  envolvendo a consciência de si como sujeito histórico-social.  

Tal como em Brecht, a tomada de consciência histórico-social por parte do 

oprimido é um dos principais pilares do trabalho de Boal, inclusive do teatro 

desenvolvido quando o diretor foi vereador carioca. No livro Teatro Legislativo, o 

teatrólogo destaca um caso de Teatro Fórum que sintetiza bem as etapas da sua 

                                                 
132 A ideia de que o trabalhador é a negação da realidade estabelecida será retomada um pouco mais 
adiante, quando o método da dialética materialista for posto em questão.  
133 In: FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 1996, p.35-38.  
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pedagogia teatral 134. Em um domingo à tarde, o diretor-vereador e sua equipe de 

Coringas-assessores foram à sede de uma associação de defesa dos direitos dos 

homossexuais, onde o Grupo Atobá iria apresentar uma peça de Teatro Fórum. O 

“ensaio-espetáculo”, como Boal  denomina esses tipos de trabalhos de Teatro do 

Oprimido, era baseado no relato de um integrante do grupo que havia sofrido 

discriminação ao procurar um emprego. Depois de ser aprovado para o cargo desejado, 

o rapaz percebeu que  o entrevistador teve um comportamento preconceituoso em 

relação a ele. Na conversa, o empregador questionava a opção pelos brincos e as roupas 

usadas pelo candidato, que respondia que suas escolhas eram uma questão de gosto 

pessoal. Terminada a entrevista, o rapaz, mesmo depois de sair-se muito bem nas 

provas, não foi aceito na empresa pretendida. Segundo Boal, no dia da apresentação, o 

rapaz que representava o candidato terminou a última cena chorando, e o público, 

entendendo que aquilo seria um bom trabalho de ator, aplaudiu de maneira 

entusiasmada. Contudo, a cena ensaiada não terminava com a personagem chorando, 

mas revoltada contra a opressão sofrida. Segundo Boal, tanto ele como o público só 

perceberam o fato depois que uma Coringa-assessora foi até o jovem para reconfortá-lo.  

A hipótese de Boal é de que a opressão da vida real havia se tornado rotina e o 

rapaz teria se acostumado a rebater impulsivamente os ataques contra ele, sem refletir 

profundamente acerca dos mecanismos usados para oprimi-lo. Nas palavras do 

teatrólogo, o rapaz “estava habituado a ‘viver’ essa cena na vida real e deveria, como 

ator – ‘vivenciá-la no palco, diante de nós” (BOAL, 1996, p. 99). Segundo a visão de 

Boal, na vida real, na rua, a opressão ocorria “sempre pela primeira vez”, por isso o 

ator-oprimido “vivia”, ao passo que no teatro, por meio dos ensaios, o rapaz tinha algo 

preestabelecido, que deveria repetir, e por isso “vivenciava”.  

A leitura de Boal acerca da peça-ensaio de Teatro Fórum identifica a descoberta 

do oprimido dos mecanismos de opressão, o que sem dúvida alguma demonstra a 

capacidade pedagógica das técnicas de Teatro do Oprimido. Por outro lado, ao justificar 

teoricamente a peça, Boal se desencontra com um princípio fundamental da própria 

experiência prática, que é um princípio brechtiano. Talvez o uso do termo “vivenciar” 

não seja o melhor para explicar o que teria ocorrido com o ator-oprimido, posto que 

“vivenciar” é um princípio de empatia produzida pelo ilusionismo do drama moderno, 

                                                 
134 BOAL, 1996, p. 98-99. Tópico: “O oprimido reconhece os mecanismos de opressão”.  
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ao passo que o “efeito de distanciamento” brechtiano presente na peça citada é um 

princípio de desconstrução do “vivenciar” no trabalho de ator, e consequentemente dos 

seus efeitos sobre o público 135. Para explicitar seu ponto de vista, Boal diferencia 

“vivenciar” de “viver” uma experiência, para dizer que na vida real se vive algo sempre 

pela primeira vez, e que no teatro ocorre uma “vivência” porque o ator já conhece o 

ocorrido e irá repeti-lo a partir da representação. Trocando em miúdos, a hipótese de 

Boal é que, ao descobrir os mecanismos de opressão, o ator-oprimido teria se 

emocionado porque essa descoberta teria sido vivida pela “primeira vez”, daí a emoção 

teria sido mais forte do que seria na “vivência teatral”. Nesse sentido, a confusão feita 

por Boal parece surgir da fusão entre arte e vida e a não diferenciação no campo da arte 

e da vida, uma espécie de raciocínio modernista que levou em conta o engajamento do 

ator-oprimido sem levar em conta a sua tomada de consciência circunstancial.     

De maneira geral, pode-se entender o que Boal quis dizer com sua interpretação 

da peça-ensaio, ou seja, que o ator descobriu algo novo e a emoção de  viver isso o 

surpreendeu, a ponto de  ter esquecido o trabalho de representação teatral que seguiria 

outro desfecho. Por outro lado, a escolha dos termos “viver” e “vivenciar” ofusca  as 

contradições que envolvem o assunto porque tanto a estrutura da peça como a dimensão 

do mundo do trabalho colocam a proposta para o âmbito da representação épica em um 

sentido brechtiano. Encurtando o assunto, uma vez que já foi mencionado o apego do 

diretor a certas interpretações de Stanislavski que estão ligadas inclusive ao seu 

entendimento de “viver” e “vivenciar”, Boal trabalha com princípios técnicos 

brechtianos e ao mesmo tempo não encontra em Brecht a melhor justificativa teórica 

para entender o caráter pedagógico da peça-ensaio.   

Ao jogar em cena com o outro ator, também homossexual, o ator-oprimido que 

representava a personagem protagonista entendeu de maneira distanciada aquilo que era 

algo naturalizado no seu cotidiano. Se o ator-oprimido descobriu os mecanismos de 

opressão, como ressalta Boal, a emoção não partiu de se ter “vivido pela primeira vez”, 

mas de se ter entendido, talvez pela primeira vez, a estrutura de uma ordem social 

voltada para a opressão, e de que forma o indivíduo oprimido, como ele, se vê em uma 

situação com poucas saídas frente a uma sociedade organizada para oprimir. Ao encenar 

um acontecimento aparentemente corriqueiro na vida do rapaz-oprimido, a peça-ensaio 

                                                 
135 Sobre esse assunto, indicamos novamente o livro Teatro épico, de Anatol Rosenfeld (2006).  
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revelou ao próprio jovem a monstruosidade social por trás do comportamento do 

entrevistador em um processo seletivo de trabalho. Em outras palavras, a primeira 

exigência do mundo do trabalho é que o trabalhador deixe de ser o que ele é para ser 

aquilo que o patrão quer que ele seja. Para aproximar essa perspectiva de um trabalho 

brechtiano, basta citar a peça Um homem é um homem 136. Galy Gay, um estivador que 

sai para comprar um peixe a pedido da esposa, não consegue dizer não aos 

contratempos que surgem no trajeto e vai se modificando conforme o “sopro do vento”: 

ao não encontrar peixe, compra pepino. Depois de encontrar alguns soldados em apuros 

porque perderam o colega Jeraiah Jip em uma aventura desastrosa, Gay aceita substituir 

Jip e assume a identidade do soldado, deixando de ser um trabalhador pacífico para se 

transformar em uma máquina de matar. Com a história de Galy Gay, Brecht mostra 

como um homem deixa de ser quem é para se integrar a uma massa humana de milhares 

de soldados e passa a fazer parte de algo que ele não criou, ou seja, a guerra. O 

dramaturgo alemão “desmonta” (literalmente) na frente do público um homem que 

passa a agir diferente, a pensar diferente, a ter um corpo diferente, e no caso da 

personagem brechtiana, o homem que surge é aquele que destrói porque não opta por 

lutar contra a opressão.  

No caso do ator-oprimido do Teatro Fórum, a emoção surge do conhecimento da 

estrutura de opressão e da consciência política gerada a partir daí. Não é exatamente 

pelo “viver pela primeira vez”, ou pelo “vivenciar” pela experiência teatral, como 

sugere Boal, que o ator oprimido toma consciência da situação histórico-social na qual 

está inserido, é a partir do distanciamento e do olhar a si mesmo dentro dessa situação, 

que o ator-oprimido entende como o meio social e os indivíduos representantes da 

opressão desse meio, querem “desmontá-lo” e transformá-lo naquilo que ele não é, em 

algo entendido pelo mundo do trabalho como o “mais adequado”, o mais “produtivo”. 

Diferente de Galy Gay, o ator-oprimido identifica o “desmonte” que se quer fazer dele e 

decide representar a luta contra isso. O choro, nesse caso, não é resignação, desânimo 

ou internalização, é reconhecimento da luta a ser travada.  

 

  

                                                 
136 Ver: BRECHT, Bertolt. Um Homem é um Homem. In: Teatro Completo 2. Trad. de Fernando Peixoto. 
São Paulo: Paz e Terra, 1991.  
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3. ALGUNS ENCONTROS E DESENCONTROS ESTÉTICOS 

 

3.1 – BOAL LEITOR DE BRECHT  

 

 O principal texto, dedicado por Boal à poética brechtiana, foi escrito em 1973 no 

seu exílio na Argentina e faz parte da coletânea de artigos reunidos em Teatro do 

Oprimido – e outras poéticas políticas 137. Com formato e linguagem de manual, o artigo 

Hegel e Brecht: personagem-sujeito ou sujeito-personagem? é uma tentativa consciente 

de traçar um panorama geral das diferenças elementares entre a “poética idealista 

hegeliana” e a “poética marxista” de Brecht 138.  

 Entre os principais méritos do escrito de Boal, vale a pena ressaltar o seu esforço 

em contribuir para a crítica teatral em um momento no qual pouco se estudava a teoria 

de Brecht no Brasil e na América Latina, bem como o destaque dado para a importância 

do pensamento de Marx na poética brechtiana (o que também demonstra coragem 

política do brasileiro frente ao contexto ditatorial latino-americano de aversão ao 

marxismo). Por outro lado, dois problemas que aparecem no artigo merecem ser 

discutidos mais profundamente. O primeiro diz respeito à abordagem de “confrontação” 

de Brecht em relação a Hegel feita por Boal, que sintetiza a questão afirmando que 

“toda a Poética de Brecht é, basicamente, uma resposta e uma contraproposta à Poética 

idealista hegeliana” (BOAL, 2013, p.98). O segundo problema refere-se ao eixo 

discursivo usado por Boal, que é sustentado pelas suas definições de “personagem-

sujeito”, ao citar Hegel, e de “personagem-objeto”, ao aludir Brecht. Na perspectiva de 

Boal, essas duas definições estão ligadas ao conceito de “liberdade do personagem”, 

ponto central de “confrontação” entre as duas poéticas. Sobre isso o brasileiro considera 

que “para Hegel o personagem é inteiramente livre quer se trate da poesia lírica, épica 

ou dramática. Para Brecht (e para Marx), o personagem é objeto de forças sociais” 

(BOAL, 2013, p. 99).  

 Sobre o primeiro problema, a questão que se coloca está no plano do método 

dialético presente em Marx (e consequentemente em Brecht) que Boal não aborda 

profundamente e por isso trata o assunto como uma “contraposição frontal, total, 

global” (BOAL, 2013, p.105) a Hegel, no que tange à poética brechtiana em relação à 

hegeliana. Antes disso, o que Marx descobre em Hegel e incorpora aos seus trabalhos é 

                                                 
137 BOAL, 2013, p. 97-121. 
138 Idem.     
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um método capaz de explicar as contradições sociais advindas do modo de produção 

capitalista não porque a forma do método determina o objeto de pesquisa, mas porque o 

objeto de pesquisa se desdobra por meio de contradições. Em outros termos, Marx 

percebe que o capitalismo abriga uma perspectiva dialética porque sua existência é uma 

contradição em si, e tal procedimento é compreendido e adotado por Brecht na 

construção da sua poética teatral. 

 Essas primeiras observações não querem invalidar a leitura de Boal em relação a 

Brecht, mas chamar a atenção para o aspecto do método dialético pouco discutido pelo 

brasileiro no seu principal texto sobre o dramaturgo alemão. Nos termos de Boal, fica a 

impressão de que Brecht faz uma inversão mecânica de uma poética idealista para uma 

poética materialista, mas não é exatamente isso o que acontece.  

 Sem querer explorar toda a complexidade que circunda a questão da inversão 

materialista que Marx faz em relação ao método dialético de Hegel, cabe ao menos 

abordar alguns pontos importantes sobre o assunto para perceber o que está em jogo na 

construção poética brechtiana.  Primeiramente, tanto Marx como Brecht estudaram 

profundamente Hegel e por conta do caráter revolucionário do método não se 

consideravam anti-hegelianos.  

 No caso de Marx, como destaca Jorge Grespan, o trabalho foi o de identificar e 

distinguir o elemento “racional” do elemento “mistificador” no pensamento hegeliano 
139. O primeiro aspecto que define a dimensão crítica do método dialético hegeliano, que 

atrai Marx, consiste no fato de que nele o negativo é apreendido dentro do positivo e 

essa abordagem expõe a contradição do objeto analisado. Nessa perspectiva dialética, o 

positivo não é visto como afirmação de si mesmo, ele é a autonegação na medida em 

que deve negar uma de suas partes para se definir como totalidade que se põe em 

movimento no fluxo do tempo. Segundo Grespan, esse é o sentido “racional” do método 

de Hegel ao qual Marx se refere. Tal característica é crítica e revolucionária porque 

insere no entendimento positivo do existente, o entendimento da sua negação.  

O interesse de Marx não está apenas no âmbito formal das contradições expostas 

pela dialética de Hegel, como se limitam os autores burgueses, mas no seu poder de 

infiltração no real, ou seja, na explicação da realidade como algo contraditório, como 

algo que existe dialeticamente porque para existir nega a si mesma. Para Marx, esse é 

um dos motivos que faz autores como Stuart Mill não compreender a dialética hegeliana 

                                                 
139 Ver: GRESPAN, Jorge. A Dialética do Avesso. Revista Crítica marxista. In: 
http://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/arquivos_biblioteca/artigo84artigo2.pdf .  

http://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/arquivos_biblioteca/artigo84artigo2.pdf
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e muito menos como o método pode explicar o modo de produção capitalista. E isso, 

claro, mudando a perspectiva que fez Hegel cair “na ilusão de conceber o real como 

resultado do pensamento que se sintetiza em si, se aprofunda em si, e se move por si 

mesmo” (MARX, 1978, p.116-117). Em Para a crítica da economia política (1978), 

Marx discute um aspecto da armadilha na qual Hegel caiu, que Jorge Grespan aponta 

como o “misticismo” hegeliano, combatido pela dialética materialista. Segundo Marx, o 

concreto aparece no pensamento como processo de síntese, ou seja, como o resultado de 

categorias formais que têm origem no concreto e são a representação dele no 

pensamento. O exemplo dado por Marx é o dos economistas do século XVII, que 

começam o desenvolvimento do método econômico pelo todo vivo, que se constitui 

pela população, pela nação, pelo Estado e pelos vários Estados. Por meio da análise, 

conforme Marx, os economistas descobrem “certo números de relações gerais abstratas 

que são determinantes, tais como a divisão do trabalho, o dinheiro e o valor” (MARX, 

1978, p.116-117) e a partir  desses dados são elaborados certos sistemas econômicos 

que se elevam dessas categorias mais simples até as mais amplas, como o Estado, as 

trocas entre as nações e o mercado mundial. 

Marx considera que o percurso das categorias simples às mais amplas é 

representação do real se cada unidade categórica, como o conceito de população, for 

considerada em sua relação contraditória, caso contrário a categoria de população, por 

exemplo, seria um conceito vazio. É nesse sentido que o concreto é composto pela 

relação contraditória daquilo que compõe a população, ou seja, as classes existentes no 

seu interior. O modo como essas classes se relacionam economicamente é aquilo que 

define o modo de organização social de determinadas populações, que, no caso da 

sociedade capitalista, por exemplo, é representado por categorias como o trabalho 

assalariado, a troca, o valor, a divisão social do trabalho e o preço. Nesse sentido a mais 

simples categoria econômica, como o valor de troca, pressupõe “uma população 

produzindo em determinadas condições e também certos tipos de famílias, de 

comunidades ou Estados” (MARX, 1978, p.116-117), por isso o conceito de valor de 

troca só pode existir como relação abstrata a partir de um todo vivo e concreto já dado. 

Marx quer dizer com isso que a produção da consciência pelo pensamento não parte 

dele mesmo como conceito abstrato na sua relação consigo, mas da relação com o 

mundo concreto e o modo como ele é produzido pelo próprio pensamento. É ao não 

considerar essa condição sine qua non em determinado momento do pensamento que 

Hegel, na visão de Marx, incorre em um “misticismo” dialético.   
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Seguindo essa linha de raciocínio, a diferença fundamental entre a dialética 

hegeliana e a marxista, segundo Jorge Grespan, consiste no fato de que Hegel elaborou 

um método para tentar abarcar todo o real, ou seja, a natureza e o espírito, como uma 

totalidade contraditória, ao passo que Marx desenvolveu um método para entender certo 

tipo de relação social historicamente constituída, como os casos das sociedades de 

classe e a capitalista especificamente. Esse é o ponto no qual Marx cita o exemplo de 

como Hegel analisa a sociedade civil e o papel do Estado como agente totalizante e 

conciliador das pendências privadas na formação da unidade política. A objeção de 

Marx transcorre no sentido de que a unidade política do Estado burguês só acontece no 

plano jurídico, e a igualdade afirmada pelo Estado se eleva no que concerne às relações 

sociais contraditórias, escondendo a desigualdade originária do modo de produção 

capitalista, a qual priva os trabalhadores dos meios de produção em nome da 

acumulação de capital por parte da classe burguesa. Em síntese, ao projetar no Estado a 

representação do pensamento que se produz a si mesmo, a “mistificação” dialética 

hegeliana desprende-se do mundo concreto e deixa de representar a contradição de 

classes existente na sociedade capitalista.     

É por conta disso, de se desprender do mundo material, que o idealismo 

hegeliano, mesmo projetando no Estado um todo contraditório que se concilia 

juridicamente, se mantém  como movimento dialético total. Por outro lado, ao analisar 

de perto aquilo que na aparência se reconcilia (o Estado jurídico burguês), Marx 

descobre que o capital só se mantém como fetiche, posto que o seu contrário, o trabalho, 

para ser a negação do capital, o seu oposto total, adquire uma vida artificial. Dito de 

outra maneira, a acumulação de capital é trabalho morto e isso define a essência do 

modo de produção capitalista, que jamais poderá se reconciliar com o trabalho vivo 

porque essa relação se fundamenta em uma diferença irreconciliável. Trazendo a 

discussão mais para perto, o trabalho vivo como oposto do capital, como negação do 

capital, seria a exclusão da riqueza objetiva porque o trabalhador, aquele que 

desempenha o trabalho vivo, não possui os meios materiais para produzir, e, ao 

produzir, ele se depara com a propriedade alheia que o domina, isto é, os meios de 

produção. É por isso que o trabalho vivo não pode se assumir como uma totalidade que 

nega o capital, uma vez que, assumido como totalidade, o trabalho traz consigo a 

distorção de ser, ao mesmo tempo, trabalho vivo e trabalho morto. Para se manter como 

totalidade, o capital deve preservar sua essência  localizada no domínio do trabalho 

morto sobre o trabalho vivo, e a única maneira dessa contradição no trabalho ser 
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resolvida seria o trabalhador tomar os meios de produção, isso faria com que o capital 

deixasse de existir.  É nesse sentido que a dialética materialista se constitui pela 

diferença, pela contradição, ao passo que a dialética idealista se assume como 

fundamento.  

Dando mais um passo adiante na perspectiva da dialética materialista, a relação 

entre sujeito e objeto se estabelece por meio de uma contradição negativa, e não por 

uma contradição positiva como a dialética idealista. Em Hegel, o sujeito, o pensamento, 

se afirma sobre o objeto e o torna como as ideias que constituem o próprio pensamento. 

Em Marx, por outro lado, essa relação é invertida e o objeto se torna o sujeito da relação 

entre homem e mundo material, só que de maneira irreconciliável. Assim, o homem 

enquanto portador do trabalho vivo é a negação do trabalho morto porque é o oposto 

dele, e enquanto existir como tal, o trabalhador é a própria negação dos meios de 

produção.  

