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RESUMO 

 

Este trabalho consolida-se na observação, em procedimento que se aproxima da 
pesquisa participativa, dos processos de criação dos espetáculos Maria que virou 
Jonas ou a força da imaginação (2015), da Cia. Livre, e Cabras – Cabeças que 
voam, cabeças que rolam (2016), da Cia. Teatro Balagan.  

Apesar de as Companhias paulistanas em epígrafe apresentarem práxis com 
características próprias, verificou-se um conjunto de proposições e procedimentos 
comuns na criação de espetáculos e, também, em uma série de atividades 
correlatas, como a publicação de material reflexivo, a realização de debates, 
palestras e cursos. 

A partir de tal verificação, propõe-se a existência, na cidade de São Paulo, nesta 
segunda década do século XXI, de forma de produção determinada historicamente. 
Isto é, a mobilização e a criação de um conjunto de parâmetros práxicos que está na 
base de realização teatral de caráter eminentemente épico, premida por 
pressupostos colaborativos de criação. Forma que, também, prevê a hierarquização 
horizontal nas relações em companhias e grupos teatrais. Tal conjunto de 
parâmetros constitui-se em orientação metodológica para uma significativa parcela 
da produção teatral na cidade, atinente ao sujeito histórico teatro de grupo. 

Coligindo determinada bibliografia e observação práxica, indica-se ponto de inflexão 
originário de tal forma de produção: os meados de 1970, em contexto da luta contra 
a ditadura civil-militar então vigente no Brasil. Coletivos teatrais surgidos à época, 
em comunhão com outros já em existência, ao priorizarem pressupostos 
colaborativos de criação e hierarquização horizontal, inseriram-se em amplo escopo 
de transformações na sociedade brasileira no período e, assim, redimensionaram a 
perspectiva social da produção teatral. 

Para se analisar os meandros de tal forma de produção, são utilizados preceitos de 
Fayga Ostrower (2013), principalmente no que diz respeito à associação direta entre 
criação e formalização. As teses de Ostrower são apresentadas em cotejamento, 
principalmente, às de Mikhail Bakhtin (1987, 2010) acerca de certa onipresença de 
elementos histórico-sociais em qualquer processo criativo. 

No sentido de observar e refletir dialeticamente sobre práticas teatrais (objetos e 
sujeitos desta pesquisa), apropria-se então de determinadas proposições. Teses, 
prioritariamente, de Eduardo Viveiros de Castro (2002), Darcy Ribeiro (2015), 
Antonio Candido (1970) e Roberto DaMatta (1997), que são consideradas para 
associar certas idiossincrasias, da referida forma, com alguns preceitos de 
sociedades ameríndias e, outros, fundantes do nomeado povo brasileiro. 
Destacando-se: o perspectivismo, a valorização da alteridade, a miscigenação e a 
malandragem. 

 

 

Palavras-chave: Épico. Perspectivismo. Miscigenação. Malandragem. Teatro de 
grupo. Cia. Livre. Cia. Teatro Balagan. 



 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This piece of work is consolidated through the observation, in a procedure close to 
participatory research, of the procedures adopted by the theatre groups Cia. Livre 
and Cia. Teatro Balagan, to create the plays Maria que viu Jonas, ou a força da 
imaginação (2015) and Cabras - Cabeças que voam, cabeças que rolam (2016).  

Despite of having their own praxis and owning specific characteristics, both São 
Paulo theatre groups mentioned above presented an ensemble of same propositions 
and procedures not only to create a performance, but also to organize other activities 
related to the plays, such as publicising reflective material, the organization of 
debates, lectures and courses. 

Once verified the characteristics previously mentioned, it is proposed the existence of 
the historically determined form of production in the city of São Paulo during the 
second decade of the XXI century. This means the mobilization and the creation of 
an ensemble of praxis parameters which are the basis to create epical theatrical 
performances urged by assumed collaborative creation. This approach to a theatrical 
production also previews the horizontal hierarchy in theatre groups relationships. 
These parameters determine a methodological guidance to a significant part of the 
theatrical production in town, concerning the historical entity: theatre group.  

Collecting specific bibliography and observation under adopted praxis, we determine 
the point of inflection originated from this form of production: the early 1970’s, under 
the scenario of civil-military dictatorship in force in Brazil. Theatrical collectives that 
emerged at the time, in communion with others that already existed, prioritizing 
collaborative creation presuppositions and horizontal hierarchization, became part of 
a broad scope of transformations in Brazilian society in the period and, thus, re-
dimensioned the social perspective of theatrical production. 