Visto dessa forma, não ocorre exatamente uma inversão da poética de Brecht em 

relação à poética de Hegel, como considera Augusto Boal. Como uma questão de 

método, a poética brechtiana assume a perspectiva da dialética materialista para mostrar 

de que forma o mundo do trabalho coloca o homem em uma condição irreconciliável 

com o capital, uma vez que a existência desse só pode ocorrer por meio da dominação 

do outro. Ao colocar suas personagens na condição de objeto das forças econômicas, 

Brecht não anula por completo a condição de sujeito que as constitui. Ao deixar sempre 

em aberto a  perspectiva de mudança, o dramaturgo alemão quer mostrar também como 

tais personagens subjugadas poderiam agir de outra maneira e assumirem a condição de 

sujeitos de suas ações. Esse aspecto, aliás, é algo que está presente o tempo todo na 

poética de Boal, principalmente nas suas considerações sobre o Teatro do Oprimido, e é 

aquilo que talvez mais aproxime o brasileiro dos objetivos brechtianos. 

Esse é o cerne do interesse de Marx por Hegel: o método. Consequentemente, 

contrapor a poética brechtiana em relação à poética hegeliana sem abordar a 

importância do método dialético, como faz Boal em seu artigo, é reduzir o problema a 

uma inversão que traz prejuízo a todo o projeto do dramaturgo alemão 140. A 

contraposição daquilo que Boal denomina como personagem-sujeito na poética 

hegeliana, em relação ao que é chamado de personagem-objeto na poética brechtiana, 
                                                 
140 Mais adiante será analisada a ideia do trabalho de Brecht na constituição de um projeto amplo que 
pretende perdurar no tempo, tal como considera José Antonio Pasta Jr. em: PASTA JR., José Antonio. 
Trabalho de Brecht – Breve introdução ao Estudo de uma classicidade contemporânea. São Paulo: Ática, 
1986.   
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sem considerar a adoção e correção do método dialético idealista pela dialética 

materialista, além de reduzir o trabalho de Brecht a questões ideológicas, ignora o 

próprio interesse e admiração do dramaturgo alemão pelo pensamento de Hegel.  

No Diário de trabalho (2002) são várias as passagens em que Brecht cita Hegel 

e como o estuda com afinco. Em um desses momentos, por exemplo, Brecht considera 

que a “reprodução que Hegel faz da teoria aristotélica da arte na introdução a sua 

estética é de uma beleza extraordinária” (BRECHT, 2002, p. 27). No trecho, Brecht 

percebe como Hegel discute a poética aristotélica de modo a colocá-la dentro da sua 

perspectiva dialética e identificar todas as potencialidades humanas individuais como 

algo que deve se desenvolver por todos os lados, como objetivo final do Estado e dos 

seres humanos que vivem juntos.  Brecht destaca a manobra hegeliana de ver o Estado 

como unidade conceitual que concentra em si uma meta única que serve ao mesmo 

tempo aos indivíduos em sociedade. Disso o dramaturgo alemão conclui que “o 

conceito de artes também suscita por um lado a necessidade de um alvo que seja comum 

às partes individuais, e por outro lado a necessidade de um alvo substancial 

preponderante” (BRECHT, 2002, p. 27). A consequência dessa consideração leva 

Brecht a refletir sobre as obras A vida de Galileu Galilei e Os fuzis da senhora Carrar e 

certa necessidade de mudanças nas peças. Depois de ler Hegel, Brecht considera que os 

dois trabalhos dramatúrgicos deveriam ser mais diretos, não ter carregamento na 

subjetividade e na empatia; a visão científica deveria aparecer como ponto de ligação 

central entre os anseios individuais e o bem comum social. Visto por outro ângulo, o 

“alvo comum” estaria ligado ao benefício social trazido pelos trabalhos individuais das 

personagens, ao passo que o “alvo substancial” da tessitura dramatúrgica, para atingir 

tal finalidade, deveria explorar as paixões das personagens a partir das suas relações 

sociais e dos significados subjetivos gerados a partir disso, o que seria diferente de 

mostrar personagens apaixonadas por desejos voltados a si mesmos, ou seja, paixões 

subjetivistas direcionadas para a satisfação da própria subjetividade.  

Daí decorre o fato de que, ao se “apaixonar” pela leitura de Hegel, Brecht se 

apaixona negando aquilo que é apreendido. Lendo a dialética idealista, o dramaturgo 

alemão aprende como não fazer personagens idealistas, essa é a lição do método 

trabalhado por Marx e adotado por Brecht. O dramaturgo identifica o elemento 

“racional” na dialética hegeliana para aprimorar a objetividade na construção de suas 

personagens. É o método de Hegel que mais interessa a Brecht, porque, segundo suas 

palavras, o “método que ele usa permite-lhe não só ver o positivo e o negativo em 
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qualquer fenômeno histórico, mas também fazer dessa polaridade a causa de 

desenvolvimento ulterior” (BRECHT, 2009, p. 28). Esse é o ponto central do interesse 

marxista de Brecht pela obra de Hegel: notar como o método, ao trabalhar com a 

polaridade do que se afirma e do que se nega ao ser afirmado, gera a dimensão do 

desenvolvimento ulterior da história. Vale ressaltar mais uma vez que Brecht distingue 

muito bem as diferenças cruciais entre a dialética idealista e a dialética materialista. De 

forma clara e simples, em outra passagem do Diário de trabalho, o dramaturgo faz a 

seguinte consideração: “a dialética de Hegel não emana do real, mas da história da 

filosofia. E não é vista funcionando em Marx, mas assume o caráter de componente de 

uma visão de mundo” (BRECHT, 2009, p. 59). É isso e não outra coisa que sintetiza a 

relação da perspectiva brechtiana em relação à poética hegeliana. A visão de mundo, o 

método, assume em Marx e em Brecht não apenas o papel de ferramenta formal para 

interpretar o mundo, como a dialética nas mãos de Hegel, mas a ferramenta para 

transformar o mundo, como fica claro na célebre passagem de A ideologia alemã: “Os 

filósofos se limitaram a interpretar o mundo de diferentes maneiras; o que importa é 

transformá-lo” (MARX; ENGELS, 1999, p.14). Essa é uma passagem das teses sobre 

Feuerbach que reflete as consequências da inversão da dialética idealista para a 

materialista, o que nas palavras de Marx pode ser entendido da seguinte maneira: 

“Totalmente ao contrário do que ocorre na filosofia alemã, que desce do céu à terra, 

aqui se ascende da terra ao céu” (MARX; ENGELS, 1999, p.37). Em concordância com 

isso, no Diário de trabalho Brecht afirma que “está na hora de se começar a deduzir a 

dialética da realidade, em vez de deduzi-la da história das ideias, e usar exclusivamente 

exemplos selecionados da realidade” (BRECHT, 2009, p. 61).  

É por conta dessa consciência e domínio sobre o método dialético, que é 

justamente por ser marxista que a poética de Brecht é dialética, ao contrário do que 

ressalta Boal em seu artigo. Ao comentar a mudança de terminologia feita por Brecht, 

quando o alemão deixa de usar o conceito de “épico” e passa a denominar seu teatro 

como “dialético”, Boal afirma que isso seria “um erro, considerando que igualmente a 

Poética de Hegel é dialética. Brecht deveria chamar a sua por seu nome: Poética 

Marxista” (BOAL, 2009, p. 150-151).   Para Boal, o fato de o dramaturgo alemão ter 

adotado outra terminologia que não “teatro épico” somente depois de ter publicado 

muita coisa teria causado “já muita confusão”.  

De fato, Brecht percebeu certa confusão entre leitores e críticos de sua obra 

diante da denominação de “épico”, que ele adotou durante um período para designar seu 
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teatro, e nesse sentido Boal tem razão ao destacar o problema. Todavia, a crítica sofrida 

pelo dramaturgo alemão em relação à adoção do termo “épico” aconteceu porque o 

papel do método da dialética materialista na sua poética pouco foi compreendido pela 

crítica da época, excetuando-se Walter Benjamin, um dos poucos a compreender a 

profundidade do projeto de Brecht. Por conta disso, se por um lado Boal não está errado 

ao apontar um problema ocorrido na interpretação da obra de Brecht, por outro o 

brasileiro não se desprende de uma visão crítica que não atingiu a raiz da questão.  

Primeiro, porque, como já foi dito, ao não levar devidamente em conta o papel do 

método dialético materialista na poética brechtiana, Boal não notou o lado 

revolucionário na adoção do método, que não se limita a ser contraposição à dialética 

hegeliana no plano das ideias, mas sim ser a sua superação por absorvê-la e dela extrair 

uma nova visão de mundo. Segundo, justamente por colocar a poética de Brecht em 

uma contraposição limitada ao plano formal em relação à poética de Hegel, Boal não 

atinge a profundidade do projeto brechtiano de interferir, por meio de sua obra, na 

realidade das relações sociais.  

Para Boal, como a poética hegeliana opera com a ideia de “gênero", e o conceito 

de “épico” é um “gênero”, a poética brechtiana não poderia ser chamada de “épica” 

porque ela não é um “gênero” tratado por Hegel. Segundo o brasileiro, “na Poética de 

Brecht existem peças líricas, dramáticas e também peças épicas” (BOAL, 2009, p. 150). 

Em suma, o raciocínio de Boal é de que o teatro de Brecht não pode pertencer a um só 

“gênero” porque ele apresenta peças que pertencem aos três “gêneros”. No caso, o erro 

que o brasileiro comete é tratar as obras do alemão dentro de uma classificação literária 

idealista que vai de Platão a Hegel, quando na verdade o teatro de Brecht não se resume 

a objetivos literários 141.   

Para não descartar completamente o uso dos termos lírico, dramático e épico do 

ponto de vista literário no teatro brechtiano, pode-se dizer que eles aparecem na obra do 

alemão como traços estilísticos, tal como aparece, por exemplo, a vanguarda 

expressionista nas suas primeiras peças 142. Na realidade, como ressalta Anatol 

Rosenfeld, Brecht passa a adotar o termo “teatro épico” no lugar de “drama épico” a 

                                                 
141 Sobre a teoria dos gêneros, ver a Parte I do livro de Anatol Rosenfeld: Teatro épico. São Paulo: 
Perspectiva, 2006.  
142 Segundo Anatol Rosenfeld, algumas peças da chamada “fase expressionista” de Brecht são: Baal; 
Tambores na noite; Na selva; Um homem é um homem. Ver: ROSENFELD, Anatol. A Arte do teatro: 
aulas de Anatol Rosenfeld (1968) - registradas por Neusa Martins. São Paulo: Perspectiva, 2009, p. 297-
325. 
  



130 
 

partir de 1926 porque percebe que “o cunho narrativo da sua obra somente se completa 

no palco” (ROSENFELD, 2006, p. 147). Em outras palavras, é possível dizer que a 

realização dramatúrgica brechtiana é algo indissociável do palco e isso a coloca em uma 

posição autônoma em relação à literatura.  

As mudanças no modo de produção da arte aparecem no teatro como reflexo do 

uso de novos recursos técnicos e tecnológicos, que, ao serem absorvidos por Brecht, 

ganham dimensões estéticas cuja classificação da teoria dos gêneros aplicada ao 

universo literário não é capaz de comportar. Sobre algo parecido, Walter Benjamin 

chama a atenção ao referir-se à consciência de Brecht em relação à condição da 

produção de arte no ascendente contexto da indústria cultural. Para o filósofo, enquanto 

muitos músicos, escritores e críticos acreditavam possuir os aparelhos de produção 

cultural, esses na verdade os controlavam e submetiam o produtor aos instrumentos de 

produção. Segundo Benjamin, com essa consideração “Brecht liquida a ilusão de que o 

teatro se funda na literatura” (BENJAMIN, 1994, p 78-90).   

No ensaio Que é teatro épico? (1994), Walter Benjamin explica que o texto em 

Brecht não tem a função de preservar o teatro naquilo que ele é a partir de uma 

interpretação virtuosística, como ocorre com o teatro burguês. Ao contrário disso, o 

texto no teatro brechtiano serve de instrumento a favor da modificação do teatro. 

Conforme o filósofo, o texto é para Brecht uma ferramenta que serve de “roteiro de 

trabalho, no qual se registram as reformulações necessárias” (BENJAMIN, 1994, p. 79). 

Segundo Benjamin, o teatro épico brechtiano é “gestual” sem impedir que existam 

elementos literários em suas obras. A questão é que, diferentemente do teatro burguês 

que tem como fundamento o literário, o teatro épico de Brecht tem no “gesto” o seu 

material fundamental. Na visão de Benjamin, a vantagem do “gesto” é que, 

diversamente das palavras contidas em declarações mentirosas, os “gestos” humanos 

são menos falsificáveis porque têm um começo determinável e um fim determinável, e o 

uso do “gesto” no teatro épico de Brecht se torna potente porque nele é revelado aquilo 

que não é percebido habitualmente. É por esse motivo que Brecht interrompe as ações 

das personagens, pois, a cada interrupção, dela se extraem mais os “gestos” que a 

compõem, e o outro lado disso é fazer perceber as contradições existentes nas atitudes 

dos indivíduos.  

Nesse sentido, tudo assume o caráter de “gestos” (ou gestus) no teatro épico 

brechtiano, porque tudo mostra alguma coisa, tudo revela algo, tudo assume um papel 

narrativo: a música, a luz, o movimento do corpo e a ação interrompida pelo texto, tudo 



131 
 

isso produz uma comunicação com o público que não se limita à palavra. Dessa forma, 

a palavra assume uma materialidade no palco que não é ilustração da ação, mas é a 

própria ação do ator que mostra o fluxo vivo no plano das ações sociais. Assim, no 

palco tudo é atitude por parte dos atores que, ao invés de seguirem instruções para obter 

certos efeitos, devem assumir uma posição frente a teses expostas pelo diretor e a partir 

disso construírem seus papéis, algo diverso do teatro burguês, no qual o trabalho de ator 

está voltado para a mímica que se estabelece a partir de papéis preestabelecidos.  

Por conta dessas características, Benjamin ressalta que o teatro épico de Brecht 

não se reduz a reproduzir certas condições sociais, mas as descobre por meio da 

interrupção dos acontecimentos. É com o interesse de proporcionar ao público um olhar 

de especialista que Brecht disseca as ações nos detalhes que as compõem, para que a 

cada instante, a cada som musical, a cada gesto dos atores, o público possa olhar para o 

acontecimento e analisar por diversos ângulos as suas causas. Em outros termos, é um 

processo de separação de elementos que se tornam independentes na composição do 

todo composto pela diversidade, como aponta Gerd Bornheim em Brecht: A Estética do 

Teatro (BORNHEIM, 1992, 174).   

E é por preservar cada elemento independente um do outro dentro de uma 

totalidade objetiva, que o ponto de vista do especialista é aquilo que é mais estimulado 

pela pedagogia teatral brechtiana, cuja dialética entre palco e público só acontece por 

meio do “gestus”. É por isso que Walter Benjamin destaca que “o que se descobre na 

condição representada no palco, com a rapidez do relâmpago, como cópia de gesto 

humano, ações e palavras humanas, é um comportamento dialético imanente” 

(BENJAMIN, 1994, p. 88-89). Para Benjamin, da mesma maneira que o fluxo do tempo 

não é visto por Hegel como a matriz da dialética idealista, mas o meio em que ela se 

desdobra, para a poética materialista de Brecht o gestus é a sua matriz dialética, e não as 

palavras e ações. É por isso que tentar entender a dialética em Brecht significa, antes de 

tudo, considerar a relação entre palco e público como o centro de onde emanam novas 

perspectivas de conhecimento sobre o mundo, pois é no fenômeno cênico, não no 

literário, que o método brechtiano encontra a concretude.   

Aquilo que Benjamin chama de “um comportamento dialético imanente” é a 

“porta de entrada” para o público ser ativado e a dialética brechtiana se completar. 

Diferentemente do drama burguês no qual a dialética imanente da consciência volta 

sempre a si mesma porque é idealista, a dialética imanente do teatro épico brechtiano só 

se realiza com a relação estabelecida fora de si, ou seja, na relação com o outro, que no 
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caso é o público.  Para Louis Althusser, esse é um princípio da poética de Brecht, que 

pode ser encontrado nas teses de Marx acerca da dialética materialista, em 

contraposição à dialética idealista.  Althusser chama a atenção para o fato de que, 

segundo Marx, não é possível para uma consciência ideológica encontrar em si uma 

saída de si a partir da sua própria dialética interna 143. É por isso que o próprio Hegel vê 

nas principais personagens da tragédia moderna (o que se aplica ao drama moderno), a 

causa em si da ruína. Na visão hegeliana, é o excesso do desejo interior, o pathos, que 

faz com que as personagens com “firmeza de caráter” sigam até o fim com seus planos e 

não tenham plena consciência de si no mundo e do conflito de seus interesses com o 

meio exterior. Segundo Hegel, personagens como Macbeth, Otelo e Ricardo III 

possuem tal autonomia de caráter , pois o que lhes importa é a realização de suas 

paixões a qualquer custo, e o caminho para isso é submeter “caracteres mais fracos” às 

suas vontades, até que haja o encontro com outras subjetividades com “firmeza de 

caráter” e daí ocorra o conflito que levará a personagem protagonista até a ruína final 144. 

Nesse sentido, quando Boal afirma que na poética hegeliana “para que o personagem 

seja realmente livre é necessário que a sua ação não seja limitada a não ser pela vontade 

do outro personagem, igualmente livre” (BOAL, 2009, p. 145), o teatrólogo brasileiro 

não deixa de estar certo. Contudo, ao não abordar o método da dialética idealista 

hegeliana a partir do seu projeto filosófico, que é o que pretende Hegel, Boal “pinça” 

somente um aspecto da verdadeira contraposição de Brecht em relação ao filósofo. Em 

outras palavras, se a dialética da consciência interna hegeliana caminha para uma 

projeção no Estado como forma de realização da própria consciência, a dialética da 

consciência em Brecht busca sua realização no exterior como forma de mudança de si e 

do mundo concreto. É por isso que as personagens brechtianas não podem simplesmente 

receber o tratamento de personagem-objeto, como o dado por Boal. A “personagem 

como objeto das forças sociais”, em Brecht, faz parte de uma dialética a se completar no 

palco, porque o outro lado da consciência, que não se reconhece a si no mundo, a 

consciência alienada, é a tomada de consciência realizada pelo público. Ao mostrar uma 

parte, a personagem, Brecht está ao mesmo tempo mostrando o todo na relação com os 

indivíduos, e esse todo (a sociedade capitalista) é aquele mesmo no qual está inserido o 

público. Como considera Althusser, “para produzir no espectador uma nova 

                                                 
143 Ver a seguinte obra: ALTHUSSER, Louis. A favor de Marx. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979.  
144 Sobre isso ver a seguinte obra: HEGEL, G.W.F. Cursos de estética (Vol. II). São Paulo: Edusp, 2000, 
p. 309-347.     
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consciência, verdadeira e ativa, o mundo de Brecht deve necessariamente excluir de si 

toda pretensão de retomar-se e figurar exaustivamente sob a forma de uma consciência 

de si” (ALTHUSSER, 1979, p.126).  

É por conta disso, de uma pretensão que não se limita a buscar em si a sua 

realização dialética, que a poética de Brecht se põe em relação com a tradição de um 

tempo passado que continua vivo no presente, o que constitui a dimensão histórica 

daquilo que José Antonio Pasta Jr. considera como o trabalho brechtiano na construção 

de um projeto a perdurar no tempo 145. Segundo Pasta Jr., Brecht fez o trabalho 

permanente de resgatar, reunir, modificar e atualizar, na configuração total da sua 

poética, um sem número de linguagens artísticas que potencializaram o “salto dado no 

tempo” feito pela obra brechtiana, que, ao se realizar, se coloca na posição de uma 

“classicidade contemporânea”.     

O trabalho de Brecht, ao buscar se realizar como um amplo projeto cultural, 

encontra nas tradições herdadas a diferenciação do “épico” no passado em relação ao 

“épico” do seu tempo. Ao pesquisar tanto a tradição ocidental, desde os antigos gregos 

aos românticos alemães, como a tradição oriental, da arte dramática chinesa, Brecht 

identifica que o “épico” em si, como elemento narrativo, seja pela dramaturgia 

ocidental, ou pelo uso das máscaras orientais, sempre existiu. Porém, a diferença é que 

esses elementos narrativos do “épico” identificado por Brecht na tradição, como já foi 

ressaltado em outro momento, estavam a serviço da preservação do teatro tal como ele 

se colocava no mundo e, consequentemente, servia de instrumento de preservação de 

um determinado status quo social. É para diferenciar seu trabalho desse estado de coisas 

existentes no tempo passado e presente do fazer teatral que Brecht passa a usar o termo 

“teatro dialético” em vez de  “teatro épico”.  