In order to analyse the intricacies of this production method, Fayga Ostrower (2013) 
precepts are applied, mainly in what concerns the direct association between 
creation and formalization. Ostrower’s theses are presented in comparison to Mikhail 
Bakhtin’s (1987, 2010) about the omnipresence of basic historical-social elements in 
any creative process. 

In order to dialectically observe and portray the theatrical procedures (objects and 
subjects of this research), we take over some propositions. Theses, mainly by 
Eduardo Viveiros de Castro (2002), Darcy Ribeiro (2015), Antonio Candido (1970), 
and Roberto DaMatta (1997) are considered to associate some idiosyncrasies, 
according to the referred format, with some precepts of Amerindian societies, and 
others, roots of Brazilian people. Enphasizing: the perspectivism, the appreciation of 
contrast, the miscegenation and the malice. 

 

 

Key words: Epic. Perspectivism. Miscegenation. Malice. Theatre group. Cia. Livre. 
Cia. Teatro Balagan. 
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Era uma vez  
Um sábio chinês 
Que um dia sonhou 
Que era uma borboleta 
Voando nos campos 
Pousando nas flores 
Vivendo assim 
Um lindo sonho... 
Até que um dia acordou 
E pro resto da vida 
Uma dúvida 
Lhe acompanhou... 
Se ele era 
Um sábio chinês 
Que sonhou 
Que era uma borboleta 
Ou se era uma borboleta 
Sonhando que era 
Um sábio chinês... 
 
 
Raul Seixas - “O conto do sábio chinês” 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Em 19 de fevereiro de 2015 estreou, no Sesc Belenzinho, o espetáculo Maria 

que virou Jonas ou a força da imaginação, produção da Cia. Livre. Em 22 de janeiro 

de 2016 foi a vez da Cia. Teatro Balagan levar ao público do Centro Cultural São 

Paulo, em formato considerado finalizado – pois versões prévias já haviam sido 

apresentadas –: Cabras – Cabeças que voam, cabeças que rolam. Parte do 

histórico, o processo de criação das Companhias e muitas das características dos 

dois espetáculos compõem o terceiro capítulo desta tese. As fichas técnicas dos 

trabalhos aqui mencionados, da Cia. Livre e da Cia. Teatro Balagan, encontram-se 

anexadas ao final do texto.  

As estreias dos espetáculos em epígrafe representaram o início de novas 

etapas intrínsecas aos processos, a de apresentações ao público, das pesquisas 

multidisciplinares desenvolvidas pela Cia. Livre e pela Cia. Teatro Balagan. Em tais 

pesquisas, apreensões de ordem estética relacionadas à atividade teatral foram, de 

certo modo, predominantes, mas não exclusivas. No contexto práxico das duas 

Companhias, até que se alcançassem objetivos considerados estéticos, foi 

percorrido um longo caminho de apreensões conceituais e práticas em diversas 

áreas do conhecimento, – além da estética. Assim, foram abordados preceitos, por 

exemplo, da antropologia, da história, da psicologia, da filosofia. Do mesmo modo, 

foram realizadas incursões no terreno de outras modalidades artísticas, como a 

música, a dança e as artes visuais.  

Maria que virou Jonas ou a força da imaginação foi parte integrante do projeto 

“Do mato ao asfalto: invenções cênicas da Cia. Livre sobre subjetividades móveis, 

corpos em transformação e a cidade de São Paulo”, que iniciou suas atividades em 

abril de 2014 (ROMANO, 2015a, p. 2). Cabras – Cabeças que voam, cabeças que 

rolam teve suas atividades divididas em duas fases: a primeira foi realizada entre 

maio de 2013 e agosto de 2014. A partir de então foi iniciada a segunda etapa, que 

contou com apresentações públicas preliminares do que a Companhia denomina de 

“espetáculo em construção” e que foi concluída com a realização da primeira 

temporada do trabalho (THAÍS; PAULA, 2016a, p. 5-7). A relação entre as atividades 

continuadas de companhias teatrais paulistanas e os programas públicos de 

financiamento ao teatro, entre os quais se destaca a Lei Municipal de Fomento ao 
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Teatro para a Cidade de São Paulo, Lei no 13.279/2002 – sancionada em 8 de 

janeiro de 2002 (GOMES; MELLO, 2014, p. 12) –, é abordada no segundo capítulo 

desta reflexão. 

A Cia. Livre teve o embrião de suas atividades no ano de 1999 e estreou seu 

primeiro espetáculo Toda nudez será castigada, de Nelson Rodrigues, em 2000 

(ITAÚ CULTURAL, 2017a, on-line). Durante a pesquisa da qual resultou esse 

trabalho, a Companhia encontrou-se sediada na chamada Casa Livre, localizada na 

rua Pirineus, nº 107, no bairro da Barra Funda (região mais central da cidade de São 

Paulo). Em 2017, a nova sede situa-se à Rua Conselheiro Brotero, nº 195, no 

mesmo bairro. A Cia. Teatro Balagan também teve a origem de seus trabalhos em 

1999 e a estreia de seu primeiro espetáculo, Sacromaquia, ocorrida no ano 2000 

(CIA. TEATRO BALAGAN, [20--]a, [20--]b, on-line). A sede da Companhia, a 

denominada Casa Balagan, situa-se na Alameda Olga, nº 444, também no bairro da 

Barra Funda. Nesse sentido, inserem-se em contexto teatral paulistano, dessa 

segunda década do século XXI, no qual artistas unidos por atividades estético-

políticas constituem centenas de agrupamentos que são, via de regra, denominados 

grupos, companhias e coletivos teatrais. Muitas dessas associações, como é o caso 

da Cia. Livre e da Cia. Teatro Balagan, encontram-se em atividade continuada há 

mais de uma década e são responsáveis pela manutenção de parte significativa da 

atividade teatral na cidade. 

A rigor, embora utilizados indistintamente, há diferenças nos significados das 

expressões “grupo”, “companhia” e “coletivo”. Nesta reflexão, acompanhar-se-á as 

escolhas definidas pelos artistas para denominarem as suas organizações de 

trabalho, sem, entretanto, entrar no mérito se o termo escolhido foi o que melhor se 

adequou às relações instituídas em cada núcleo, sobretudo em razão de, também, 

certas palavras virem pelo influxo da moda. 

Tais agrupamentos preparam espetáculos, publicam livros, jornais e revistas; 

organizam cursos, palestras e debates; e se unem em determinados momentos em 

razão de pautas reivindicatórias – como a que conseguiu que o Conselho Municipal 

de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São 

Paulo (Conpresp) registrasse, em setembro de 2015, as sedes de vinte e dois 

coletivos teatrais paulistanos, dentre os quais a Cia. Livre e a Cia. Teatro Balagan, 

como patrimônio imaterial da cidade (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2014, on-line). 
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Nesse contexto: 

 

Novos coletivos surgem todos os dias, fruto da necessidade de sujeitos – 
das mais diversas idades e nos mais distintos espaços (escolas, instituições 
culturais, grupos de teatro, clubes de jovens, grupos de terceira idade etc.) – 
lançando mão da atividade teatral, tanto por seu caráter aurático (no sentido 
empregado por Walter Benjamin [1994b], em “A obra de arte na era de sua 
reprodutibilidade técnica”) e de troca de experiência imediata quanto pela 
possibilidade de, mesmo sem recursos, conseguir a comunicação por meio 
de símbolos (MATE, 2014-2015, p. 125). 

 

Devido a tais características, é difícil precisar a quantidade exata de 

agrupamentos teatrais em atividade na cidade de São Paulo. Em texto de 2014, 

Alexandre Mate escreveu que “[...] é tranquilo apresentar mais de 180 grupos em 

atividade na cidade” (MATE, 2014-2015, p. 125). Já Álvaro Machado, em 

reportagem para a revista Carta Capital, publicada em 1º de março de 2015, apontou 

a existência de mais de duzentas associações teatrais que, em atividade há mais de 

dez anos (MACHADO, 2015, on-line), produzem espetáculos; organizam seminários, 

debates e cursos, além de editarem e lançarem publicações, como livros e revistas. 

Dessa maneira, criam espaços de reflexão inspiradores de novas produções que 

continuamente mantêm a efervescência cênica na cidade. Para o conjunto de 

grupos e companhias que trabalham nessa perspectiva, costuma-se utilizar a 

denominação “Movimento de teatro de grupo paulistano”.  