Por outro lado, o fundamento do “teatro dialético” de Brecht é ser “épico”, só 

que é um “épico” em relação com o método da dialética materialista, que não quer 

preservar o status quo social mantido pelo modo de produção capitalista. O trabalho de 

Brecht, portanto, é a realização do “épico” que se transforma e propõe a transformação 

do mundo material a partir das relações humanas. Isso significa dizer, diversamente do 

que afirma Boal, que, por ser uma “poética marxista”, a poética de Brecht é “épica” 

porque na tradição o elemento épico é aquele que busca a sua realização no mundo 

exterior, e é fundamentalmente essa característica não subjetivista que mais interessa ao 

                                                 
145 Ver o seguinte trabalho: PASTA JR., José Antonio. Trabalho de Brecht – Breve introdução ao Estudo 
de uma classicidade contemporânea. São Paulo: Ática, 1986.  
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dramaturgo alemão: o “épico” é incorporado pelo trabalho de Brecht para se concretizar 

como práxis revolucionária.  

Nesse sentido, o projeto brechtiano requer uma organização de trabalho que não 

pode estar limitada ao personalismo, ao indivíduo que cria uma obra de arte. É por isso 

que o projeto de Brecht extrapola a esfera da “glória individual”, como considera Pasta 

Jr., para se estruturar como uma ação cultural coletiva que se concentra no teatro. Para o 

dramaturgo alemão, é no teatro que a concretização de uma obra só pode se dar pela 

coletividade, e  no teatro  Brecht concentra e ao mesmo tempo expande sua obra, que 

passa a não ser somente sua, mas do coletivo que com o dramaturgo organiza e realiza 

um projeto cultural que se estabelece como práxis revolucionária. Esse lado mais amplo 

da poética brechtiana, ou seja, o seu projeto de mundo, caracteriza algo de semelhante 

encontrado por Augusto Boal ao longo da sua própria construção poética: um projeto de 

mundo cujo oprimido construa coletivamente sua própria representatividade estética. 

Assim como em Brecht, em Boal, o teatro concentra e propaga um projeto de ação 

cultural abrangente.  

O teatro de Augusto Boal se aproxima em muitos aspectos ao teatro de Brecht. 

Porém, entre algumas das diferenças que existem entre as duas poéticas, a maior parte 

delas gira em torno da questão do método. Como projeto, como proposta de trabalho 

coletivo e expansão social, o teatro de Boal encontra em certos procedimentos 

metodológicos herdados da poética brechtiana um caminho a ser trilhado. Por outro 

lado, ao não adotar, exatamente, a dialética materialista como método, atendo-se a ter 

em Paulo Freire uma referência ideológica e não necessariamente epistemológica, a 

poética de Boal permanece no tempo como um projeto revolucionário permanentemente 

em busca de um método, ao passo que o teatro de Brecht perdura no tempo como uma 

poética que persiste em pôr em  prática uma visão de mundo, um método 

epistemológico, que caracteriza um projeto revolucionário 146. Visto o problema do 

ponto de vista histórico, o âmago da questão do método em Boal com relação a Brecht é 

                                                 
146 No livro sobre a estética do oprimido, publicado postumamente, Boal desenvolve algumas reflexões 
com características de um projeto epistemológico amplo acerca da sua prática teatral. Porém, como o 
próprio autor ressalta, a obra parte de especulações do ponto de vista estético e não científico. A 
verificação mais profunda dessa obra como uma tentativa de traçar um horizonte de fundamentação 
teórica mais rigorosa por parte de Boal é material para um estudo à parte, que pode trazer contribuições 
importantes para o entendimento do legado do teatrólogo. Tal objetivo, porém, não é o do presente 
trabalho. Fica aqui a ressalva acerca da questão. Ver: BOAL, Augusto. A estética do Oprimido. Rio de 
Janeiro: Garamond/Funarte, 2009.   
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um assunto em aberto no tempo e algo que o teatro brasileiro ainda procura resolver 147.  

Por outro lado, se na raiz do seu trabalho a poética de Boal permanece no tempo como a 

busca por um método epistemológico revolucionário, por outro ângulo o lado prático do 

seu projeto teatral se assemelha bastante ao trabalho organizado por Brecht.  

Segundo José Antonio Pasta Jr., a organização do trabalho em Brecht, pela 

amplitude do seu raio de alcance, é fruto de um projeto premeditado por parte do 

alemão. Tal premeditação posta em consonância com a visão de mundo da dialética 

materialista se torna um procedimento metodológico constituinte do trabalho de Brecht. 

É por ter consciência da grandeza do seu projeto que Brecht premedita inclusive a 

“gloria da sua obra”, de modo a organizá-la de tal maneira que ela só pode ser vista 

como fruto do trabalho coletivo. Para Pasta Jr., a grandeza da obra de Brecht ocorre 

justamente porque, ao fugir de individualismos, o alemão prevê a grandeza de “só 

admitir sua consecução última como real e coletiva, consecução maior de que a obra 

quer ser emblema (modelo) e instrumento prático” (PASTA JR., 1986, p. 15). Em 

outras palavras, a “glória da obra” de Brecht é ela também parte do projeto premeditado 

pelo alemão.  

Sem exageros na comparação, Augusto Boal, ao longo da construção da sua 

poética, encontra saídas semelhantes a essas encontradas por Brecht, isso tanto no que 

diz respeito a sua obra como um todo, como também à organização geral do Teatro do 

Oprimido. Em todas as obras de teorização acerca das práticas realizadas com as 

experiências do Teatro do Oprimido, por exemplo, Boal deixa claro que o modo de 

organização e a concretização do seu trabalho acontecem coletivamente. Por conta dessa 

característica, pode ser dito que, assim como em Brecht, a autorreferência em Boal é um 

procedimento de premeditação para a realização e difusão do projeto coletivo que 

sustenta o teatro do brasileiro. Em outras palavras, da mesma maneira como Jameson 

considera que a autorreferencialidade em Brecht é coletiva e não individual 

(JAMESON, 1999, p. 129), a autorreferencialidade também em Boal não aparece como 

certo aspecto do “modernismo” que coloca o artista em luta pela sobrevivência da 

                                                 
147 Não cabe aqui citar todas as experiências com o teatro dialético brechtiano no Brasil, pois o assunto 
demandaria muito tempo e levaria a presente pesquisa para outro caminho. Vale ao menos fazer a ressalva 
de que em tempos atuais poucos grupos de teatro levam tal projeto rigorosamente adiante, sendo um deles 
a Cia. do Latão. As experiências desse grupo e as publicações dos trabalhos realizados, com respectivas 
fundamentações teóricas, mostram o esforço de ler a dialética brechtiana sob a ótica daquilo que temos de 
melhor no que se refere à dialética brasileira, principalmente com relação aos estudos de Roberto 
Schwarz. Nesse sentido, não é demais dizer que o grupo e o diretor Sérgio de Carvalho têm o mérito de 
levar a cabo um projeto de estudos sobre a dialética iniciado no Teatro de Arena cuja contribuição de 
Augusto Boal teve destaque.    
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individuação da sua obra diante da crise da arte. Antes disso, é o caráter coletivo da 

pedagogia teatral de Boal, tal como a de Brecht, que coloca a poética do brasileiro em 

relação com as tradições populares que a alimentam e a fazem fugir da autor-referência 

como um constante voltar-se a si. Semelhante à poética de Brecht, a poética de Boal só 

é autorreferência como procedimento metodológico de uma autorrevisão que se 

completa ao voltar-se para o mundo.  

Tal como o projeto de Brecht, o trabalho de Boal visto pela sua amplitude de 

abordagens estéticas, inclusive no sentido de trabalhar também com diversas linguagens 

artísticas, é um trabalho que se propõe a perdurar no tempo na mesma medida em que se 

propõe a ser o tempo de um teatro gestado coletivamente com o objetivo de entrar para 

a história de maneira definitiva. Ao ressaltar a relação da obra de Brecht com o tempo, 

Pasta Jr. considera que o projeto do alemão é a empresa de uma domada impaciente da 

história porque quer concentrar o tempo e fazê-lo saltar. Segundo Pasta Jr., “este intento 

aparece como o de já surgir como um clássico, sem ‘aguardar’ o trabalho do tempo” 

(Pasta Jr. 1986, p.22).   Se o intento de Boal não é o de ser um clássico, conforme a tese 

de Pasta Jr. a respeito de Brecht, não é demais dizer que em termos de ação cultural o 

teatro do brasileiro se firma no tempo como um legado de teatro político tão abrangente 

como o de Bertolt Brecht, o que torna seu trabalho uma referência mundial tão 

difundida como o trabalho do alemão.  

Mesmo quando Boal, de alguma maneira, se propõe a ser um leitor crítico de 

Brecht, o que em certos aspectos é algo importante para a sua poética e para a sua 

inserção na história do teatro brasileiro e mundial, no âmbito da totalidade do seu 

projeto, o teatro de Boal encontra maneiras de trabalhar que o colocam em condições de 

trabalho semelhantes às presentes em Brecht, mesmo ao considerar seus diferentes 

tempos históricos. Outro aspecto a ser destacado, na aproximação de Boal com Brecht, é 

que, se do ponto de vista epistemológico o pensamento do brasileiro não está tão 

enraizado na dialética materialista, ideologicamente o método aparece como uma visão 

de mundo que não deixa de nortear a organização do seu trabalho, o que, 

consequentemente, leva a concretização da sua obra para o campo de um projeto 

político ambicioso 148.   

                                                 
148 Que fique claro que aqui a discussão gira em torno do entendimento do método da dialética 
materialista como procedimento epistemológico adotado por Brecht e não discutido profundamente no 
artigo de Boal sobre o alemão em contraposição a Hegel. Isso não significa que Boal não pesquisava as 
dialéticas hegeliana e marxista. Pelo contrário, ao longo de suas obras existem vários fragmentos sobre o 
tema. Existem, inclusive, materiais editados recentemente que trazem anotações sobre estudos em 
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Resumindo bastante o problema, é como se existisse, no interior da poética de 

Boal, uma força provocada pelo pensamento marxista que não se assume como marxista 

e que por isso não se concretiza definitivamente como método, criando, assim, uma 

dialética própria de aceitação e não aceitação de Boal em relação a Marx e, por tabela, a 

Brecht. Essa característica da construção poética de Boal traz consequências 

interessantes para a sua obra, que, mesmo quando não se assume como brechtiana, 

parece encontrar em elementos similares aos trabalhados por Brecht as saídas mais 

profícuas para seus experimentos estéticos. Para se entender melhor essas 

considerações, do ponto de vista estético, a seguir dois trabalhos dramatúrgicos feitos 

no exílio serão discutidos: Murro em ponta de faca, de Boal, e Terror em miséria do III 

Reich, de Brecht.   

 

  

                                                                                                                                               
dialética realizados por Boal nos tempos de Arena, o que era feito para a elaboração de debates e 
propostas dramatúrgicas do grupo. Um desses materiais é um catálogo com anotações retiradas do acervo 
pessoal de Boal, seguido de artigos de especialistas em teatro brasileiro. Ver: Augusto Boal: atos de um 
percurso. Centro Cultural Banco do Brasil/Ministério da Cultura, 2015. Coordenação: Sérgio de 
Carvalho, Priscila Matsunaga e Julian Boal.   
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3.2 – TERROR E MISÉRIA DO TERCEIRO REICH E MURRO EM PONTA DE 

FACA: DRAMATURGIA ÉPICA NO EXÍLIO 

 

 

 Bertolt Brecht termina de escrever Terror e miséria do terceiro Reich em 1938 
149. O trabalho é constituído por vinte e quatro cenas curtas, precedidas sempre por um 

verso ou pequeno texto, que abordam situações cotidianas em meio à consolidação do 

totalitarismo do Estado Nazista. Por conta do exílio na Dinamarca, Brecht utilizava 

vários tipos de materiais, tais como cartas, recortes de jornais, informações clandestinas 

e notícias das rádios. Quando o dramaturgo começa a escrever Terror e miséria, em 

1935, são decretadas as Leis de Nüremberg que legitimam a política de discriminação 

racial contra os judeus e levam o antissemitismo ao extremo. A cortina dos “tempos 

sombrios” do Terceiro Reich começa a recair por todos os lados da vida social alemã. 

Do exílio, Brecht parece identificar a necessidade de não só ele ficar a par do que 

acontece em sua terra natal, mas também de alguns de seus compatriotas que pareciam 

perder de vista a agudeza dos problemas enfrentados por aqueles que ficaram em solo 

alemão.   

 Em uma das suas anotações Brecht escreve, de forma irônica (por usar a terceira 

pessoa ao referir-se a si e a sua obra), que Terror e miséria trata-se de uma peça 

publicada contra os nazistas porque mostra a ausência total “de liberdade do povo 

alemão que vive sob a ditadura” (BRECHT, 1995, p.164). Colocando uma lupa sobre o 

autoritarismo de Estado espalhado por todas as esferas sociais, o dramaturgo explora 

inúmeros ambientes, tais como as casas pequeno-burguesas, clínicas, fábricas, escolas e 

bares. O objetivo é deixar claro como o Führer e seus subalternos promoviam a barbárie 

contra o povo alemão, mandando às salas de tortura e campos de concentração qualquer 

um que fosse considerado suspeito de conspirar contra o regime fascista 150.  

 Brecht procura mostrar como a tensão entre o terror e a miséria acontece por 

diversos ângulos. Em alguns casos, o terror do Estado atua como política de pressão 

sobre os miseráveis, que sem saída acabam se submetendo à nova ordem. Em outros 

                                                 
149 BRECHT. Bertolt. Terror e miséria do terceiro Reich. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira (Vol. VI), 
1978.  
150 BRECHT, Bertolt. Diários de Brecht: diários de 1920 a 1922: anotações autobiográficas de 1920 a 
1954. Porto Alegre: L&PM, 1995. 
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casos, é a própria miséria que promove a ascensão e alimenta o terror da política 

hitlerista posta em prática pelas tropas do exército. No Estado Nazista, o terror e a 

miséria são os ingredientes necessários e inseparáveis da receita que compõe o regime, 

como vai mostrando o dramaturgo alemão em cada uma das cenas da sua peça. 

Nenhuma camada social escapa: o pequeno-burguês, o profissional liberal (como o 

médico e o físico), o professor, a dona de casa, o jovem e o operário. Brecht mostra 

como todos estão inseridos em um sistema que não lhes permite negar, ser contrário ou 

entrar em conflito ideológico. Isso, por exemplo, aparece na cena Em busca da justiça, 

quando em meio à angústia de não saber o que fazer no caso do julgamento de três 

S.A.151 que atacaram a relojoaria de um judeu, o juiz ouve o conselheiro dizer o 

seguinte: “não há conflitos no Terceiro Reich” (BRECHT, 1978, p. 55). Entende-se que 

a orientação, na verdade  coerção disfarçada, é para que tudo seja resolvido conforme os 

interesses do Reich, que para funcionar perfeitamente não deve abrigar em seu interior 

interesses divergentes: tudo deve ser afirmação do Estado e da sua justiça. A partir 

dessa perspectiva, Brecht mostra que, se a justiça é aquela imposta pelos nazistas, então, 

na verdade, não existe justiça no Terceiro Reich, uma vez que só se sabe o que é justo 

ou não quando há conflito de interesses. Essa é uma das facetas assustadoras desveladas 

por Brecht em relação ao totalitarismo fascista da Alemanha.  

 Poucos anos antes de ir para o exílio na Itália, em 1934, Walter Benjamin 

escreve em 1930, o ensaio Teorias do fascismo alemão e identifica que por trás de toda 

a “mística” dos argumentos fascistas mais rasos, existiam aqueles autores que tinham 

consciência de que o Estado deveria assumir o controle da guerra. E não era o controle 

no sentido pacifista do Estado como mediador de conflitos, mas o controle dos 

mecanismos de destruição. Para Benjamin, mesmo com todo o misticismo em torno da 

guerra, como ideias messiânicas, ideias de salvação do povo alemão pelo Führer e 

coisas semelhantes, o papel do Estado era claro para os teóricos fascistas mais 

esclarecidos. Tal como Brecht, Benjamin via a formação do Estado Nazista como uma 

manobra da alta burguesia alemã que forjara com isso o seu líder fascista na luta de 

classes. No final do ensaio escrito em 1930, depois de expor e demonstrar a 

perversidade das ideias dos teóricos do fascismo, Benjamin faz uma última 

argumentação, essa de caráter otimista, ressaltando que havia a possibilidade de setores 

                                                 
151 S.A. é a milícia paramilitar nazista, a Sturmabteilung. Geralmente o termo é traduzido para a língua 
portuguesa como “Tropas de Assalto”. Ela atuou durante o período em que o nacional-socialismo exerceu 
o poder na Alemanha Nazista. 
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mais progressistas da sociedade verem no uso racional da técnica os meios para a 

libertação. Esses setores teriam a oportunidade de recusar a guerra que aparecia como 

um episódio mágico quando descobrissem nela a imagem do cotidiano; e com essa 

descoberta, nas palavras de Benjamin, esses setores estariam “prontos a transformá-la 

em guerra civil: mágica marxista, a única à altura de desfazer esse sinistro feitiço de 

guerra” (BENJAMIN, 1994, 72).  

 A verdade é que nem Benjamin e nem Brecht viram emergirem forças 

suficientemente capazes de barrar os tentáculos do regime fascista do Terceiro Reich. E 

oito anos depois de escrito Teorias do fascismo alemão, de Benjamin, Brecht, ao 

terminar de escrever sua peça, inicia a sequência de vinte e quatro cenas com tudo 

aquilo presente no ensaio do amigo, só que, ao invés de ser uma crítica às teorias 

fascistas, o poema do dramaturgo alemão é uma assombrosa constatação da vitória 

nazista e ao mesmo tempo uma crítica a certo torpor daqueles que se deixaram levar 

pelo nacional-socialismo. Em A grande parada militar alemã, Brecht escreve:  

 

No quinto ano do governo daquele 
que se diz enviado de Deus, 
ouvimo-lo declarar ser chegado o momento 
de iniciar sua guerra; estavam prontos os tanques, 
os canhões, os couraçados; os aviões 
enchiam os hangares e eram tantos que 
se alçassem voo juntos, a um aceno de sua mão, 
os céus se escureceriam. 
Nesse momento resolvemos passar o povo em revista. 
Que tipo de gente, em que situação, e com que pensamento, 
acorrera ao chamado do chefe, disposta a marchar 
sob sua bandeira. Passamos em revista o exército. 
 
Lá vêm eles: uma multidão pálida, heterogênea. 
À frente a bandeira cor de sangue, com a cruz: 
é a gente do povo que carrega essa cruz. 
 
Quem não marcha se arrasta, de quatro patas no chão. 
Partem para a grande guerra. Não se ouve um lamento, 
Nenhuma praga, ninguém arqueja; e se alguém pergunta algo, 
Não se escuta: é barulhenta a banda militar. 
 
Lá vêm eles, com mulheres e filhos. 
Depois de cinco longos invernos, 
não distinguem mais as coisas claramente. 
Arrastam os velhos e os doentes e desfilam. 
É a grande parada militar alemã. 

(BRECHT, 1978, p. 9-10) 
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Com uma fina ironia, Brecht coloca o Führer na condição de sujeito oculto ao 

referir-se a ele como “aquele que se diz enviado de Deus”. Depois vai enumerando os 

recursos bélicos esmagadores do “messias da guerra”: tanques, canhões, navios de 

batalha e aviões; tudo isso nas mãos de Hitler, o “pintor de paredes” que foi elevado ao 

posto de líder de uma nação. Ao “passar o povo em revista”, o dramaturgo lança um 

olhar de espanto ao ver que estão marchando em nome da bandeira nazista: o que teria 

levado essas pessoas a isso? Ao longo das cenas Brecht vai mostrando detalhadamente o 

que é anunciado no poema de abertura: a passividade do povo, o medo, a violência, a 

covardia, a delação, a coragem de alguns, a revolta de outros, a luta clandestina, a 

vítima frente ao soldado algoz. Enfim, tudo o que faz parte da situação sócio-política da 

Alemanha Nazista é trabalhado pela dramaturgia que compõe um forte documento de 

denúncia contra o fascismo. Como ressalta Fernando Peixoto, a peça é um documento 

importante porque “analisa opressores e oprimidos, assim como a penetração do terror e 

do medo no cotidiano das famílias alemãs; estuda a situação da intelligentsia, da 

pequena-burguesia e da classe operária” (PEIXOTO, 1979, p.168) 152.  