“Movimento”, pois cada agrupamento teatral em atividade na cidade 

desenvolve de maneira singular os seus trabalhos e alcança resultados de acordo 

com o congraçamento das idiossincrasias de seus integrantes. Entretanto, é 

possível perceber que há um conjunto de ideias, de procedimentos de trabalho, de 

objetivos artísticos que trespassam muitos desses grupos e que acabam por 

constituir arcabouço conceitual e de resultados estéticos comungados. 

Tal percepção surge quando se assiste aos espetáculos produzidos, quando 

se lê as publicações referentes ao assunto, quando se participa de palestras e 

debates promovidos por alguns dos coletivos teatrais paulistanos, ou, ainda, quando 

se tem a possibilidade de acompanhar os processos de criação destes. Assim, é 

relativamente comum que os grupos exponham seus espetáculos antes que sejam 

considerados concluídos. Desse modo, incluem o público, que deixa de ser 

considerado unicamente como receptor passivo, no processo de criação da obra 

artística.  
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No que diz respeito às publicações, inúmeros são os exemplos. Há a coleção 

Nós – caderno livre, constituída por livros que apresentam os processos de criação 

dos espetáculos e o histórico da Cia. Livre, assim como as reflexões de artistas e 

pensadores relacionadas aos diversos temas suscitados pelo trabalho da 

Companhia (CESARINO, [2007?]; CESARINO; ROMANO, 2010; TEIXEIRA; 

ROMANO; MINA, 2012; ROMANO, 2015). Há o livro publicado pela Cia. Teatro 

Balagan (THAÍS, 2014c), assim como os inúmeros textos publicados na página da 

Companhia na internet (<http://www.ciateatrobalagan.com.br>). Há as revistas, 

jornais, blogs e sites de inúmeros coletivos teatrais da cidade. Há também livros 

lançados pela Cooperativa Paulista de Teatro, como é o caso do A luta dos grupos 

teatrais de São Paulo por políticas públicas para a cultura: os cinco primeiros anos 

da Lei de Fomento, de Iná Camargo Costa e Dorberto Carvalho (2008); do Teatro e 

vida pública, organizado por Flávio Desgranges e Maysa Lepique (2012); e do Trinta 

anos da Cooperativa Paulista de Teatro – Uma história de tantos (ou mais quantos, 

sempre juntos) trabalhadores fazedores de teatro, de Alexandre Mate (2009).  

“Decifrar” os meandros desse arcabouço conceitual e de resultados estéticos 

alcançados a partir dele em um momento de significativa produção teatral paulistana 

é tarefa sedutora. Ao assistir aos espetáculos de grupos e companhias do 

“Movimento de teatro de grupo paulistano”, a percepção de que poderia haver algo 

singular naquelas produções, específico ao contexto de suas criações, intrigou o 

pesquisador a ponto de se decidir averiguar a existência e as qualidades dessas 

singularidades. Assim, o objeto de pesquisa desta tese tomou como ponto de partida 

a criação e as apresentações dos dois espetáculos da Cia. Livre e da Cia. Teatro 

Balagan mencionados anteriormente.  

Justifica-se a escolha das Companhias, dentre inúmeros coletivos teatrais 

paulistanos, por uma série de razões: desde a fundação, ambas mantiveram 

atividade praticamente ininterrupta; as duas publicaram vasto material acerca de 

seus trabalhos; ao longo dos anos de existência conquistaram o reconhecimento da 

crítica especializada; em suas trajetórias, contaram com boa receptividade do 

público; muitos espetáculos da Cia. Livre e da Cia. Teatro Balagan foram 

apresentados em mais de uma temporada na cidade de São Paulo e excursionaram 

pelo Brasil; além de apresentações nacionais, a Cia. Livre, com o espetáculo Arena 

conta Danton, se apresentou no festival Brasil em Cena, em Berlim – Alemanha 

http://www.ciateatrobalagan.com.br/
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(2006) (SANTOS, 2006, on-line); por terem parte significativa de suas atividades 

financiadas por mecanismos públicos de fomento à atividade teatral na cidade e no 

estado de São Paulo; por ambas estarem em fase de preparação de novos 

espetáculos no mesmo momento em que a pesquisa se realizava. Pela inferência, a 

priori, e pela constatação advinda logo no início da pesquisa de que as Companhias 

apresentavam inúmeras singularidades comuns, assim como tantas outras 

divergentes, o que, em tese, serviu para enriquecer as conclusões deste trabalho.  

Especificamente sobre as obras, Maria que virou Jonas ou a força da 

imaginação e Cabras – Cabeças que voam, cabeças que rolam, são espetáculos 

nos quais a teatralidade em proposição fundamentalmente épica é preponderante. 

Teatralidade que, resumidamente, pode ser entendida como “[...] espessura de 

signos e sensações que se edifica em cena [...], aquela espécie de percepção 

ecumênica dos artifícios sensuais, gestos, tons, distâncias, substâncias, luzes, que 

submerge o texto sob a plenitude de sua linguagem exterior” (BARTHES apud 

PAVIS, 1999, p. 372).  

No que diz respeito ao que concede caráter eminentemente épico aos 

espetáculos, ressalta-se a utilização de narração, em proposição polifônica – tanto 

dos criadores quanto das personagens da obra. A grande importância que foi dada à 

criação musical na elaboração das estruturas espetaculares. A utilização de 

elementos audiovisuais, assim como o caráter imagético de encenações 

absolutamente lastreadas em iconicidade de forte impacto. A concatenação 

episódica de cenas. A presença de cenários, adereços e figurinos que transitam 

entre a representação realista e a simbólica – com mais ênfase a esta última. A 

utilização de coreografias corporais e vocais que sustentam a marcação 

esquemática de cenas, entre tantos outros expedientes. Também, mesmo que os 

dois processos criativos observados e que se caracterizaram no objeto desta tese 

não se imbuíram de proposições concernentes à luta de classes, a perspectiva do 

épico (dialético ou não) é, sobretudo, a perspectiva histórica e pressupõe o embate, 

as contradições de classes antagônicas. Pondera-se, entretanto, que muitos 

procedimentos adotados na criação do teatro épico, ao longo da história, tenham 

sido utilizados, muitas vezes, para, paradoxalmente, neutralizar seu aspecto político. 

Assim, os espetáculos mencionados poderiam ser associados com tantos 

outros realizados por grupos e companhias mundo afora e interpretados, assim 
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como a práxis de seus processos de criação, a partir de teses defendidas por 

artistas e pensadores da cena que ganharam destaque internacional. Nomes como 

Hans-Thies Lehmann (2007), Jean-Pierre Sarrazac (2002, 2012), Josette Féral 

(2009), Jean-Pierre Ryngaert (1998) e Eugênio Barba (2010), cujas proposições 

disseminaram-se pelo ambiente de pesquisa teatral, no mundo e no Brasil, na 

análise da atividade teatral realizada internacionalmente, principalmente a partir de 

fins do século XIX.  

Segundo Peter Szondi, em Teoria do drama moderno (2001), a relação entre 

a realização cênica e os preceitos do gênero dramático entrou em crise a partir de 

meados do século XIX e o primado do drama, na arte teatral, se encerrou. Tal 

determinação, a partir das teses de Szondi (2001), abriu espaço para a utilização de 

diversos expedientes de ordem estética na criação de textos e espetáculos teatrais, 

com destaque para procedimentos épicos, como os experimentados, principalmente, 

por nomes como Erwin Piscator (1968) e Bertolt Brecht (2005). Temas como: a 

definição de drama, que remete à teoria dos gêneros literários; o drama moderno ou 

burguês e a perda de sua posição hegemônica no contexto da realização teatral em 

amplo espectro mundial são abordados no segundo e no terceiro capítulos desta 

tese.  

Entretanto, a partir do “fim da hegemonia do drama” no contexto teatral 

internacional, acima de tudo europeu, e a consequente epicização da cena, diversos 

foram os caminhos percorridos pela produção teatral e, também, múltiplas foram as 

linhas de análise surgidas com o intuito de se refletir sobre tais trajetórias. Então, 

neste momento, é preciso escrever que, em etapas iniciais da pesquisa da qual esta 

tese é resultante, o pesquisador foi seduzido por essa proposição – a de centrar seu 

trabalho de análise em algumas dessas teses difundidas no círculo acadêmico 

brasileiro, principalmente as provenientes de três autores: Peter Szondi (2001; 

2004); Hans-Thies Lehmann (2007) e Jean-Pierre Sarrazac (2002, 2012). 