A peça de Brecht atingiu grande repercussão porque pela primeira vez colocava 

o teatro de exílio alemão em condições de discutir o que de fato estava acontecendo 

com a sociedade na Alemanha. De 1938 até meados da década de 1940, Terror e 

miséria do Terceiro Reich foi apresentada em vários lugares da Europa e dos Estados 

Unidos. Na França, a peça foi encenada em Paris com a direção de Slatan Dudow, 

diretor búlgaro que estudou teatro na Berlim dos anos 1920, que após entrar para o 

Partido Comunista Alemão, foi preso e em seguida expulso do país pelos nazistas no 

ano de 1933.   Em 1941, a peça foi apresentada em alemão em Londres, Estocolmo e 

Nova Iorque, com a direção de Bertolt Viertel, diretor austríaco que em 1932 foi morar 

nos Estados Unidos por causa da ascensão do nazismo na Alemanha. Entre todas as 

apresentações algumas chamaram bastante a atenção, como a de Paris, que teve a 

atuação de Helene Weigel acompanhada por alguns operários que nunca haviam subido 

a um palco, e as dos Estados Unidos, marcadas pela grandiosidade de produção. 

No ensaio O país no qual não se permite nomear o proletariado, Benjamin 

considera que o conjunto de cenas de Terror e miséria representa uma ótima 

oportunidade para o público e o teatro de emigração alemã entrar em contato com as 

inovações propostas por Brecht, e consequentemente com a situação social da 
                                                 
152 PEIXOTO, Fernando. Brecht, vida e obra. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.    
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Alemanha. Para o filósofo, o que havia sido feito em termos de teatro na década de 1920 

não poderia mais servir de parâmetro para representar a nova realidade alemã. Nesse 

sentido, a peça de Brecht seria muito útil porque o “novo” contido nela dizia respeito 

tanto à forma como ao conteúdo, uma vez que ambos os elementos, “o político e o 

artístico, seriam uma unidade em si mesma” (BENJAMIN, 1987, p.65) 153. 

O exemplo dado por Walter Benjamin sobre isso é claro e diz respeito ao efeito 

de estranhamento provocado pelo gestus. Benjamin ressalta que o ator exilado deve 

perceber que a representação de um S.A se distingue da representação de um militante 

político, pois tudo aquilo que compõe o modo de se comunicar de um assassino militar 

é diferente do modo de se comunicar de um revolucionário, e cabe ao ator brechtiano 

demostrar isso de forma distanciada. Por exemplo, diferentemente de um ator talentoso 

que representa Yago de maneira empática, Brecht indica que o ator, em Terror e 

miséria, deve ter consciência e controle sobre o fluxo da ação dramática, de modo que o 

comportamento de um soldado seja diverso do comportamento de um indivíduo 

engajado politicamente; de um para o outro tudo muda: o olhar muda, o tom de voz 

muda, a expressão corporal muda, os valores morais mudam e o ponto de vista sobre a 

realidade muda. A consciência do algoz sustenta a ideologia opressora, ela é a 

afirmação constante da mentira imposta pelo Estado, aquela produzida em um tribunal 

(Em busca da justiça); aquela que aparece na relação profissional entre médicos 

(Doença profissional); aquela escondida pelo marido da sua esposa (A mulher judia). 

Enfim, aquela que afirma, segundo Benjamin, a condição de “um país no qual não se 

permite nomear o proletário. Nesse país, demonstra Brecht, as coisas são de tal forma 

que um camponês não pode alimentar seu gado sem colocar em risco a ‘segurança do 

Estado’” (BENJAMIN, 1987, p. 66), tal como aparece na cena O camponês dá de comer 

à porca154.  Por outro lado, a consciência demonstrada pelo ator brechtiano deve ser a 

negação desse status quo opressivo, e para ser assim o trabalho de ator em Terror e 

miséria deve demarcar o gestus social vigente e revelar a opressão por trás das 

contradições das relações sociais cotidianas. Daí a importância do labor dramatúrgico 

empregado por Brecht sobre os materiais trazidos da Alemanha Nazista. Nas mãos do 

dramaturgo alemão, um conjunto de fatos se tornou um conjunto de cenas autônomas a 

desvelar dialeticamente a totalidade de uma realidade opressora.  

                                                 
153 BENJAMIN, Walter. Tentativas sobre Brecht. Madrid: Taurus Ediciones S.A, 1987. Obs.: A tradução 
do trecho em espanhol foi feita por nós, incluindo também do título do ensaio.  
154 O trecho do texto em aspas, de Benjamin, foi traduzido do espanhol por nós.  
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No Diário de trabalho, ao rebater a recepção de Lukács em relação à Terror e 

miséria, que até certo ponto foi positiva (algo raro no comportamento do húngaro em 

relação ao dramaturgo), Brecht, numa atitude de aversão a certas críticas formalistas 

lukácsianas, ressalta o importante fato de o trabalho ter uma ligação direta com a vida 

do povo alemão e ser uma expressão gestual do seu comportamento social. A peça 

Terror e miséria do Terceiro Reich é uma tabela de gestus que compõem, nas palavras 

de Brecht, “o gesto de manter a boca fechada, o gesto de olhar em volta, o gesto do 

medo [...] O padrão de gestos numa ditadura. Ora, o teatro épico pode mostrar que tanto 

os intérieurs quanto os elementos naturalistas estão dentro do seu raio de ação.” 

(BRECHT, 2002, p. 13). Com essas considerações, Brecht deixa claro que a 

representação da vida cotidiana e seus elementos naturalistas não limitam a atuação do 

teatro épico. Pelo contrário, é o teatro épico que implode a vida cotidiana para mostrar 

como suas contradições abrigam determinantes sociais amplas, tal como a onipresença 

do Estado. Para uma representação consciente desses objetivos, Brecht sugere que o ator 

estude o fragmento Cena de rua, de modo que a empatia na representação das cenas de 

Terror e miséria seja controlada ao mesmo tempo em que o público não sinta vontade 

de que a ação pare para que as coisas sejam entendidas.  

No ensaio Cena de rua, Brecht explica que, mesmo com os ganhos do teatro 

épico na “cena de época” da Berlim pós Primeira Guerra Mundial, que expandiram a 

forma de narrar, surgiram alguns impasses técnicos que trouxeram problemas para o 

resultado estético de alguns trabalhos. No campo do trabalho de ator, a principal questão 

decorria do uso de uma técnica que distanciava o ator da personagem de forma abrupta, 

de maneira que o problema social tivesse uma exposição clara para que o espírito crítico 

do público fosse ativado. O problema desse recurso é que ele anula praticamente de 

forma completa qualquer tipo de empatia, e o que Brecht quer é um controle consciente 

do elemento empático. É por isso que o ator brechtiano “demonstra” como determinada 

ação aconteceu, pois o contar “uma história” em Brecht não se resume à verbalização 

dos fatos e de suas causas. O exemplo de exercício dado pelo dramaturgo alemão é o 

uso de uma “cena modelo”; cena de um evento corriqueiro que, ao ser contado, não 

perde o seu “ar natural”, como é o caso de um atropelamento narrado por uma 

testemunha ocular.  

Segundo Brecht, a testemunha ocular deve representar o atropelamento a um 

grupo de pessoas que não presenciaram o acidente ou que presenciaram de maneira 

diferente da dele. O importante é que se preservem as diversas versões sobre um mesmo 
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fato, e para isso o demonstrador deve mostrar “o comportamento do motorista, ou da 

vítima, ou de ambos, de tal modo que os presentes possam formar uma opinião sobre o 

atropelamento.” (BRECHT, 1967, p.142). Brecht quer  criar uma cena que se 

comunique objetivamente sem deixar de provocar certas emoções nas pessoas que 

acompanham a representação. A função do ator nesse caso é “demonstrar”, pois sua 

função não se resume a contar verbalmente a ação e nem a criar a ilusão naturalista de 

pretender atingir uma “pureza emocional”. Esse “demonstrar” brechtiano tem a função 

social de colocar as pessoas do público em relação umas com as outras, de maneira que 

se instaure uma verdadeira disputa entre pontos de vista que possam levar o 

entendimento às causas de determinados acontecimentos sociais. É por isso que Brecht 

chama de “demonstrador” aquele que diante de outras pessoas representa um fato 

ocorrido, pois ele repete mimeticamente os movimentos do motorista, isto é, como ele 

olhou, girou ou não os braços, pisou ou não no freio. Da mesma forma  imita os gestos 

da vítima: se ela estava distraída, se apertou ou não o passo. Enfim, ao mesmo tempo 

em que o “ator-demonstrador” faz uma trabalho mimético, sua função deve superar o 

caráter ilusório da imitação. Por isso, segundo Brecht, o “demonstrador” deve evitar um 

comportamento que possa levar alguém do público a dizer que sua imitação do 

motorista é perfeita; ele não “deve ‘enfeitiçar’ ninguém, não deve pretender arrebatar 

quem quer que seja da realidade cotidiana com o fito de elevá-lo a uma esfera superior. 

Não há necessidade de qualquer poder especial de sugestão” (BRECHT, 1967, p. 143).   

Como se pode notar, não é por acaso que Brecht recomenda o estudo do ensaio 

Cena de rua como parte da preparação do ator para a representação de Terror e miséria. 

Conforme as noções gerais expostas acerca da “cena modelo”, a cena do atropelamento, 

percebe-se que o teatro de emigração alemã estava diante de um problema de encenação 

complexo, que deveria superar as experiências alemãs feitas nos anos 1920 sem estar 

em solo alemão. A tarefa de representar, no exílio, o cotidiano de terror da vida social 

alemã não passou despercebida nem pela crítica internacional e nem pelos emigrantes 

alemães. Fora da Alemanha, Brecht foi capaz de trazer para perto de si e do público 

germânico (e não germânico) a face mais sombria do regime fascista, aquela que 

desintegrava as relações sociais mais íntimas por meio da corrupção de alguns caráteres 

individuais, ou da imposição total da força do Estado sobre outros.  

Augusto Boal, em Murro em ponta de faca, constrói uma dramaturgia de exílio 

que também trata da questão do terror fascista, que no seu caso refere-se ao contexto da 

América Latina em tempos de ditaduras militares. Com relação a algumas semelhanças 
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e diferenças entre as duas peças, que representam com primor realidades sociais 

opressoras, do ponto de vista das experiências vividas pelos dramaturgos, a obra do 

brasileiro carrega um traço biográfico mais acentuado do que a obra do alemão, uma 

vez que Boal, assim como suas personagens, foi preso, torturado, viu amigos morrerem, 

foi expulso do país e peregrinou de um lugar para o outro, fugindo dos regimes 

assassinos que se espalharam pelo continente latino-americano nos tempos de seu 

exílio.  

Uma aproximação das duas dramaturgias, na verdade, mostra um aspecto 

interessante: Terror e miséria leva a realidade daqueles que ficaram na Alemanha 

àqueles que foram expulsos de lá.  Murro em ponta de faca, por outro lado, traz àqueles 

que ficaram no Brasil, a realidade daqueles que foram expulsos do país. A peça de 

Brecht mostra como a vida privada do povo alemão foi invadida pelo autoritarismo 

nazista. A peça de Boal mostra como a vida privada dos exiliados foi extraída a partir da 

perda do convívio social brasileiro. No caso alemão, o terror foi imposto à vida dos 

alemães como uma política de representação de uma força sobre-humana baseada em 

ideias de eugenia que distorceram certas Leis da Natureza a favor de valores racistas. 

No caso brasileiro, o terror foi imposto como uma força sobre-humana de um tipo de 

totalitarismo, o fascista latino-americano, que se propôs a combater outro tipo de 

totalitarismo, o stalinista, em nome de um suposto engajamento dos exilados à ideologia 

soviética.   

Ao abordar os temas alemão e soviético, Hannah Arendt, em Origens do 

Totalitarismo, considera que o terror dos regimes nazista e stalinista tem origem na 

ideia de imposição de forças sobre-humanas sobre a vontade dos indivíduos livres 155. 

No caso do exemplo soviético, é a História que assume o papel de força motora que 

deve ser posta em funcionamento a qualquer custo, ao passo que no caso do nazismo é a 

Natureza que assume esse papel. Com o stalinismo, Marx foi completamente deturpado 

e com o nazismo a mesma situação ocorreu com Darwin. O terror vira uma lei de 

movimento de forças sobre-humanas que simplesmente deve ser executado pelos 

governos, sem que se leve em conta o teor legal da própria lei. Para Hannah Arendt, no 

totalitarismo, o terror aparece “como execução da lei de um movimento cujo fim 

ulterior não é o bem-estar dos homens nem o interesse de um homem, mas a fabricação 

da humanidade, [o terror] elimina os indivíduos pelo bem da espécie, sacrifica as 

                                                 
155 Sobre esse tema ver: ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 
1989. 
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‘partes’ em benefício do ‘todo.” (ARENDT, 1989, p. 514). Em Terror e miséria, Brecht 

demonstra como no totalitarismo nazista o indivíduo é isolado e privado de participar do 

aparelho público. As partes, ou seja, grupos sociais como a família, os trabalhadores, os 

estudantes e os cientistas, são sacrificados em nome de uma ideia de “todo” que não 

lhes representa. A consequência disso é um processo progressivo de perda de 

identidade, perda de valores morais, perda de condutas éticas, um processo de distorção 

ou supressão do caráter.  

Em Murro em ponta de faca, Boal mostra como um processo semelhante ocorre 

com as pessoas exiladas, que ao tentarem formar um grupo social, o do dos exilados, se 

deparam com a impossibilidade da supressão do tempo e do lugar de convívio social. 

Na peça de Boal, tudo também vai se perdendo: a identidade, os valores morais, as 

condutas éticas e o caráter vão sendo esmagados pelo medo, pela tristeza, pelo 

abandono e pela falta de perspectiva.  

No que tange à noção de supressão do valor humano como política de terror de 

forças totalitárias, a peça de Boal salvaguarda algumas propostas que vão ao encontro às 

principais características estéticas de Terror e miséria. Para que isso fique um pouco 

mais claro, é importante discutir ainda mais a dramaturgia de algumas cenas da peça de 

Brecht, para depois fazer o mesmo com Murro em ponta de faca.        

Uma das cenas mais conhecidas de Terror e miséria é Cruz de giz. Ela se passa 

na cozinha de uma família rica, onde conversam uma empregada doméstica, o seu 

namorado (membro da S.A.), um motorista, uma cozinheira e seu irmão, um operário 

desempregado. O principal ponto da trama está no contraste de mentalidade entre o S.A. 

e o jovem operário. A pista do que pode acontecer a qualquer momento, e com qualquer 

pessoa, está contida no pequeno texto de abertura da cena:  
 
 

Como matilha de cães de caça, os S.A. farejam seus semelhantes e os 
perseguem. Atiram a presa aos pés dos gordos magnatas e fazem a 
saudação com o braço em riste. Têm as mãos vazias e sangrentas. 
(BRECHT, 1978, p.14) 156.  
 
 

A cena na cozinha começa com o tempo acelerado pelo conteúdo da conversa. A 

moça pergunta ao namorado S.A. se ele não pode ficar mais do que meia hora. O rapaz 

responde que não, que é preciso fazer manobras noturnas. A cozinheira entra na 

                                                 
156 A citação não tem mais de três linhas; mesmo assim, ao invés de seguir a ABNT, a opção feita é pela 
formatação encontrada no original.    
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conversa e pergunta se o S.A. vai fazer uma batida policial. Ainda preservando certa 

espiritualidade, o S. A. responde à cozinheira que da parte dele não sai nada, que 

daquele mar não sairá peixe. Embaraçada, a namorada do rapaz interrompe o diálogo 

dele com a amiga de trabalho e pergunta se ele quer comer alguma coisa. O namorado 

da moça de pronto afirma que sim. Em seguida, enquanto a cozinheira traz a bandeja 

com comida, o rapaz diz algo que serve de síntese para se compreender as verdadeiras 

manobras, as manobras do terror e do medo:  

 
S.A. – Temos de ficar de bico calado! Surpreender sempre o inimigo! 
Vir sempre do lado de onde não se espera! Olhe o exemplo do Fuhrer! 
Quando ele prepara uma ação qualquer! Indecifrável! Antes não se 
sabe nada. Talvez nem ele mesmo saiba. As coisas mais incríveis. É 
isso que nos faz tão temidos. (BRECHT, 1978, p. 15).        
 
 
 

 Na fala do S.A. , percebe-se que pouco importa o que de fato realmente existe ou 

não. Tudo pode ser “fabricado”, de uma hora para outra.  O inimigo pode ser 

“fabricado”, pois não sabendo onde ele está, supõe-se que ele esteja em todo o lugar. O 

inimigo pode estar naquela cozinha: pode ser a namorada, a cozinheira, o motorista, o 

operário ou até mesmo ele, o S.A., pode ser transformado em um inimigo, caso diga 

algo que não deva àqueles que nada precisam saber a respeito da organização do Reich.  

 Depois dessa fala do S.A. e de a cozinheira ter servido a comida, a conversa 

ganha um tom mais rotineiro, porém sem deixar de manter um suspense no ar. Entre 

uma amenidade e outra daquilo que é dito, alguém bate à porta. É o operário, irmão da 

cozinheira. Quando ele entra na cozinha, o S.A e o motorista dizem: “Heil Hitler”. Ao 

que o operário resmunga alguma coisa que poderia ser entendida como “Heil Hitler”. 

Daí em diante uma série de ponderações são feitas pelo S.A, que passa a fazer algumas 

“brincadeiras” que possam incriminar o jovem desempregado. Entre um truque e outro, 

depois de o operário ter aceitado simular uma situação, o S.A. faz uma cruz de giz no 

ombro do rapaz, que nada percebe. Ao final da “brincadeira”, o S.A. explica que em 

situações cotidianas é daquela maneira que pessoas consideradas traidoras do regime 

são marcadas, sem que percebam. Surpresos com o truque do S.A., todos os presentes 

na cozinha os saúda e saem a fim de fazerem suas obrigações. Ficam apenas a 

empregada e seu namorado. Os dois se desentendem por conta de um dinheiro na 

caderneta de poupança, da qual a moça quer tirar uma quantia para comprar um casaco 

de inverno para uma irmã. Terminada a discussão, o S.A. vai embora e deixa a moça aos 
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prantos. Sem saber o que fazer, por não reconhecer mais o caráter do namorado com 

quem estava há quatro anos, a empregada doméstica tenta expressar o que sente a sua 

amiga de trabalho. Depois de entrar na cozinha e ver a moça chorando, a cozinheira diz:  

 
Cozinheira – Que foi que houve? Brigaram? Theo é tão boa praça! É 
desses que realmente servem para uma mulher. Algo sério? 
 
Empregada (chorando sempre) – Minna, será que você pode ir à casa 
de seu irmão, avisá-lo de que deve tomar cuidado? 
 
Cozinheira – Cuidado por quê? 
 
Empregada – Nada, não. Eu só estava pensando ... 
 
Cozinheira – Por causa de hoje? Não está falando sério! Theo não 
faria uma coisa dessas, não é ?  
 
Empregada – Não sei mais nada. Não sei mais o que pensar, Minna. 
Ele está tão mudado. Acabaram com ele. Não anda com gente decente. 
Já estamos juntos há quatro anos, e agora... Eu queria até lhe perguntar 
se não estou com uma cruz de giz nas costas! (BRECHT, 1978, p. 33-
34).  
 

 

O terror da perseguição a qualquer um é tamanho, que no meio de uma conversa 

rotineira percebe-se que o S.A. tanto pode estar “brincando” para impressionar os civis, 

como pode fazer dessa “brincadeira” algo verdadeiro, em uma piscar de olhos (o que é 

assustador). Quer dizer, a ambiguidade na conduta do S.A., que propõe uma simulação 

ao operário, um jogo de representar, para que sejam demonstradas as manobras militares 

em fila de desempregados, é, na verdade, uma falsa ambiguidade. O rapaz que aceita 

“representar” um desempregado insatisfeito com o regime, ao final do “jogo”, recebe do 

S.A. uma cruz de giz no ombro, tal como aqueles que vão presos recebem. Depois da 

discussão com o namorado, a moça percebe que “tudo pode ser verdade”, ou seja, 

aquela “brincadeira” pode ser “transformada em verdade” e o S.A. pode mandar prender 

o irmão da cozinheira.   