Entretanto, a questão fundamental que se impôs ao longo do trabalho e redirecionou 

os rumos da pesquisa foi a seguinte: contribuições teóricas provenientes de outras 

realidades práxicas, com as quais se relacionaram em sua origem, não precisariam 

de ressalvas quando utilizadas na análise da parte da produção teatral paulistana 

contemporânea que é objeto deste trabalho? Muitos aspectos dessa questão 

encontraram-se embasados nas considerações feitas, em outro contexto histórico, 
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mas adequadas ao processo de “macaqueação” dos refluxos internacionais, por 

Roberto Schwarz em seu célebre texto: “As ideias fora do lugar” (SCHWARZ, 2000, 

p. 9-31).  

Ao se referir analiticamente à obra do renomado autor brasileiro Machado de 

Assis, Schwarz pondera que muito da força crítica da obra machadiana adveio da 

capacidade de o autor perceber, apontar e, com sagaz maestria, ironizar a 

contradição fundamental da elite brasileira no século XIX: a de se idealizar, em 

diversos modos, como europeia, mas com os pés, com a vida fincada nos trópicos. 

Desse modo, Schwarz aponta, como espécie de síntese dessa contradição, a 

pretensão de parte da referida elite em viver sob os preceitos da burguesia liberal 

capitalista e europeia, em uma sociedade alicerçada em relação de trabalho que 

feria frontalmente esses auspícios, em sociedade estruturada economicamente 

sobre a mão de obra escrava. Para o autor, as vicissitudes de tantas personagens 

célebres na obra de Machado de Assis seriam decorrência de tais oposições 

irreconciliáveis.  

A partir dessa questão, formulou-se as seguintes hipóteses relacionadas: a 

produção continuada de tantos coletivos teatrais paulistanos – a maneira como se 

organizam para a produção de espetáculos, os debates, palestras, cursos, 

publicações e tantas outras atividades – estruturou arcabouço teatral práxico (que 

engloba prática e teoria) específico e singular na cidade de São Paulo, nesse início 

do século XXI? Existe um conjunto de ideias e procedimentos que se estabeleceu 

historicamente e que atua como organizador do processo de criação de muitos 

grupos e companhias paulistanas? Tal conjunto agrega parâmetros que embasam a 

análise crítica de trabalhos realizados e são utilizados como referências para a 

realização de novas produções? 

Para a verificação dessas hipóteses, muitos encontros aconteceram. Talvez o 

mais “visceral” tenha sido o de acompanhar parte das atividades da Cia. Livre e da 

Cia. Teatro Balagan, em processo bem próximo ao da pesquisa participativa, na 

criação de seus últimos espetáculos. Durante o segundo semestre de 2014 e o 

primeiro mês de 2015 foram acompanhadas as atividades da Cia. Livre, assim como 

foram assistidas algumas apresentações do espetáculo após a estreia em fevereiro 

de 2015. Os trabalhos da Cia. Teatro Balagan foram presenciados em alguns 

encontros esporádicos em 2014 e, com maior frequência, durante o ano de 2015, 
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também foram assistidas as apresentações preliminares e os espetáculo os das 

temporadas de Cabras – Cabeças que voam, cabeças que rolam. O encontro com 

as Companhias foi, também, com diversos pensadores que as referenciam, em 

muitos casos mutuamente. Destaca-se nesse processo, inicialmente, o encontro 

com Darcy Ribeiro e o misto de alegria e receio que veio ao se deparar com a 

seguinte manifestação logo no início do seu livro O povo brasileiro: a formação e o 

sentido do Brasil (2015):  

 

Meu sentimento era de que nos faltava uma teoria geral, cuja luz nos 
tornasse explicáveis em seus próprios termos, fundada em nossa 
experiência histórica. As teorizações oriundas de outros contextos eram 
todas elas eurocêntricas demais e, por isso mesmo, impotentes para nos 
fazer inteligíveis. A necessidade de uma teoria do Brasil, que nos situasse 
na história humana, me levou à ousadia de propor toda uma teoria da 
história (RIBEIRO, 2015, p. 12). 

 

Alegria e receio explicados por se perceber quanto os propósitos de Darcy 

Ribeiro ecoavam na motivação desta tese, no contexto de se buscar o entendimento 

próprio, a partir de preceitos autóctones, de um contundente momento da atividade 

teatral paulistana. Muito dessa contundência está associada ao modelo de 

organização colaborativo para o trabalho teatral que paulatinamente foi se tornando 

central em São Paulo, e em outras regiões do Brasil – embasado sobretudo em 

determinada documentação, a partir de meados dos anos 1970 – e que foi 

preponderante na estruturação da Cia. Livre, da Cia. Teatro Balagan e tantos outros 

coletivos paulistanos.  

No segundo capítulo desta tese, defende-se que a escolha do modelo 

colaborativo de organização para o trabalho significou um claro posicionamento de 

grupos e companhias teatrais, muitas delas surgidas à época (meados de 1970), em 

contexto de luta contra a ditadura civil-militar então vigente no Brasil. Tal regime de 

exceção, iniciado em 1964 e recrudescido em dezembro de 1968 com a 

promulgação do Ato Institucional nº 5 (AI-5), perseguiu opositores de maneira 

violenta, inclusive com torturas e assassinatos. Perseguição que foi diretamente 

responsável pelo fim de grupos de teatro e pelo exílio de muitos brasileiros, dentre 

os quais artistas teatrais. A partir de meados dos anos 1970, em cenário de 

controversa abertura política proposta pelos militares e, também, decorrente da luta 

de diversos setores da sociedade civil, novos grupos teatrais surgiram por todo o 
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País. Muitos desses grupos traziam entre os seus ideais originários o da criação 

coletiva e o da hierarquização horizontal para o trabalho.  

Então, no mesmo capítulo, defende-se que a partir de meados dos anos 1970 

uma forma de produção passou a ser moldada historicamente pela práxis teatral na 

cidade de São Paulo. Para isso, serão apropriadas as considerações de Fayga 

Ostrower, para quem o criar é formar, e que qualquer realização pressupõe o 

princípio da forma, entendido amplamente como estruturação (OSTROWER, 2013). 

Em cotejo com as ideias de Fayga Ostrower estão as de Mikhail Bakhtin (1987; 

2010), particularmente no que concerne à “onipresença” de parâmetros histórico-

sociais em qualquer construção, logo, em qualquer forma e, assim, em tudo que 

existe. 

Na elaboração de panorama histórico relacionado ao desenvolvimento dessa 

forma de produção, foi fundamental a apreciação da obra de Eric Hobsbawm. Com 

base em concepções marxistas, o historiador defende a tese de que a história foi 

determinada por transformações nas maneiras pelas quais a humanidade se 

organizou para a produção (HOBSBAWM, 2013). De certo modo, o que é 

apresentado ao público pelos grupos paulistanos, no contexto em questão, é 

decorrência direta de como estes se organizaram para o trabalho. Apropriações das 

teses de Hobsbawm também foram feitas com o intuito de contextualizar a posição 

antagônica que uma parte dos artistas paulistanos assumiram, ao buscar a 

associação coletiva e por livre iniciativa para o trabalho, a um determinado modo de 

comportamento em voga em escala mundial a partir do fim dos anos 1970. 

Posicionamentos frequentemente relacionados à valorização e apologia sélfica e 

irrestrita à individualidade (HOBSBAWM, 1995). Na elaboração desse panorama 

histórico específico, também foram fundamentais as apreciações das considerações 

de Ha-Joon Chang (2015), Sílvia Fernandes (2000), Silvana Garcia (2004), Marcelo 

Ridenti (2010, 2014, 2014a), Bernardo Kucinski (1988), Renato Ortiz (2012), Marco 

Antonio Perruso (2009), Elio Gaspari (2014a, 2014b, 2014c), Alexandre Mate (2009), 

entre outros. 

Após a apresentação do mencionado panorama histórico mais amplo e do 

conceito de forma de produção – estrutura que organiza o trabalho, influencia seu 

resultado e é composta por parâmetros subjetivos e histórico-sociais –, no terceiro 
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capítulo aborda-se, mais especificamente, parte das trajetórias das Companhias e 

os meandros de seus espetáculos objetos deste estudo.  

Assim, é visto que, em tese, como condizente à forma de produção do 

“Movimento de teatro de grupo paulistano”, esperou-se a participação ativa de cada 

integrante, tanto na especificidade da função que exerce no grupo quanto em outras 

áreas da criação e produção dos novos espetáculos. Desse modo, buscou-se 

instaurar o contexto de organização para o trabalho a partir da horizontalidade na 

hierarquia e de criação colaborativa. No que diz respeito à horizontalidade, trata-se 

de proposição hierárquica de grupos e companhias pela qual a estrutura funcional é 

mantida, mas idealiza-se um nivelamento nas relações de poder entre os 

responsáveis por cada função. Tal conceito, entretanto, tendo em vista as inúmeras 

diferenças de processos criativos, tem sua apreensão sujeita a diferentes 

proposições e é, muitas vezes, instaurador das mais variadas crises no interior de 

grupos e companhias. Sem ter a pretensão de esgotar o assunto em âmbito geral, 

nesta tese serão apresentadas algumas idiossincrasias das proposições horizontais 

da Cia. Livre e da Cia. Teatro Balagan para serem, no quarto capítulo, analisadas 

pelo cotejamento com certas teses defendidas por Roberto DaMatta (1997).  