Apesar da dramaturgia de Terror e miséria ser escrita em moldes convencionais, 

ou seja, o texto em si é capaz de mostrar aquilo que Brecht pretende acusar, tal como 

observa Benjamin, é por conta de certa “sutileza” assumida pelo terror em determinadas 

situações que tanto o dramaturgo como o filósofo, ao comentarem a peça, destacam a 

importância do gestus na representação do ator. O olhar do S.A. deve mudar com a 

entrada de cada pessoa na cozinha. O corpo daquele que espera pelo inimigo está 
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sempre alerta, ao mesmo tempo em que não quer deixar isso transparecer. É a tensão da 

representação realista que abriga a contradição entre emoção e razão, algo que, segundo 

Brecht, deve ser controlado pelo ator que demonstra o que aconteceu. No caso da cena 

Cruz de giz, Brecht dá um passo a mais e cria uma dupla dialética: uma interna à fábula, 

outra na comunicação da representação do ator com o público. Em outras palavras, o 

ator deve demonstrar como as personagens demonstraram, no interior da fábula, uma 

manobra do terror em uma situação cotidiana. Nessa representação tudo se duplica, pois 

o ator demonstra como as personagens reagem em uma situação corriqueira, que já é 

tensa, e depois demonstra como dentro dessa situação é criada uma representação de 

outra situação. Em síntese, os elementos gestuais são variados e mudam de grau 

conforme as personagens descobrem que aquilo que é simulação é também verdade, que 

basta o S.A. dar uma palavra final e qualquer um pode ir parar na prisão. Basta o 

representante da mentira do Estado dizer que o operário é traidor e logo isso se torna 

verdade. É um desafio grande para o ator demonstrar a riqueza gestual contida em Cruz 

de giz. Por isso, não é atoa que Brecht recomenda que a primeira “lição” para quem 

pretende representá-la deve ser a leitura do fragmento Cena de rua.  

Outra cena de destaque em Terror e miséria é Em busca da verdade. A cena se 

passa em uma sala de conferência de um tribunal no ano de 1934, em Augsburg. O juiz  

julga três membros da S.A. que depredaram e saquearam a loja de um judeu. O grande 

problema do julgamento acontece por conta do seguinte: o sócio do judeu é ariano, 

então o juiz não pode simplesmente dizer que o prejuízo da loja não será ressarcido. O 

sócio do judeu quer que o judeu seja condenado para que a joalheria fique sob seus 

domínios (fato que o juiz demora a entender). Por sua vez, o dono do prédio não quer 

que o judeu seja condenado, pois o homem lhe deve aluguel. E os três membros da S.A., 

por serem da milícia paramilitar nazista, devem ser absolvidos.  Brecht abre a cena com 

o seguinte texto:  

 

Aqui estão os senhores juízes. Os canalhas lhes disseram: justo é tudo 
o que melhor serve ao povo alemão. Eles responderam: e como saber 
ao certo? Agora eles têm de julgar a todos, até que o povo inteiro 
esteja na prisão. (BRECHT, 1978, p. 39).  
  
 

No Terceiro Reich, para julgar, é preciso saber a quem deve se servir, mas 

quando o interesse de todos os envolvidos deve ser atendido, é preciso saber quem está 

no mais alto escalão na hierarquia do Estado Nazista. No caso do juiz Goll, o que julga 
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o caso dos três S.A., a resposta não é dada em nenhum momento. Todos aqueles que 

Goll consulta, não conseguem chegar a uma posição que coloque o juiz em uma 

situação segura. Na medida em que Goll ouve de um interlocutor uma versão com um 

ângulo diferente, o desespero de não saber o que fazer, de não saber a quem favorecer, 

toma conta do juiz. Arndt, o judeu, em si não oferece nenhum risco, mas o dono do 

prédio, Von Miehl, que tem contas a receber, tem contatos com a alta cúpula nazista. 

Portanto, condenar o judeu seria um risco a Goll. Outra personagem, Wagner, o 

desocupado contratado para limpar a fachada da loja de Arndt, poderia ser incriminado, 

caso a denúncia de que ele teria ofendido os S.A. fosse assumida como verdadeira, mas 

isso absolveria o judeu e desagradaria o sócio ariano, Stau, que também tem influência 

com os nazistas. Condenar os três S.A, Häberle, Schünt e Gaunitzer, está fora de 

cogitação. Em meio a tudo isso, Goll solicita a ajuda do conselheiro de justiça, um juiz 

mais idoso chamado Fey. O diálogo que se segue é este:  

 
Conselheiro – O que há?  
 
Juiz – queria conversar um pouco com você. Esta manhã eu devo 
julgar um caso horrivelmente difícil.  
 
Conselheiro (sentando) – Já sei: o caso da S.A.  
 
Juiz (parando de repente de andar de um lado para o outro) – Como é 
que você sabe?  
 
Conselheiro – Ontem à tarde já se falava nisso.  
 
O juiz recomeça a andar nervosamente.  
 
Juiz – O que é que andam falando? 
 
Conselheiro – Ninguém gostaria de estar na sua pele. (curioso:) Que 
vai fazer? 
 
Juiz – Este é o problema: ainda não sei. Aliás, eu não sabia que o caso 
estava sendo tão comentado.  
 
Conselheiro (surpreso) – Não, mesmo? 
 
Juiz – Parece que o sócio é uma pessoa bastante perigosa. 
 
Conselheiro – É o que dizem. Além disso, Von Miehl também não é 
nenhum santo.  
 
Juiz – O que é que se sabe dele?  
 
Conselheiro – O bastante: ligações importantes.  
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Juiz – Altas? 
 
Conselheiro – Muito altas.  
 
Pausa 
 
Conselheiro (cauteloso) – Se você deixar o judeu de fora, e absolver 
Häberle, Schünt e Gaunitzer por terem sido provocados pelo 
desempregado, que fugiu e entrou na joalheria, a S.A. vai dar-se por 
satisfeita, não é? Arndt não irá de maneira alguma processar a S.A.  
 
Juiz (preocupado) – E o sócio de Arndt? Ele poderá ir à S.A. pedir 
devolução das joias. E aí eu terei a S.A. inteira contra mim, Fey. 
 
Conselheiro (depois de refletir um pouco sobre esse argumento, que 
aparentemente o surpreendeu) – Mas se você não deixar de fora o 
judeu, quem vai ficar contra você, cem por cento, é Von Miehl. Não 
sabe que ele tem uma porção de promissórias no banco? Ele precisa 
do Arndt como o afogado precisa de uma boia. (BRECHT, 1978, p. 
53-54). 
 
 
 

Brecht vai construindo a trama que chega a tal ponto de não se saber, ao certo, o 

que é promover a justiça no Terceiro Reich. Melhor ainda, a “justiça nazista” está 

sempre à procura do mais fraco para oprimi-lo, e quando não se sabe quem é o mais 

fraco, elege-se um. E é nisso que está inteligência do dramaturgo. Ao mesmo tempo em 

que mostra como o totalitarismo age sobre as costas do oprimido, Brecht mostra, 

também, a ausência de justiça no regime quando o seu representante legal, o juiz, fica de 

mãos atadas por não poder escolher o primeiro oprimido que lhe aparece na frente. Em 

síntese, julgar alguém, no caso da cena Em busca da justiça, é julgar o próprio Reich. 

Como isso não pode ser feito, Brecht ironicamente abre a cena dizendo: “Agora eles 

têm de julgar a todos, até que o povo inteiro esteja na prisão.” (BRECHT, 1978, p. 39). 

Do ponto de vista dramatúrgico, Brecht dá um nó na justiça nazista, para mostrar o 

outro lado do Estado que é a ausência dela.  

O gestus nessa cena é o de esconder a inexistência de justiça no totalitarismo. 

Quando Goll consulta as diversas opiniões acerca do caso, não procura apenas ideias 

que conduzam o que dizer, mas uma “versão definitiva” que possa conduzir seu 

comportamento no tribunal. Ao não ter uma “versão definitiva”, o conjunto gestual de 

Goll caracteriza um corpo que se movimenta sem ter um ponto fixo, o que equivale a 

dizer que a justiça perdeu seu ponto de referência. Ao movimentar-se na sala para lá e 

para cá, ora rápido ora devagar, o juiz mostra como um corpo socialmente construído, o 
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do magistrado, vai sendo socialmente descontruído através do medo, aquele que 

arremete a um poder maior, um poder acima da própria noção de justiça. Com isso, 

Brecht demonstra como a desconstrução do corpo do magistrado representa ao mesmo 

tempo a desconstrução do corpo judiciário. Para chegar a esse ponto, o autor cria uma 

estrutura dramatúrgica que traz gestos secundários que aos poucos vão revelando o 

gestus central, o do juiz sem referência, o da justiça perdida. Esses gestos menores 

aparecem, por exemplo, no inspetor que traz os autos de justiça, que, ao mesmo tempo 

em que relata com objetividade, deixa escapar um riso no canto da boca ao perceber que 

Goll pode se dar mal. Os gestos também aparecem no serventuário que diz com euforia 

que a sala de julgamento está abarrotada de figuras importantes do governo nazista; 

aparecem na empregada que traz o lanche ao Juiz e lhe diz que o povo do bairro está 

contra os S.A.. Enfim, todos esses  gestos compõem o gestus da dúvida do Juiz, que 

justamente por estar em dúvida, corre sérios riscos. Mais uma vez, Brecht mostra como 

não há saídas quando se está diante do terror.  

O terror está em toda parte, tudo está sendo vigiado. Sair de casa ou não sair, não 

faz muita diferença. O casal decide não se comunicar com os vizinhos, não atende ao 

telefone, não fica na calçada conversando. Ainda assim, o risco é iminente. A paranoia 

causada pelo terror do totalitarismo aponta para todos os cantos, a mente atormentada 

não sabe se o filho ainda criança pode ser um traidor ou não. A Juventude Hitlerista 

marcha para roubar os filhos dos pais. Esse é o panorama de O espião, outra cena de 

Terror e miséria. Nela o isolamento aparece como última tentativa de se livrar da 

violência do Estado Nazista. O marido e a esposa se trancam dentro de casa. No entanto, 

a ameaça pode estar entre quatro paredes. Não se pode impedir o filho de ir para a 

escola, pois é dentro do próprio lar que mora o perigo. Brecht abre O espião com o 

seguinte texto:  

 
 

Ei-los: os senhores professores estão aprendendo a marchar. O 
nazistinha puxa-lhes as orelhas e lhes ensina a posição de sentido. 
Cada aluno, um espião. Não precisam saber nada do mundo ou do 
universo. Mas é interessante informar: o que, de quem e quando. Aí 
vêm as criancinhas. Elas buscam o carrasco e o trazem para casa. 
Delatam o próprio pai, chamam-no traidor. E ficam olhando, quando 
levam o velho de mãos e pés algemados. (BRECHT, 1978, p. 70).  
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A cena se passa em Colônia, no ano de 1935. Em um dia chuvoso, o casal 

conversa depois do almoço da família. O telefone toca. A empregada vem avisar que é 

da parte dos Klimbtschs. O marido fala para dizer que ninguém se encontra. Começa a 

discussão entre o homem e a esposa, que acusa o marido de cortar relações com os 

vizinhos por causa do processo de Fiscalização Escolar sofrido pelos Klimbtschs. 

Diferentemente de A cruz de giz e Em busca da justiça, que têm variações de ânimo 

conforme o aumento ou a diminuição do grau de tensão, em O espião o dramaturgo 

constrói uma linha crescente até chegar ao ápice da tensão dramática com o retorno do 

filho que havia saído de casa sem avisar aos pais.  

Pouco antes de o menino sair, o pai, um professor secundarista, reclama das 

condições de vida no Terceiro Reich. Ao ver Klaus-Heinrich ler um jornal, o homem 

arranca o exemplar das mãos do filho e diz que é ele quem decide o que o garoto pode 

ou não ler, e não o Chefe-de-Grupo, como alegara o menino. A mãe, num gesto de 

apaziguamento, dá um trocado ao filho e diz para o menino comprar alguma coisa. A 

criança fica um tempo na janela olhando a chuva, até que sai sem os pais perceberem. 

Quando se dá conta, o casal nota que o filho saiu sem ele saber quando. A partir daí 

instaura-se a paranoia total. Por não saberem exatamente o que o menino ouviu ou não 

da conversa, o casal começa incessantemente a formular hipóteses conspiratórias em 

relação à criança. O marido e a mulher chegam a desconfiar da empregada também, mas 

o grau de perturbação pode ser medido melhor pela relação com o filho:  

 

 
Homem – Não acho que não me tenha controlado. Mas ainda assim, o 
que é que tem a ver meu descontrole com o fato de que o menino 
saiu? 
 
Mulher – Você bem sabe o que eles escutam. 
 
Homem – E daí?  
 
Mulher – E daí? E se ele for contar? Sabe o que ensinam aos garotos 
na Juventude Hitlerista? Eles são abertamente estimulados a contar 
tudo o que ouvem em casa. Não deixa de ser estranho ele ter saído 
daqui de mansinho.  
 
Homem – Bobagem.  
 
Mulher – Você não viu quando ele saiu? 
 
Homem – Ficou uma porção de tempo na janela.  
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Mulher – Gostaria de saber o que foi que ele ouviu.  
 
Homem – Mas ele sabe o que acontece às pessoas que são 
denunciadas por alguém.  
 
Mulher – E aquele garoto, de quem falaram os Schmulkes? Parece que 
o pai dele continua no campo de concentração. Se eu soubesse até que 
ponto ele escutou a nossa conversa ...   
 
Homem – Mas tudo isso é loucura!  
 
Corre aos outros aposentos e chama pelo menino. 
 
Mulher – Não posso acreditar. Ele não iria lá sem nos dizer uma única 
palavra. Ele não é assim (BRECHT, 1978, p. 75-76).  
 

 

Depois desse diálogo, o casal considera a possibilidade de o filho ter ido à casa 

dos Mummermann. A esposa liga para a outra família e pergunta se Klaus-Heinrich está 

lá. A Sra. Mummermann diz que o menino não passou por lá. Angustiada, a mãe da 

criança pergunta se a Juventude Hitlerista abre aos domingos à tarde. A vizinha 

responde que sim e as mulheres se despedem. Depois disso, o casal entra em uma 

paranoia sem retorno. Mais e mais hipóteses conspiratórias começam a surgir até que se 

perde completamente o senso de realidade. Nem a esposa e nem marido sabem 

distinguir mais o que haviam dito ou não. Os dois ficam revisando a conversa de 

momentos anteriores, supostamente ouvida pela criança, e começam a misturar tudo o 

que disseram. O pânico toma conta dos pais do menino, que passam a pensar em 

manobras estapafúrdias para escapar de um suposto mandado de busca por parte dos 

nazistas.  O desfecho do episódio é surpreendente:  

 

Mulher – Acha que devíamos tomar alguma providência? 
 
Homem – Será que os homens virão já, com o menino? 
 
Mulher – Tudo é possível, não é? 
 
Homem – Não é bom eu por a minha cruz-de-ferro? 
 
Mulher – Claro que sim, Karl.  
 
O homem busca a condecoração militar e a coloca, com as mãos 
tremulas.  
 
Mulher – Mas não há mesmo nada contra você no colégio?  
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Homem – Como posso saber? Estou pronto a tudo o que eles quiserem 
que eu ensine. Mas o que é que eles querem? Seu eu soubesse! Como 
hei de saber o que eles querem que seja, por exemplo, a figura de 
Bismarck? Os novos livros didáticos estão saindo devagar! Escute, 
não é melhor dar mais 10 marcos à empregada? 
 
Mulher (concordando) – É. E o retrato de Hitler ficaria melhor sobre a 
sua escrivaninha, não acha?  
 
Homem – É. Pode pendurar.  
 
A mulher tenta mudar de lugar o retrato.  
 
Homem – Mas se o menino disser que mudamos o retrato de lugar de 
propósito, isso não vai dar impressão de consciência culpada?  
 
A Mulher pendura o retrato no lugar antigo.  
 
Homem – Você ouviu o barulho da porta? 
 
Mulher – Não ouvi nada. 
 
Homem – Pois eu ouvi.  
 
Mulher – Karl! 
 
A Mulher o abraça. 
 
Homem – Controle seus nervos. Arrume algumas mudas de roupa 
para eu levar. 
 
Ouve-se bater a porta da rua. Homem e Mulher estão juntos, de pé, 
no canto da sala, estarrecidos. Entra o menino, com um saco de papel 
na mão. Pausa. 
 
Menino – Que há com vocês! 
 
Mulher – Onde esteve? 
 
O menino mostra o saco de bombons. 
 
Mulher – Você foi só comprar chocolate? 
 
Menino – Claro. Que mais eu iria fazer?  
 
O Menino atravessa a sala, e sai, devorando os bombons. Seus pais 
olham-no com ar interrogativo. 
 
Homem – Será que ele está dizendo a verdade? 
 
A Mulher dá de ombros. (BRECHT, 1978, p. 82-83).  
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  Mais uma vez Brecht demonstra como o indivíduo tem o seu caráter 

completamente distorcido face ao terror. Tal como o Juiz Goll não sabia mais como 

julgar, o pai do menino não sabe o que lecionar por não saber o que o Estado quer que 

ele ensine. A verdade deixa de existir, a começar pela verdade histórica. Quando o 

professor diz não saber mais o que ensinar, aquela lei de movimento de forças sobre-

humanas, tal como visto por Hannah Arendt, aparece como algo que avassala a 

consciência histórica em nome do poder totalitarista. E por ser parte da manobra do 

terror não dizer exatamente o que deve ser feito, para que o indivíduo seja apanhado na 

sua espontaneidade, ao mostrar suas ideias e sentimentos, a própria individualidade vai 

desfalecendo diante da pressão e violência que surge constantemente como ameaça. 

Esse é o momento do sacrífico em nome do “bem maior”. É a imposição do “todo” 

sobre a “parte”, como a família representada pelo casal; ou o sacrifício da 

individualidade em nome da massa homogênea que passa a seguir seu líder. É toda essa 

irracionalidade que Brecht não só revela, mas denuncia com a precisão de um 

dramaturgo que tem olhos de lince diante dos problemas de seu tempo. 

O conjunto de gestos na cena O espião compõe o gestus da imobilidade, do não 

ter por onde escapar. O terror invade a vida mental do indivíduo que psicologicamente 

fica desorientado, não discerne mais o espaço público do privado. As duas esferas se 

transformam em uma só, e quando o individuo menos espera, o governo nazista está ali, 

dentro da sua casa, dentro do seu pensamento. O Terceiro Reich está em todo o lugar, 

tudo vê e tudo escuta. O individuo já não pode mais dizer o que quer entre quatro 

paredes. O professor e a esposa estão cercados, não podem sair, não têm como fugir e 

não têm mais o que falar. Tudo pode se voltar contra eles. A imobilidade absoluta, o não 

movimento, aparece como uma das faces mais aterrorizadora de uma força sobre-

humana que comprime o indivíduo e a sua subjetividade.  

Muitos aspectos de Terror e miséria, tais como os destacados acima, são 

importantes para se compreender em que medida Murro em ponta de faca contém 

alguns dos elementos fundamentais do teatro épico de Brecht. Para não discutir 

pormenorizadamente cada uma das vinte e quatro cenas da peça do alemão, além 

daquelas mais conhecidas discutidas até aqui, vale a pena mencionar ao menos mais 

uma, que se destaca pelo papel de estranhamento desempenhado por um objeto que 

também aparece na dramaturgia de Boal. Bertolt Brecht abre a cena O Caixão com o 

seguinte texto:  

 



157 
 

Eles trazem caixões de zinco, selados, onde escondem o que fizeram 
com um ser humano: um que não se rendeu e que lutou por uma vida 
melhor na grande luta de classes. (BRECHT, 1978, p. 92) 157.  
 

 

A cena se passa em uma casa de trabalhadores. Uma mulher está com seus dois 

filhos, acompanhada de um jovem trabalhador e sua esposa, que fazem visita. A dona da 

casa está chorando. Ela diz ao casal de amigos que a única coisa que o marido havia dito 

era que se pagava um salário de fome, que os filhos estavam doentes, e isso não seria 

motivo para fazerem alguma coisa contra seu companheiro. Ouvem-se passos vindos de 

fora. A porta está aberta. Entram vários S.A. na casa, deixam um caixão de zinco no 

chão. Um S.A. diz: 

 
S.A. – Agora, nada de drama! Qualquer pessoa pode apanhar uma 
pneumonia... Aqui estão os documentos, tudo em perfeita ordem. Se 
querem um conselho: é bom não fazerem bobagens! (BRECHT, 1978, 
p. 92-93).     

 

 

Os S.A. saem e os que ficam olham o caixão com espanto. Um dos filhos 

pergunta se o pai está ali dentro, o outro pergunta se pode abrir o caixão. O jovem 

trabalhador se precipita a abrir e é barrado pela esposa. O marido alega que quer ver o 

que fizeram com o amigo, mas é impedido novamente pela esposa. A sequência de 

diálogos define o desfecho da cena:  

 

Trabalhador – Quero ver o que fizeram com ele. Não sei por que o 
puseram num caixão de zinco: só se têm medo que a gente veja! Me 
largue! 
 
Esposa – Não largo, não! Não escutou o que eles disseram?  
 
Trabalhador – Acho que temos ao menos direito de ver o corpo, não?  
 
Mulher (toma os filhos pelas mãos e aproxima-se do caixão) – Eu 
tenho ainda um irmão, e eles são capazes de levá-lo! Você, também, 
eles podem levar... Não: o caixão pode ficar fechado. Não temos 
necessidade de abrir. Nunca o esqueceremos. (BRECHT, 1978, p. 93). 
 

 

                                                 
157 O trecho respeita a formatação do original.  
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A cena é bem curta e termina assim, com o caixão fechado. Nela a verdade 

aparece como algo que deve ser trancafiado. A verdade é o terror dentro do caixão e ao 

mesmo tempo o terror de não poder abri-lo. Entre as duas opções, escolhe-se a segunda 

como gesto de salvar a vida miserável. O objeto de zinco permanece lacrado para que a 

memória preserve a consciência do terror, enquanto que a consciência em relação 

àquele que se foi deve ficar congelada no tempo passado. O que é vivo, no Terceiro 

Reich, é a morte, só ela deve permanecer como força que ameaça e move as ações 

humanas. A morte deve ocupar lugar de destaque no lar, deve estar no hall de entrada da 

casa. Os S.A. vêm, deixam “o recado” dado pelo Führer e vão embora, sem que o 

tempo passe. Não é a verdade histórica que se movimenta a partir das contradições 

sociais, é a força imposta pelo Terceiro Reich que se preserva como verdade imutável, 

como força que se alimenta da energia e dos sentimentos humanos por meio da morte: é 

a dialética do progresso pela barbárie. O gestus nessa cena é a morte e o caixão é a 

representação permanente dela.  

Todos esses temas aparecem na peça de Augusto Boal. Por exemplo, a questão 

do tempo, da passagem e da não passagem dele diante da iminência da morte, talvez 

seja o que há de mais presente na perspectiva estética de Murro em ponta de faca.  

Seis exilados brasileiros vão perdendo a noção do tempo e do espaço à medida  

que fogem de um abrigo para outro, de um país para outro. A América Latina é tomada 

pelo fascismo e aqueles que foram expulsos do Brasil ficam encurralados, não têm mais 

para onde ir. Chile, Argentina, esses países, tal como o Brasil, passam a apresentar 

condições sócio-políticas semelhantes às brasileiras. Por isso, ficar neles significa correr 

os mesmos riscos: ser preso, torturado e morto.  

Patrocinadas pelo Imperialismo Norte-americano, as ditaduras militares se 

espalham pelos países latino-americanos. A tarefa militar é reprimir as oposições no 

campo social, político e intelectual. As ruas vão sendo tomadas, as assembleias 

esvaziadas. O pensamento vai sendo comprimido entre as quatro paredes do abrigo. A 

claustrofobia é o elemento que tempera as relações, de modo que a explosão de ânimos, 

a briga, a traição e a desconfiança, surjam como força que empurra o indivíduo ao 

isolamento, à tristeza, à depressão e ao suicídio.  

Em Murro em ponta de faca, Augusto Boal demonstra que viver forçadamente 

em um mesmo espaço onde vivem outros indivíduos, no caso do exilado, não significa 

necessariamente conviver com outras pessoas. Sem poder sair, o exilado vê as paredes 
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do abrigo ganharem as mesmas dimensões da prisão, local no qual as noções básicas das 

relações humanas são perdidas. 

Na rubrica inicial da peça, Augusto Boal traz as primeiras informações 

essenciais para a encenação. A indicação é para que os seis atores estejam sempre no 

palco. Se o ator estiver em cima do tapete posto no chão, significa que está em cena, se 

estiver fora, não participa da cena. Os objetos sempre presentes no palco devem ser as 

malas. Existem muitas malas e malotes. Elas devem servir de tudo: cama, cadeira, mesa. 

Segundo Boal, as malas devem ser os objetos mais notáveis do cenário. Tudo o que as 

personagens têm, carregam dentro das malas. 

As malas são os objetos que indicam o tempo acumulado, a história está ali 

dentro. A mala tem muitos significados, indica o lugar, o tempo, a lembrança e os 

sentimentos daqueles que carregam ali dentro o seu mundo. O violão tirado de dentro da 

mala traz o som de um passado recente, os poucos livros representam os muitos que 

ficaram para trás, a pimenta - de - cheiro e o azeite de dendê trazem o gosto da terra que 

não pode mais ser pisada pelos pés sem destino certo. 

As seis personagens formam três casais: Paulo e Maria, Barra e Foguinho, Seu 

Doutor e Margarida (Marga). Boal sugere que a peça tenha dois atos, o primeiro retrata 

situações do exílio em países latino-americanos, o segundo começa na viagem de avião 

para a Europa. A primeira cena começa com uma conversa nostálgica em torno das 

coisas que as personagens deixaram para trás. Paulo, tocando violão, fala dos 

instrumentos musicais deixados no Brasil. Foguinho também se lembra do que tinha: 

um violão, alguns livros e muitos amigos. Margarida, sempre apegada à ideia de 

consumo, lembra-se dos vestidos, roupas, joias, sapatos e da casa bonita, cheia de 

tapetes. Seu Doutor fala dos livros, estantes e mais estantes cheias de exemplares de 

todo tipo. Barra se lembra da cozinha onde fazia suas receitas e das dezenas de tipos de 

pimentas espalhadas pelas prateleiras. Eles perguntam à Maria o que ela havia deixado 

para trás. Cabisbaixa, ela resiste e não diz. Os amigos insistem, dizem para Maria falar o 

que é que ela tinha quando morava no Brasil, o que tinha perdido.  

 
Doutor – E você Maria, o que é que você tinha?  
 
Marga – Está muda. Perdeu a língua? 
 
Foguinho – Fala, Maria: o que é que você tinha? 
 
Barra – Fala, se não, não dou moqueca! 



160 
 

 
Maria – Eu tinha um amigo.  
 
Doutor – Tinha o quê? 
 
Marga – Fala mais alto que ninguém ouviu! 
 
Maria – Eu tinha um amigo. Quer que eu fale mais alto? Eu tinha um 
amigo. Um a-mi-gô! A-mi-gô! 
 
Doutor – Só um?  
 
Maria – Pelo menos esse. 
 
Marga – E o que foi que lhe aconteceu? 
 
Maria – Mataram ele! (pausa).  
 
Marga – Quando eu voltar, eu sei que muita coisa perdi. Os vestidos, 
as traças já comeram. As joias, alguém roubou. Mas a casa ainda deve 
estar lá inteira! Agora você, quando você voltar – desculpe eu te dar 
essa má notícia -,quando você voltar esse teu amigo não vai estar lá no 
aeroporto te esperando, não! Nunca mais. Mataram, morreu! 
 
Maria – Eu sei. 
 
Doutor – Escuta aqui: era amigo só, ou era outra coisa? 
 
Maria – Amigo só. Não pode? Eu não traio ele não. 
(Paulo ri). 
 
Paulo – Eu sei. 
 
Maria – Quase irmão. Irmão. Mataram. Morreu. 
 
Marga – Quando foi? 
 
Maria – A carta avisando chegou ontem. 
 
Marga – Chi, desculpe, pensei que era coisa antiga. Não devia ter 
brincado. 
 
Doutor – Que bom que a cachaça está acabando: A Marga está ficando 
de porre! 
 
Barra – Bom, agora a gente já sabe o que é que todo mundo tinha. 
(BOAL, 1986, p. 204-205).  

               

   

Diferentemente da estrutura dramatúrgica de Terror e miséria, que é constituída 

por muitas histórias dentro de uma mesma história, a do nazismo, em Murro em ponta 

de faca Boal mantém um enredo que envolve do início ao fim a vida das seis 
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personagens exiladas. Por outro lado, aquilo que é comum ao teatro épico brechtiano, o 

salto no tempo, o todo constituído por fragmentos e a parte como elemento que se 

comunica autonomamente, aparece de diferentes formas na estrutura da peça do 

brasileiro. Já no diálogo, por exemplo, nota-se o vai e vem do tempo como um elemento 

de negação do presente que não se altera. A lembrança do que ficou para trás é a 

negação da miséria e do medo que bate à porta do esconderijo. A memória salta no 

tempo para buscar a vida no passado antes da desgraça. Até que eis que chega a morte. 

Maria está impregnada de morte, a memória para ela já é o tempo do terror. Boal joga 

com o cotidiano, com o corriqueiro, para nele infiltrar a história mais ampla, tal como 

Brecht faz em Terror e Miséria. A dialética do tempo mnemônico, que traz o dado do 

passado para mostrar o estado pessoal do presente, serve de trampolim para uma 

dialética que insiste em negar a totalidade opressora. A soma das partes, ou seja, das 

memórias individuais, é a negação da condição de exilado que tenta ficar de pé. 

Enquanto os companheiros do presente tentam encontrar razões para viver, Maria 

cambaleia, lembra-se do passado como morte, do amigo assassinado. Boal quebra o 

clima mórbido e traz a cena da refeição.  

Enquanto almoça, Seu Doutor fala sobre a falta que sente dos seus livros. Barra, 

depois de dizer que já tinha sido marinheiro e muitas outras coisas, fala das reuniões 

que frequentava em sedes de partidos de esquerda. O ex-marinheiro ressalta a 

importância desses encontros para sua formação política. Marga, sempre mal- 

humorada, interrompe a conversa de Barra e Seu Doutor para dizer que sentia falta das 

festas, de todo mundo estar junto. Paulo ironiza e diz que eles estão sempre juntos. 

Marga fica brava, diz que não é isso, que não aguenta mais olhar para as mesmas caras. 

Barra brinca, faz careta e fala para os outros fazerem caras diferentes também, para que 

Marga melhore o humor. Os diálogos vão transcorrendo e entre uma amenidade e outra 

o dramaturgo insere assuntos importantes. Paulo desabafa e diz que quer ir embora do 

Chile, está com medo do governo Allende cair a qualquer momento. Seu Doutor tenta 

acalmar Paulo e diz que não, que Allende se aguenta no poder, que uma mudança 

violenta não interessaria a ninguém. Outra pessoa fala e o clima sobre o debate político 

é quebrado mais uma vez. De repente, surge Foguinho com a notícia da rádio, diz que o 

governo Allende está caindo e que a coisa está feia, inclusive para os estrangeiros. 

Todos entram em desespero. Seu Doutor, com o mesmo papo de sempre, fala da 

correlação internacional de forças e é interrompido por Barra. O clima fica tenso.  
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Foguinho – Acabou de dar no rádio: já estão falando em centenas de 
mortos! 
 
Doutor – Mas... e a correlação internacional de foras... ? 
 
Barra – A correlação internacional foi pras picas... Quando os 
americanos estão vendo que vão perder mesmo, apelam para qualquer 
coisa! Jacarta ou Guatemala, aqui no Chile ou até na casa deles contra 
os índios e negros. Não vão entregar a rapadura assim de graça! 
(BOAL, 1986, p. 212).  
 
 
 

Todos começam rapidamente a arrumar as malas. Alguém se lembra de procurar 

na lista telefônica o endereço de uma embaixada. Ouvem-se tiros na rua. A tensão 

aumenta ainda mais. Os exilados brasileiros pensam em uma maneira de se disfarçarem 

para não correrem riscos ao saírem do abrigo. Alguém tem a ideia de simular um 

enterro, arrumam um caixão. Boal instaura uma verdadeira balbúrdia na cena do 

enterro. O pavor e o desespero são intercalados por um elemento estranho, o caixão, que 

ao mesmo tempo em que arremete à morte, aparece como possibilidade de fuga e dá um 

fino tom de comicidade ao acontecimento. 

Em Terror e miséria a importância do controle da empatia, do equilíbrio entre o 

dialógico e o gestual, aparece como medida comunicacional. Na cena do caixão em 

Murro em ponta de faca, por outro lado, Boal trabalha o equilíbrio entre o cômico e o 

dramático, entre o bizarro e o verossímil. O objeto surge aparentemente de maneira 

deslocada em relação ao realismo da representação, mas depois isso vai ganhando 

sentido e cumpre o papel de elemento épico na encenação. O ator deve fazer o estranho, 

entrar em um caixão, sem demonstrar que aquilo é cômico, pois o próprio ato em si já 

traz a perspectiva distanciada. A dialética no trabalho de ator na cena de Boal está nisso: 

o ator faz o bizarro de maneira séria, o cômico de maneira dramática. O resultado, a 

síntese elaborada pela cognição do público, é a ideia de que ações absurdas se tornam 

cabíveis em situações absurdas. O absurdo vira aceitável. O regime do terror fascista 

traz a condição daquilo que o nega e daquilo que o afirma 158.   

                                                 
158 Na montagem de 2011 dirigida por Paulo José, assistida por nós no SESC Belenzinho-SP, não foi 
representada a cena do caixão. Aliás, segundo relato de Sérgio de Carvalho em debate realizado em 2015 
no SESC Bom Retiro, Paulo José também optou por não representar a cena na estreia de 1978. O fato é 
interessante porque parece que, com isso, o diretor não identificou a importância do elemento épico da 
proposta de Boal.  Curiosamente, na peça Os Que Ficam, trabalho da Cia. do Latão inspirado em diversos 
textos de Boal, aparece uma cena que faz lembrar a cena do caixão de Murro em ponta de faca. Por conta 
dos materiais de trabalho serem extraídos da produção de Boal, talvez não seja exagero afirmar que a 
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Na cena O caixão, de Terror e miséria, o objeto aparece e permanece fechado, 

guarda a morte para que ela não se espalhe mais; a família do operário não ousa abri-lo. 

Em Murro em ponta de faca, Boal coloca a coisa de tal maneira que para que a vida seja 

preservada, é preciso entrar no caixão. Tanto na peça de Brecht como na de Boal, a 

dialética da vida e da morte estão simbolizadas no caixão. Porém, em Murro em ponta 

de faca o indivíduo que está vivo deve “morrer” para salvar a sua pele e a dos demais. 

Boal joga com o limite entre o realista e o farsesco e cria uma situação caótica para 

disfarçar a verdade, enganar os fascistas e salvar os exilados. Já na cena O caixão, de 

Terror e miséria, Brecht deixa a tampa do caixão fechada  para não haver o caos. No 

Terceiro Reich só deve haver a ordem e a certeza impostas pelo regime. Na situação 

alemã, de O caixão, não cabe a cumplicidade de se tentar enganar os fascistas.  

Depois de resolverem quem entraria ou não no caixão, os exilados saem do 

abrigo e fogem para outro lugar. Nesse momento, Boal usa outro expediente brechtiano 

e o ator que faz o Seu Doutor se transforma no porteiro do possível novo esconderijo. 

Depois de tocarem a campainha, o porteiro responde negativamente, dizendo que aquele 

local não cabia mais ninguém. Começa uma tentativa  de persuadir ao porteiro, que 

continua negando a entrada dos brasileiros. A situação fica tensa, há tiros e correria na 

rua. Os exiliados insistem, ameaçam arrombar a porta. O porteiro resiste e nega. O 

nervosismo explode e Barra e seus companheiros estouram a fechadura da porta com o 

caixão. Ao entrarem, o porteiro dá um último alerta para que os seis a não ficarem ali. A 

fala da personagem resume as condições do local (algo vivido pelo próprio Boal como 

exilado): 

 

Porteiro – Vocês vão se arrepender. Aqui tem espaço pra cinquenta, 
quanto muito. Tem mais de quinhentos lá dentro. Aqui não tem 
banheiros, não tem instalações sanitárias, tem criança com diarreia, 
tem gente fazendo as necessidades pelos corredores, tá um mau-cheiro 
que pode virar peste, pode dar epidemia, quando eu disse que não 
entrava mais ninguém, por favor, entenda, a minha posição, eu quero 
defender as pessoas que já estão cá dentro, compreende? Mais gente 
significa mais diarreia, mais epidemia, menos tudo. Nós somos os 
representantes de um país pobre, não temos dinheiro pra ficar 
sustentando quinhentas pessoas. Aqui vocês vão viver a pão e água, 
pode ser que os mais doentes tenham direito a uma laranja, uma fruta, 
mas o resto é pão e água e um pouco de farinha. Melhor vocês irem 
embora. Quem é que garante que vocês podem sair daqui vivos?! 
Podem ter que ficar um mês, dois, três, quem sabe? Três, quatro meses 

                                                                                                                                               
cena da Cia. do Latão é uma homenagem à memória da obra do dramaturgo. A peça da Cia. do Latão foi 
assistida por nós em 25 de julho de 2015, no SESC Bom Retiro.  



164 
 

com diarreia, fechados com peste, a epidemia, a pão e água, meio ano 
sofrendo esses horrores, quem sabe a vida inteira!! Ana Frank ficou 
anos fechada assim, depois foi assassinada. Com vocês pode acontecer 
a mesma coisa, até pior! Do jeito que a coisa está, tudo pode 
acontecer. Tudo. Podem até arrombar isso aqui, passar fogo em todo 
mundo, depois pedem desculpas diplomáticas, foi equívoco, sabe 
como é. Também se usa, qualquer processo vale. Como é que é? 
Vocês vão embora (Fala sem parar, aos borbotões.).  
 
Paulo – Nós ficamos. 
 
Porteiro – Sejam bem-vindos. (Muda radicalmente de atitude). Podem 
se arrumar do jeito que for possível. Cama não tem. Não tem nada. 
Sejam bem-vindos. Precisando de qualquer coisa é só avisar. Mas vou 
avisando: não tem nada! Nada de nada! Sejam bem-vindos. (Pausa. 
Vira Doutor outra vez.). (BOAL, 1986, p. 218).          
 

 

Ao comentar Terror e miséria do Terceiro Reich, Walter Benjamin traz 

características fundamentais do teatro épico de Brecht presentes na peça. Segundo o 

filósofo, é próprio da perspectiva brechtiana fazer as imagens avançarem como no 

cinema, por meio de saltos. O shock é parte fundamental desse efeito, ou seja, as 

personagens se encontram em uma situação e de repente mudam para outra 

(BENJAMIN, 1987, p. 64). Esse é um recurso muito usado por Boal em Murro em 

ponta de faca. Na cena de fuga de um abrigo para o outro, tudo funciona por meio do 

shock. Aparece um objeto inusitado, as personagens disfarçam-se com outras roupas, há 

sons de tiros por todos os lados, e subitamente todos estão em outro local, de frente a 

uma personagem que aparece e se vai como um “relâmpago”. O porteiro surge como o 

arauto do terror e da miséria, diz o que tem de dizer e simplesmente some. Na verdade, 

Boal usa esse recurso para não perder a condensação dramática em torno das seis 

personagens e ao mesmo tempo inserir informações sobre as condições sociais do 

exilado.  

Assim que o porteiro sai, o grupo começa a se organizar pelo espaço. A partir 

dessa cena, a atmosfera fica cada vez mais pesada, insuportável e triste. Pouco a pouco a 

desesperança vai chegando como sombra sobre o ânimo das seis personagens. Os 

diálogos sobre violência, tortura e morte predominam nas conversas. Paulo diz que 

mataram um jovem na rua e jogaram o cadáver para dentro do abrigo. Ele pede para o 

grupo não contar para Maria, sua companheira, pois alega que ela é muito 

impressionável. Nesse momento, alguns companheiros alertam Paulo sobre o 

comportamento de Maria, que parece depressiva e anda isolada pelos cantos. Assuntos 
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amenos ainda entrecortam esses momentos mais sombrios, mas isso vai diminuindo 

cada vez mais. Paulo fica pensativo, enquanto os outros mudam de assunto. Barra diz 

que Margarida é irresponsável, fica falando coisas sem pensar. Foguinho, companheira 

de Barra, diz que é preciso perdoar, que a formação de Margarida não havia lhe dado 

conscientização política. Fazendo mea-culpa, Foguinho fala que, na realidade, ninguém 

entre eles é um verdadeiro revolucionário.  

 

Foguinho – A gente tem que perdoar. Todo mundo sofre, cada qual a 
sua maneira. Nenhum de nós é operário ou camponês, nenhum de nós 
era verdadeiramente revolucionário... 
 
Barra – É, mas brincar de revolucionário também não está certo! Cada 
um tem que aguentar as consequências, tem que ser responsável! É 
verdade que a luta armada estava na moda e todo mundo se dizia 
revolucionário! Mas na hora do pega pra capar, mais da metade deu 
no pé ou deu pra trás! O revolucionário consciente é sempre mais 
forte! (Rindo.) Lênin! 
 
Paulo – Vocês dois até que reagem bem. Pelo menos por enquanto. 
 
Foguinho – É, mas a gente sofre também. Muitas vezes a gente só faz 
de conta. A gente desenha um sorriso na cara ... e até esquece... e o 
sorriso fica aí, sorriso bobo... Olha pra ele! (Barra está sorrindo fica 
sério.) Eu não disse? Era um sorriso esquecido, não era verdade.  
 
Foguinho – A gente já foi embora e o sorriso está lá...  
(BOAL, 1986, p. 220- 221).            
 
 
 

Por meio dessas falas das personagens, Boal faz uma explanação sobre o que ele 

viu e passou como militante político. A fala de Foguinho reflete bem os debates feitos 

em tempos de pré-exílio quando o teatrólogo ainda estava no Arena. A consideração da 

personagem, por exemplo, de que o revolucionário é o operário, o camponês, e não 

pequeno-burgueses como eles, exilados, é um sintoma de muitos dilemas debatidos por 

Boal e seus companheiros na Rua Teodoro Baima. Por outro lado, a fala de Barra 

demonstra a consciência e coerência do dramaturgo acerca da responsabilidade daquele 

que faz a escolha pela revolução e do engajamento na luta armada; algo que diz respeito 

à vida do próprio Boal e da sua ligação com a ALN. Nesse trecho da conversa, o 

dramaturgo faz um rápido balanço ideológico de si mesmo e deixa claro que ser 

pequeno-burguês não o exime da responsabilidade revolucionária. 

A última consideração de Foguinho sobre o engajamento na luta armada traz o 

foco novamente para o momento presente, para a tristeza de sentir que o sorriso está 
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engessado para a esperança não desabar de vez. O tempo passa, o lugar de exílio muda, 

e o sorriso continua pendurado tentando fingir que a próxima mudança vai ser para 

melhor.  

Maria chega e começa a falar sobre suas amarguras, sobre seus tormentos 

mentais. Ela diz que fica pensando em gente estraçalhada. A moça começa a fazer 

divagações mórbidas, menciona cada parte do corpo a partir da ideia de mutilação, fala 

das funções de cada parte. Nesse momento, Boal dilata o tempo das narrações sombrias 

e cria outros diálogos paralelos ao conduzido por Maria. Em um canto, Barra e 

Foguinho falam sobre política, em outro, Margarida tenta retomar amenidades. Maria 

interfere em todos os diálogos e pergunta há quanto tempo estão ali. Alguém responde 

que há dois meses ou três, diz que é fevereiro, ou março, talvez. A noção temporal salta 

e se atualiza no presente da morbidez. Paulo retoma o assunto sobre mortos e todos 

prestam atenção. Nesse momento, Boal cria uma sequência gestual que faz as 

personagens demostrarem mimeticamente aquilo que falam. Paulo demonstra o que não 

poderia fazer se não tivesse pernas, ao dizer para Maria: 

 
Paulo – (Retomando, para Maria) – Sem pernas eu não posso ir ao seu 
encontro (Tenta), não posso jogar futebol, não posso andar a cavalo, 
não posso ter você no colo porque teu corpo escorregar, sem pernas eu 
ia acabar ficando numa cadeira de rodas quase imóvel. Ia ser chato. 
(BOAL, 1986, p. 225).        

           
 

As outras personagens também falam e fazem coisas parecidas com as de Paulo. 

Boal usa a mimese para causar o efeito de estranhamento, quebrando o tempo realista de 

maneira a privilegiar um olhar de distanciamento sobre toda aquela loucura 

demonstrada no palco. Margarida, a histérica, é o senso de realismo da cena. Ela 

esbraveja, fica indignada com o comportamento dos demais e pede que parem com 

aquela “conversa de gente doida” (BOAL, 1986, p. 226). A conversa termina, o dia 

passa e surgem novos fatos. Em meio às considerações do que fazer, apaga-se a luz. Em 

seguida, ao acender a luz, todos estão em outro lugar, na Argentina.  

O mesmo clima de antes se instaura. As personagens conversam amenidades, 

assuntos sobre política, sobre a situação local e sobre possibilidades de mudança; 

sempre com uma névoa de tristeza pairando entre as falas e ânimos. A cada momento 

que passa, o caráter de cada personagem começa a ficar debilitado, distorcido diante da 

realidade cada vez mais sufocante. Margarida, aparentemente num tom de vingança sem 
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motivo, assedia Barra. Depois de resistir, o companheiro de Foguinho muda de ideia e 

faz sexo com a companheira de Seu Doutor. Ao ficar sabendo, Foguinho demonstra 

indiferença e a ação e tudo o mais parece perder o sentido àquela altura dos 

acontecimentos. Paulo e Seu Doutor voltam desanimados de uma assembleia que não 

aconteceu. A moral, a política e as próprias relações interpessoais perdem o sentido e, 

mesmo juntas, as personagens se sentem sozinhas. O terror, o medo e a violência vão 

desfazendo os últimos laços afetivos entre aqueles seres humanos. Em meio a mais 

desventuras, agora na Argentina, o grupo vê na possibilidade de ir para a Europa a 

chance de ter uma vida nova, um recomeço. As seis personagens arrumam as malas e 

viajam. A partir das próximas cenas, Boal sugere que se comece o segundo ato.  

Estão todos em Paris. Uma ou outra personagem tenta se animar com o novo 

ambiente, mas o cansaço de viajar de um país para outro, constantemente, já fez seus 

estragos. Nem Margarida, afeita ao luxo, se anima com o novo lugar de exílio. Seu 

Doutor tenta alegrá-la e nada, sua companheira reclama de tudo. Alguns integrantes do 

grupo conversam sobre ficar na França ou continuar a viagem, no fim eles ficam por ali 

algum tempo.  

De repente, Paulo e Maria estão sozinhos em cena. A conversa entre os dois é 

carregada de tensão psicológica. O casal tenta falar sobre o futuro e não consegue. 

Depois, falam sobre sexo e vem à tona todo o tormento mental da mulher. Maria chora e 

diz que ama Paulo, mas desde que sofreu violência e começou a vida de exilada, não 

consegue mais ter vontade de fazer amor. Ela tenta explicar o que se passa. O diálogo 

que se segue é o mais sombrio de toda a peça.  
 

Maria – Não é uma questão de culpa... Nós não temos culpa... Mas eu 
não consigo. Não consigo ter prazer. Me concentro, faço força, quero 
te enganar, fico fingindo, quero me enganar, mas não engano 
ninguém, nem a mim, nem a você. Fico só pensando.  
 
Paulo – Pensando em quê?  
 
Maria – Fico pensando em pedaço de gente morta, fico pensando em 
gente morta, gente que eu conheci viva. Morta. Quando você me 
agarra e me faz carinho... em vez de eu sentir o carinho... em vez de 
eu gozar a tua mão... eu fico olhando a tua mão... e vejo que você 
ainda tem mão... você ainda tem as duas mãos... ainda... ainda tem...  
(BOAL, 1986, p. 247).     
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Conforme o diálogo avança, um mostra ao outro as partes do corpo que são 

descritas. Para distanciar mais uma vez o que acontece em cena, Boal insere uma 

sequência de gestos que demonstram mimeticamente as partes mutiladas do corpo. 

Enquanto falam um ao outro, Paulo e Maria compõem partituras corporais de maneira 

que gradativamente o que fica em cena são dois corpos mutilados, é a representação 

concreta, por meio do corpo, daquilo que habita o estado psicológico dos exilados. A 

composição de imagens repentinamente é quebrada. Maria diz a Paulo que está grávida. 

O dilema de fazer ou não um aborto surge. Paralelamente a essa conversa do casal, as 

demais personagens arrumam as malas para partir. Os integrantes do grupo vão se 

despedindo uns dos outros. Paulo e Maria aos poucos ficam sozinhos. Quando Foguinho 

volta para se despedir dos dois, Paulo está sozinho.  

Estão apenas Foguinho e Paulo em cena. Ela pergunta por Maria. Paulo diz que 

a sua companheira saiu. De repente o telefone toca. É Maria que telefona de um orelhão 

em algum lugar desconhecido. A voz da moça está diferente, trêmula. Paulo fica 

assustado. Foguinho também está aflita. Nessa cena, Boal monta uma estrutura épica de 

imagem do tipo cinematográfica. É uma sequência de dois planos. Em um deles estão 

Paulo e Foguinho, no outro está Maria falando em outro ambiente com um bocal de 

telefone. A moça começa a dizer que está partindo, que vai morrer. Maria revela que 

está com um vidro de remédios. Enquanto conversa com Paulo, ela toma as pílulas.  

 

 

Paulo – Alô. (Paulo e Maria estão sentados no chão quase que lado a 
lado. Quase se podem tocar. Mas não se olham. Falam-se pelo 
telefone. Podiam-se tocar mas não se tocam.). 
 
Maria – Oi.  
 
Paulo – Você está bem? 
 
Maria – Eu telefonei para dizer ciau. 
 
Paulo – Maria, onde é que você vai? 
 
Maria – Ciau, Paulo. Você sabe que eu não vou a lugar nenhum.  
 
Paulo – Maria, a que horas você volta? 
 
Maria – Você sabe que eu não volto.  
(BOAL, 1986, p. 255).  
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A partir desse momento, a conversa evolui para o desfecho do suicídio.   Paulo, 

aos prantos, pede para Maria não se suicidar.  

 

Maria – Minha língua está ficando esquisita. Eu não quero continuar 
falando com você com a língua desse jeito... não quero fazer você 
sofrer. 
 
Paulo – Eu tomo um avião e vou aí.  
 
Maria – Ciau. 
 
Paulo – A gente te ama... tanta gente te ama, meu amor, meu amor... 
 
Maria – Ciau... minha língua.. ciau ciau ciau... 
 
Paulo – Maria ... (Chora e fica em silêncio.). 
 
Foguinho – Deixa eu falar com ela. (Pega o telefone) Maria, sou eu, a 
Foguinho. Eu gosto de você. Eu preciso de você... (Maria não 
responde. Suavemente deita-se no chão. Suavemente morre.) Maria... 
Maria... Você não vai dizer onde você está? (Pausa longa.). 
 
Barra (Entra) – Você ainda não está pronta? (Pausa.) Que foi que 
houve? Está todo mundo com uma cara... 
 
Foguinho – Maria morreu.  
(BOAL, 1986, p. 257-258).  

 
 
Depois dessa cena, Barra e Foguinho se despedem de Paulo e saem. Em seguida, 

Paulo dirige-se ao público e faz uma longa reflexão sobre seus percalços. O discurso é 

forte e poético. Paulo diz que viu amigos morrerem, a mulher amada morrer, que lavou 

as mãos do sangue daqueles que amava, mas que mesmo assim não iria se deixar 

sucumbir. Ao final, o homem esbraveja e diz que jamais vai se calar. Ao término da fala 

ao público, entram os demais atores, agora como outras personagens, mas são 

igualmente exiladas como o grupo anterior. Boal traz um novo ciclo de andanças, de 

mudanças envolvendo Paulo e mais cinco companheiros e companheiras que se 

assemelham aos exilados da primeira história. A peça termina assim, com um novo 

começo de incertezas, de insegurança, de dor e medo. O pano do esquecimento desaba 

sobre a memória que permanece viva sem se lembrar, ao certo, de si mesma. Uma 

“nova” Maria, que pertence ao “novo grupo” de Paulo, pergunta-lhe: 
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Maria – E você, como se chama? 
 
Paulo – Eu? 
 
Maria – Claro, você. Como é o teu nome? 
 
Paulo – Como é que eu me chamo? Se eu disser você nem vai 
acreditar. 
 
Maria – Diz... 
 
Paulo – Eu já nem me lembro... nem me lembro... não sei,,, Não 
importa... 
 
Todos comem. A luz se apaga.  
(BOAL, 1986, p. 260-261).    
 

 
Boal termina a peça demonstrando que em 1978, período em que morava na 

França, seu sentimento estava fortemente marcado pela ideia de estar fora do lugar, de 

não ser reconhecido e de não reconhecer a si mesmo. A memória do dramaturgo exilado 

aparece dando os últimos suspiros na tentativa de voltar ao lugar de origem, o Brasil. 

Murro em ponta de faca é a “carta” enviada por Boal aos que por aqui ficaram. A peça 

serviu como um choque de realidade vindo de fora. Do ponto de vista biográfico, Murro 

em ponta de faca é a dialética do querer e do não poder voltar, uma contradição que o 

indivíduo em si não poderia resolver. Ao não se lembrar do próprio nome, Paulo é a 

representação do dramaturgo que pergunta ao seu público o seu próprio nome. Boal 

termina a peça com o esquecimento, para os exilados não serem esquecidos. Para que o 

apelo fosse ouvido, a dor, o sofrimento e a morte aparecem para a história não 

desaparecer.  
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3.3 – MARIAS DO BRASIL – UMA PEÇA DE TEATRO FÓRUM E SEU 

CARÁTER DIDÁTICO  

 

Antes de abordar a peça de Teatro Fórum Marias do Brasil, para que nela sejam 

apontados alguns elementos fundamentais do teatro didático de Bertolt Brecht, é 

importante destacar em primeiro lugar, aspectos centrais desse tipo de produção feita 

pelo dramaturgo alemão. Nesse sentido, no que envolve o tema, é válido discutir, 

brevemente, certa distinção entre o didático e o pedagógico em Brecht.  

Como bem lembra Gerd Bornheim, não é somente o teatro de Brecht que abriga 

em si um forte caráter pedagógico. Muitas expressões teatrais ao longo da história, tais 

como as tragédias gregas e os mistérios medievais, apresentaram certas intenções 

educativas. Por outro lado, diferentemente desses dois modelos paradigmáticos do 

passado, que têm como traço fundamental o objetivo de adequar o indivíduo às 

estruturas do Estado ou aos dogmas da Igreja, “Brecht, ao contrário disso, pretende 

instaurar no espectador o espírito crítico, de possível recusa, precisamente em relação 

àqueles valores estáveis” (BORNHEIM, 1992, p. 183).  

Essa característica de ter como objetivo desenvolver o espírito crítico do 

espectador é algo que, na verdade, coexiste em toda a obra de Brecht. Por conta disso, o 

caráter didático no teatro do alemão tem alguns aspectos específicos. O primeiro deles é 

que as chamadas peças didáticas, na época em que foram feitas, tinham em comum o 

uso de técnicas ligadas tanto ao próprio aprender do fazer teatral como ao aprender algo 

a respeito do conteúdo abordado. 

A preocupação de Brecht com a relação  ensino-aprendizagem, por meio do 

fazer teatral, surge a partir do seu contato com as práticas de teatro político dos anos 

1920,  na Alemanha. No período, muitas escolas ligadas a sindicatos de operários 

contratavam profissionais de várias áreas artísticas. A didática dos cursos de música, 

artes plásticas e teatro, por exemplo, visava ao desenvolvimento da personalidade dos 

jovens de maneira a politizá-los e a engajá-los em movimentos de esquerda. Segundo 

Gerd Bornheim, a principal contribuição de Brecht aconteceu pelo fato de uma lacuna 

importante ter sido preenchida, qual seja, a de uma dramaturgia ligada a uma teoria 

inovadora: a do teatro épico brechtiano.          

O teatro didático feito por Brecht, no contexto político destacado, assume um 

papel de característica escolar que traz ao próprio teatro um olhar até então não muito 

explorado, que é a importância do fazer mais do que a importância do sentir, do fluir 
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esteticamente uma obra artística. É por conta disso, do fazer para aprender algo, que as 

peças didáticas eram feitas por todos aqueles envolvidos com a sua produção, tais como 

os grupos de estudantes, de operários e de outras pessoas ligadas aos movimentos 

políticos, que não necessariamente precisavam ser atores e atrizes profissionais 159.  

As principais técnicas usadas nas peças didáticas tinham o objetivo de deixar as 

ideias claras, de expor um ponto de vista sobre determinado assunto de maneira 

eficiente. Para isso, segundo Bornheim, as frases deveriam ser ditas de modo 

compassado, com pausa no fim de cada verso. Se a fala fosse um relato, poderia fazê-lo 

de maneira rápida, para a informação ser passada sem rodeios. Para contribuir com a 

noção de totalidade da peça, ou seja, com o grau de percepção do conteúdo, a 

representação deveria atingir o comportamento típico: o gesto de andar, de gesticular e 

de falar das personagens e ambientes envolvidos.   

Outro aspecto destacado por Gerd Bornheim sobre o teatro didático de Brecht, 

inclusive interessante para pensar a peça Marias do Brasil, é a questão do espaço. As 

experiências do teatro didático brechtiano estabeleceram uma relação com o espaço de 

apresentação diverso daquilo que historicamente vinha sendo feito. O primeiro aspecto 

identificado por Brecht foi a necessidade de se quebrar a estrutura do teatro burguês, 

aquela de arquitetura italiana. O dramaturgo alemão faz a crítica ao espaço burguês por 

entender que nele a relação entre o público e o palco foi sedimentada, colocando o 

espectador na condição passiva daquele que apenas acompanha as ações realizadas 

pelos atores no palco. Tal situação cria uma dicotomia pela qual Brecht se interessa 

tanto na fase tida como didática como em trabalhos posteriores a esse momento. A 

dicotomia fundamental abordada por Brecht no teatro burguês é entre o sujeito e o 

objeto.  

Ao discutir o tema em Brecht, Bornheim traça um breve panorama da relação 

entre o público e o palco a partir da modernidade. O principal fator identificado por 

Bornheim, do ponto de vista conceitual, é uma característica cartesiana que passa a 

definir a posição do público diante do palco. No caso, o público passa a ficar sentado no 

escuro passivamente, em silêncio, enquanto  no palco surge a luz, o pensamento do “eu 

pensante” que age a partir da sua individualidade. Como ressalta Bornheim, em Brecht 

– A estética do teatro, “o palco quer agora ser o índice das relações do público: ele 

                                                 
159As peças didáticas abordadas por Gerd Bornheim são: O voo de Lindberg (1929); A peça de Baden 
sobre o acordo (1929); Aquele que diz sim e Aquele que diz não (1929-1930); A decisão (1930); A 
exceção e a regra (1930). Ver: Bornheim, 1992, p. 184-189.  
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passa a exercer, digamos, as funções do sujeito cartesiano, e, como tal, cabe-lhe 

construir aquilo que o objeto ou o público é”. (BORNHEIM, 1992, p. 199). Do ponto de 

vista educativo, o palco desempenha a função de espelho moral a partir do qual o 

individuo burguês deve corrigir sua conduta. Assim, o espectador, nessa estrutura, é o 

ser passivo que recebe do palco os parâmetros normativos que devem guiar sua vida. Na 

verdade, esse elemento é um furto da racionalidade burguesa à subjetividade do 

indivíduo moderno.  

Com esses problemas, surge a preocupação de Brecht em relação ao público. 

Num primeiro momento, com a fase didática, o dramaturgo alemão discute a 

possibilidade de se “abondar” o público burguês já viciado esteticamente com a 

estrutura italiana. Daí decorrem propostas de encenação em espaços alternativos, como 

o interior de fábricas, escolas, partidos e sindicatos. É uma fase em que Brecht acredita 

ser possível suprimir o público convencional e colocar em seu lugar um novo público, 

aquele não frequentador do espaço burguês de estrutura italiana. Segundo Bornheim, 

esse elemento, diverso do que se fazia até então, ao mesmo tempo em que abriu 

inúmeras possibilidades de experimentação estética e política, restringiu, de certa forma, 

o raio de alcance das experiências do teatro didático a determinados grupos sociais. 

Contudo, ao perceber que, de maneira geral, não havia como escapar por completo do 

público burguês, o trabalho de Brecht, numa fase posterior à didática, foi o de projetar 

no palco a relação dicotômica do indivíduo moderno, sintetizada na categoria sujeito-

objeto vista na relação entre palco e público. Em outras palavras, Brecht demonstrou no 

palco a própria condição passiva do espectador diante da sua condição social, 

oferecendo a ele a síntese negada pelo cartesianismo burguês. Do ponto de vista 

filosófico, ancorado na práxis marxista, Brecht devolve ao público a condição de “eu 

pensante” e, portanto, a condição de sujeito da história.    

Todas essas experiências, na realidade, aperfeiçoaram a estrutura pedagógica do 

teatro de Brecht sem, necessariamente, anular o caráter didático do seu trabalho. Muitas 

técnicas usadas na fase didática foram aprimoradas e postas no palco de maneira a 

colocar aquela estrutura italiana ao avesso, estimulando, com isso, a aprendizagem de 

como funcionava aquele aparelho, o teatro, ou seja, a didática no uso de determinadas 

técnicas passou a ter, como primeira meta, o intuito de desvelar a estrutura do palco 

para, por tabela, desvelar as estruturas sociais opressivas.  

Como já foi destacado anteriormente, Boal também se interessa por esse tema da 

dicotomia sujeito-objeto em Brecht. Porém, em seu principal artigo a respeito, por se 
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prender à crítica literária de teor normativo, Boal discute os termos do ponto de vista da 

fábula sem levar em conta o projeto teatral do alemão como um todo, que envolve, 

inclusive, a discussão da estrutura do espaço físico e sua transitividade com a própria 

construção dramatúrgica. Isso significa que a desalienação estética em Brecht começa 

no modo de produção da sua poética. Para a dramaturgia brechtiana e, portanto, para a 

sua fabulação, considera-se o fazer teatral como um todo, que envolve o trabalho de 

ator, a estrutura do espaço físico, a função da música e a relação com o público.  

Boal ressalta, acertadamente, que “Brecht não quer dizer que as vontades 

individuais não intervêm nunca: quer afirmar, isso sim, que não são nunca o fator 

determinante da ação dramática fundamental” (BOAL, 2009, p. 158)160 . Para Boal, a 

personagem brechtiana é um produto, um objeto, das forças sociais em contradição que, 

por sua vez, é aquilo que move a ação dramática. No sentido amplo, essa leitura de Boal 

realmente identifica um fator importante do trabalho de Brecht, principalmente aquele 

ligado ao caráter fabular da sua dramaturgia. Isso significa que, posta a questão em 

termos da dicotomia sujeito-objeto, destacada por Bornheim, para Boal, em Brecht, a 

personagem é o objeto e as forças sociais são o sujeito. Por outro lado, analisando o 

problema apenas desse ponto de vista, o fabular, ficam faltando justamente os elementos 

da inovação épica, que correspondem à interferência no fluxo da ação dramática feita 

pelo uso de técnicas teatrais. Em outras palavras, se a ação dramática caminha para um 

lado, a música, a interrupção do ator, o gestus da cena e a participação do público, no 

caso das peças didáticas, caminham para outro.  

É por conta disso, de não expandir a discussão para a totalidade do trabalho 

teatral de Brecht, que a noção de Boal, ao centralizar a discussão apenas em termos de 

“personagem-objeto”, acaba por fadar ao objeto a impossibilidade de inversão. Assim,  

sem a fissura provocada pelas técnicas teatrais, a personagem, equivalente ao público, 

ou não toma consciência da sua condição histórica, ou toma consciência e nada pode 

fazer.  

É por isso que Bornheim identifica dois momentos importantes relacionados à 

dicotomia objeto-sujeito, no trabalho de Brecht. Primeiramente, no teatro didático, 

Brecht “abandona” o público convencional e coloca seu “novo” público na condição de 

sujeito da ação dramática. Depois, ao perceber a inevitabilidade da expansão dos 

padrões estéticos burgueses, ou do aburguesamento do gosto, Brecht considera que é 

                                                 
160 Citação extraída do artigo Hegel e Brecht: personagem-sujeito ou personagem-objeto?. Boal, 2009, p. 
158.  
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preciso reeducar o gosto do público a partir da inversão das próprias estruturas 

burguesas. Esse é o momento da maturidade do dramaturgo alemão no qual as 

contradições presentes no público são desveladas no palco.  

Vistos tais desdobramentos em perspectiva ampla, um processo semelhante 

acontece com a poética do próprio Augusto Boal, só que de “cabeça para baixo”. No 

Arena, o teatrólogo brasileiro começa trabalhando com dramaturgia convencional para 

um público pequeno-burguês. Depois Boal extrapola a dramaturgia do drama burguês e 

escreve Revolução na América do Sul. Em seguida, o teatrólogo trabalha com a música 

em perspectiva épica, para, por fim, fazer Teatro Jornal de agitprop e a partir daí 

sistematizar as técnicas do Teatro do Oprimido, pautadas, sobretudo, na inserção do 

público no palco, um procedimento didático fundamentalmente brechtiano. 

Ao perceber esse movimento ulterior da poética de Boal, nota-se que a 

modalidade de Teatro Fórum (TF), com estrutura didática semelhante à de Brecht, é a 

prática mais presente no Teatro do Oprimido. No Teatro Fórum, como já foi destacado 

anteriormente, Boal trabalha com atores e não atores; o público pode interferir no fluxo 

da ação dramática e, sobretudo, o conteúdo geralmente diz respeito a um problema 

enfrentado pelo grupo que faz a peça e à comunidade na qual ela é apresentada. Uma 

peça de TF apresentada em um sindicato, por exemplo, aborda os problemas dos 

trabalhadores; uma peça apresentada na rua de uma comunidade carente trata da falta de 

infraestrutura, de investimento na saúde, na educação; se a apresentação é em uma 

ocupação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), o conteúdo discute o 

problema da reforma agrária, do latifúndio, da luta no campo. Em linhas gerais, o 

processo educativo, por meio do Teatro do Oprimido (TO), surge da relação do grupo 

praticante com seus meios de produção, que, por estarem ligados a certas limitações 

sociais, se apresentam à consciência como uma realidade a ser superada. O praticante de 

Teatro do Oprimido aprende, por meio do fazer teatral, como lidar com sua condição 

social, pois dela são extraídos os próprios recursos materiais e intelectuais da peça de 

Teatro Fórum a ser montada. Ao pensar alternativas a certas limitações do seu fazer 

teatral, o praticante de TO pensa, por tabela, em possibilidades para superar a sua 

própria condição social, pois é dela que o resultado estético  trata.  

Inúmeros são os exemplos de peças de Teatro Fórum que podem ser citadas para 

que nelas se identifiquem elementos do chamado teatro didático de Bertolt Brecht. 
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Todavia, a peça Marias do Brasil parece receber uma atenção especial por parte de 

Augusto Boal 161.   

Em 1999, o CTO-Rio organizou um festival de Teatro do Oprimido, no Teatro 

Glória, onde  se apresentaram seis grupos de TO constituídos por movimentos sociais. 

Um dos grupos era formado por empregadas domésticas que se organizaram para fazer 

Teatro do Oprimido e por meio dele representar e debater as dificuldades enfrentadas 

pela categoria profissional.  

No último dia do festival, o grupo Marias do Brasil se apresentou e a primeira 

coisa que chamou a atenção de Boal foi que, além de serem todas empregadas 

domésticas, as treze participantes se chamavam Maria. Segundo Boal, todas estavam 

ansiosas, pois nunca haviam pisado em um palco italiano. Tudo surpreendia as 

mulheres: o cuidado dos técnicos com a luz, com o figurino, com o som. Era  algo 

inédito para as domésticas. 

A peça de TF Marias do Brasil mostra o cotidiano da vida de uma empregada 

doméstica no interior de uma casa de família rica. As relações entre os patrões e as 

empregadas revelam as várias formas de opressões vividas pela trabalhadora. A patroa 

trata Maria sempre com desdém, com um tom de superioridade que sempre diminui a 

figura da empregada. O patrão, por sua vez, é desrespeitoso com Maria, está sempre se 

insinuando para a empregada, assediando sexualmente a mulher, e tenta, a todo  custo, 

fazer Maria ceder às suas vontades. O conflito se estabelece a partir desse contexto. No 

desenrolar da ação dramática, Maria é incentivada por suas amigas, outras empregadas 

domésticas, a procurar o sindicato da categoria para ser orientada. Maria teme perder o 

emprego, pois, por ser migrante nordestina, não tem para onde ir, caso fique 

desempregada. É a partir desse ponto que o Coringa, aquele que media a cena com o 

público, abre espaço para a participação das pessoas 162.  

No relato de Boal, depois de apresentada a peça de TF, uma pessoa de sua 

equipe lhe diz que uma empregada-atriz está chorando no camarim. O teatrólogo vai 

                                                 
161 As considerações sobre a peça Marias do Brasil partem da leitura do relato de Boal e da apresentação 
vista por nós em outubro de 2014. Nesta ocasião, participamos do evento II Jornadas internacionais 
Teatro do Oprimido e Universidade. A apresentação foi feita ao ar livre. O evento foi realizado na 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), como coordenação de Licko Turle, Zeca 
Ligeiro, Flávio Sanctum, Helen Sarapeck, Cachalote Mattos, Anilia Silveira, Deia Manho. O relato de 
Boal está no seguinte livro: BOAL, Augusto. O Teatro como arte marcial. Rio de Janeiro: Ed. Garamond, 
2003.   
162 Essa síntese da peça de TF é elaborada a partir do que foi visto por nós na UNIRIO, em outubro de 
2014.  
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conversar com a mulher e fica espantado com o que ela lhe diz. Ao perguntar o que 

estava acontecendo, Boal ouve o seguinte de Maria:  

 

Uma boa empregada doméstica deve ser invisível. Quanto menos ela 
seja vista, melhor. Põe e tira a mesa, faz a comida e a cama, lava e 
passa, varre a varanda, limpa o banheiro, banha as crianças e as leva 
pra escola: faz tudo e não tem horário. Mas, sobretudo, uma 
empregada doméstica não deve ser vista nunca [...] Hoje, ensaiando 
no palco, reparei que um técnico cuidava para que eu estivesse bem 
iluminada, com a cor dos holofotes adequada ao meu vestido: ele 
queria que todos me vissem, queria ressaltar minha figura [...] Hoje à 
tarde, outro técnico colocou um microfone no meu peito, para que eu 
fosse ouvida [...] Agora há pouco, durante o espetáculo, a família 
para a qual eu trabalho, há mais de dez anos, estava inteira na plateia, 
no escuro, vendo o meu corpo e ouvindo minha voz [...] Eu trabalho 
para eles há mais de dez anos e acho que esta foi a primeira vez que 
me viram de verdade, eles me viram como eu sou e me ouviram 
dizendo o que penso, dizendo alguma coisa mais do que “sim senhor; 
sim senhora”. Hoje, fazendo teatro, todo mundo me viu e me ouviu! 
Agora sabem que eu existo, porque fiz teatro. (BOAL, 2003, p. 12-
13.).       
 
 

 Ao ouvir isso, Augusto Boal ainda insistiu, queria saber mais sobre o que a 

mulher estava sentido. O teatrólogo disse a ela que aquilo era motivo de alegria, não de 

choro. Em seguida, Maria falou: 

 
Maria – Chorei, sim, mas foi depois, aqui no camarim. Eu me sentei e 
olhei o espelho! Sabe o que foi que eu vi?  
 
Boal – O que foi que você viu?  
 
Maria – Olhei no espelho e vi ... uma mulher!   
 
 (Boal relata ter se espantado. Depois de fazer silêncio, o teatrólogo 
disse à Maria que, quando ele se olhava no espelho todas as manhãs, 
ao fazer a barba, via um homem. Por isso, era natural que ela tivesse 
visto uma mulher).  
 
Maria – Natural, não. Essa foi a primeira vez que eu vi uma mulher no 
espelho! 
 
Boal – E antes ... o que é que você via, quando se olhava no espelho?  
 
Maria – Antes de fazer teatro, no espelho eu via uma empregada 
doméstica (BOAL, 2003, p. 13.).  
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Algumas considerações importantes sobre o caráter didático da peça Marias do 

Brasil vêm à tona a partir do relato de Boal em relação às falas de Maria. A primeira 

coisa a ser destacada é que a apresentação de 1999 foi realizada em um teatro 

convencional, de estrutura italiana. Do ponto de vista da dicotomia brechtiana objeto-

sujeito, no caso de Marias do Brasil, a separação entre o objeto e o sujeito não é mais 

reflexo da separação do espaço burguês e de seu público, de um lado, e de um trabalho 

de teatro didático de outro. O teatro didático de Boal, no caso de Marias, é reflexo de 

uma condição cuja contradição social retornou para o espaço burguês para desvelar uma 

situação de opressão originária em outro espaço burguês: a casa da família rica. Isso 

quer dizer que o teatro didático de Boal reflete, de certa maneira, uma apreensão tanto 

do momento didático de Brecht, no qual as técnicas eram trabalhadas com os grupos 

oprimidos em espaços não burgueses, como do momento mais maduro do teatro do 

alemão, no qual Brecht levou ao palco as contradições do mundo burguês como forma 

de desvelamento das opressões advindas desse universo. Em outros termos, aquilo que 

Brecht fez ao passar a apresentar a dicotomia objeto-sujeito sem separar as duas esferas, 

ou seja, sem pôr de um lado o objeto, o oprimido, e de outro, o sujeito, o opressor, 

aparece em Boal já como uma absorção da didática brechtiana dada pelas 

transformações históricas inevitáveis.       

Deixando a questão um pouco mais clara, uma vez que os desdobramentos 

históricos demonstraram a inevitabilidade do gosto burguês como elemento universal 

presente nas manifestações artísticas da classe oprimida, sobretudo por meio da 

indústria cultural, o problema agora não é mais apresentar dentro de um  espaço burguês 

ou fora dele, mas sim fazer a crítica à própria estrutura opressora de todos os espaços 

ocupados pela ideologia burguesa, inclusive os espaços públicos.  

Não havendo o aburguesamento do seu modo de produção, ou seja, não sendo 

produzido pela iniciativa privada, o TO preserva o caráter didático de fazer com que o 

individuo se reconheça como objeto (a personagem oprimida pelas forças econômico-

sociais), e ao mesmo tempo como sujeito (a personagem que assume o papel de 

protagonista da sua história). É o que acontece com Maria.  

Depois de haver naturalizado sua condição de oprimida, de não se reconhecer 

como mulher, por ser tratada por um ambiente social apenas como empregada, Maria, 

ao fazer teatro, estranha a nova condição de atriz e se reconhece como sujeito das suas 

próprias ações. Além disso, o reconhecimento de Maria é duplo: ela reconhece a si e se 

faz reconhecer ao outro, a família para quem trabalha. A percepção reducionista causada 
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pela sua condição de empregada é quebrada. Maria agora percebe que pode dar o rumo 

que desejar para a sua vida. Essa aprendizagem, por meio do fazer teatral, se torna uma 

conquista inalterável para a condição do sujeito histórico Maria.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Terminado o percurso desta pesquisa, nota-se que, entre os pontos abordados, 

existem várias ramificações que podem ser exploradas por outros trabalhos. Na 

realidade, cada ponto proposto de aproximação, no sentido de entender Boal a partir de 

Brecht, é um tema que em si serve para um estudo à parte. A consciência a respeito 

disso sempre existiu. Por outro lado, a opção de se discutir certas aproximações a partir 

de panoramas gerais, tais como as divisões denominadas históricas, políticas e estéticas, 

são importantes porque trazem à tona os próprios pontos de intersecções possíveis até 

então não abordados . 

Sobre os estudos em Nova Iorque, por exemplo, é necessário entender a situação 

sócio-política encontrada por Augusto Boal nos primeiros anos da década de 1950. Uma 

não abordagem desse assunto torna difícil compreender como Boal estudou dois anos 

nos EUA e não entrou em contato com a obra de Brecht. No caso, procurar entender 

esse aspecto na formação de Boal levou, consequentemente, à descoberta de outro fator 

importante: o contato do brasileiro com o movimento negro do Harlem.  

Ao não encontrar uma genealogia de experiências de teatro de esquerda nos 

EUA que o levasse ao teatro de Brecht, em razão do Marcathismo, Boal entrou em 

contato com uma esquerda não hegemônica, a dos militantes do movimento negro, que 

inevitavelmente colaborou para a formação da visão estético-política do brasileiro.  Em 

decorrência disso, desse ponto de intersecção com o pensamento de uma esquerda não 

hegemônica norte-americana, percebeu-se que, mesmo não tendo contato com a obra de 

Brecht, nos EUA, o “chão pisado” por Boal o levaria, inevitavelmente, ao encontro da 

obra e pensamento brechtiano. E isso ocorreu no Brasil, principalmente em razão do 

encontro de Boal com o grupo do TPE.  

Inclusive esse é outro momento importante. Parece que o encontro de diferentes 

experiências de esquerda, a de Boal nos EUA e a do TPE com o Partido Comunista 

Brasileiro, provocou uma mudança fundamental nos rumos do Teatro de Arena de São 

Paulo. Portanto, esse ponto caracteriza um marco relevante para se entender melhor a 

própria história do teatro brasileiro de esquerda. 

Os passos subsequentes procuram seguir as fendas abertas por Boal e seus 

principais companheiros de trabalho nos tempos de Arena, a fim de entender como 

certos encontros e desencontros com Brecht foram, aos poucos, servindo de paradigma 

estético-político para a construção da poética de Augusto Boal. Em muitos momentos, 
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na tentativa de superar o alemão, Boal nega certas influências brechtianas para abarcar 

experiências teatrais que surgem. Depois volta ao modelo de Brecht para construir sua 

própria poética. Esse é um movimento dialético peculiar que parece existir na obra de 

Boal. 

No Arena, esse aspecto da poética de Boal, o de buscar e em seguida negar 

Brecht, aparece, por exemplo, com clareza em algumas peças como Revolução na 

América do Sul, Arena conta Zumbi e Arena conta Tiradentes (as duas últimas escritas 

em parceira com Guarnieri). Em Revolução, os traços épico-brechtianos são visíveis e 

declarados por Boal. O mesmo acontece em Zumbi, com a diferença de a produção 

musical ter maior importância e na peça se utilizar o Sistema Coringa: todos os atores 

representavam todos os papeis.  Depois, em Tiradentes, Boal preserva o Sistema 

Coringa, mas procura estabelecer uma relação empática entre o herói e o público, com o 

procedimento de fixar somente a atuação de um ator ao protagonista.  Assim,  depois de 

usar inúmeros expedientes épicos, tais como o “salto” no tempo, a comicidade, a música 

e a narração, Boal tenta “superar” Brecht  utilizando-se de um expediente “pré-

brechtiano” ligado à empatia com o herói. Os limites estéticos e políticos são 

evidenciados, o que não tira o mérito dos experimentos, e novos passos são dados, tais 

como o Teatro Jornal e, posteriormente, já no exílio, a sistematização de técnicas do 

Teatro do Oprimido.  

O desenvolvimento poético de Boal, deste modo, parece sempre estar marcado 

por um movimento de retorno histórico. Não existe um movimento de progressão 

contínua na poética teatral de Boal porque como totalidade ela não pode superar o seu 

próprio tempo: a forma e o conteúdo são reflexos das condições sociais com as quais 

Boal constrói seu teatro e  consolida uma práxis estético-política.  Utilizando outros 

termos, as limitações presentes na poética de Boal, tal como ocorre em Brecht, estão 

ligadas às condições de produção social do seu tempo.  

Nesse sentido, o movimento constante de negação e retorno do teatro de Boal 

em relação à obra e ao pensamento de Brecht, é reflexo de tudo aquilo que o teatro 

brechtiano combateu, mas continua existindo: o modo de produção capitalista e suas 

diversas formas de alienação humana. Esse é o paradigma social até em tão insuperável, 

que engendrou a teoria social da sua negação, a dialética materialista. Como no teatro 

moderno nenhum outro teatrólogo foi tão a fundo no trato com o método 

epistemológico da dialética materialista como Bertolt Brecht, o desenvolvimento de 

uma poética como a de Boal, que combate as relações opressivas intrínsecas ao 
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capitalismo, encontra seu melhor caminho a partir de uma relação dialética com a obra e 

pensamento brechtiano.  

Com as limitações enfrentadas nesta pesquisa, descobre-se o outro lado delas. 

Em muitos pontos analisados, alguns nós são afrouxados para que pesquisas 

subsequentes sejam realizadas. No exercício de procurar explicações, novas perguntas 

aparecem. A necessidade de debruçar-se sobre cada nó está posta. Entender a fundo 

questões como a situação sócio-política dos EUA em tempos de estudos de Boal, sua 

chegada ao Arena, o encontro com o TPE, as experiências com o Teatro Jornal e as 

produções de exílio, que levaram ao Teatro do Oprimido, ao mesmo tempo em que 

significou conhecer Bertolt Brecht, significou conhecer melhor a histórica do teatro 

brasileiro de esquerda. Para completar esse capítulo da história do nosso teatro, algumas 

pesquisas foram realizadas e muitas outras precisam ser concretizadas. Ao que compete 

a este trabalho, algumas contribuições foram apresentadas com o intuito de gerar 

discussões futuras.   
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