Como o esperado foi a participação ativa de todos os integrantes no processo 

criativo, grande parte do trabalho de construção dos espetáculos foi o de alinhavar 

todas, ou grande parte, das proposições advindas em tal processo. O que se 

verificou, tanto na Cia. Livre quanto na Cia. Teatro Balagan, foi que, apesar de 

inúmeras diferenças existentes nas práxis das duas Companhias, esse “alinhavar” 

não ocorreu no sentido de eliminar eventuais discrepâncias e discordâncias entre as 

propostas, mas, muitas vezes, atuou no sentido de potencializá-las. Assim, chegou-

se a espetáculos híbridos, multifacetados, polifônicos e repletos de arestas. Obras 

nas quais a mistura do épico, do lírico e do dramático, sem padrões precisos, foi o 

que possibilitou a criação de estrutura potencializadoramente espetacular. Estrutura 

que, via de regra, precisou ser híbrida justamente para ser capaz de abarcar o 

universo conceitual e todas as contribuições que emanaram dos processos de 

pesquisa na criação das obras. Entretanto, e esse é o ponto principal, espetáculos 

que não deixaram de evidenciar suas unidades particulares. 

Outro encontro fundamental no decorrer da pesquisa foi com o pensador 

cujas reflexões constituem referências fundamentais tanto para a Cia. Livre quanto 
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para a Cia. Teatro Balagan. Trata-se do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro e 

as suas considerações acerca do perspectivismo ameríndio, que é “[...] concepção, 

comum a muitos povos do continente, segundo a qual o mundo é habitado por 

diferentes espécies de sujeitos ou pessoas, humanas e não humanas, que 

aprendem segundo pontos de vista distintos” (CASTRO, 2002, p. 347).  

Ambas as Companhias abordaram temas relacionados à cultura ameríndia 

em trabalhos recentes. A Cia. Livre no espetáculo VemVai – O caminho dos mortos 

(2007), e no que surgiu como estudo cênico denominado Raptada pelo raio (2008), 

foi apresentado como espetáculo em 2009, e após ser remodelado em diversas 

versões, foi levado à cena em 2014 como Cia. Livre canta Kaná Kawã (FORJAZ, 

2014a, n.p.). A Cia. Teatro Balagan estreou em 2012 o espetáculo Recusa, criado a 

partir do aparecimento na Floresta Amazônica em 2007 de dois índios da etnia 

Piripikura, considerada extinta, à época, havia mais de vinte anos (CIA. TEATRO 

BALAGAN, [2012?], on-line). Entretanto, mais do que o aspecto temático que 

originou espetáculos, o “aprender segundo pontos de vista distintos” que está nas 

palavras de Castro acerca do perspectivismo ameríndio tornou-se, e isso se defende 

nesta tese, pressuposto primordial na atividade teatral paulistana em questão.  

É essa característica – a unidade alcançada a partir das diferenças – que 

permitiu a associação entre o que é determinado pela forma de produção em 

questão, com preceitos utilizados por estudiosos que se debruçaram na tarefa de 

decodificar elementos constituidores do povo brasileiro que, segundo Darcy Ribeiro 

(2015), se percebe como único, mesmo que proveniente de matrizes diversas. Da 

mesma forma que, ao acompanhar os processos da Cia. Livre e da Cia. Teatro 

Balagan, constatou-se a “voracidade” com a qual seus artistas se lançam sobre 

materiais diversos, relacionados a especificidades artísticas, a modelos conceituais, 

a estruturas de procedimentos, e até a diferentes culturas, para, em processo de 

constante reelaboração, absorvê-los e transformá-los em fundamentos de suas 

pesquisas e de suas criações artísticas. 

A práxis da Livre, da Balagan e de tantas outras companhias e grupos 

paulistanos em atividade nesta segunda década do século XXI aposta na relação 

entre sujeitos de diferentes especializações, formações e conceitos para que, em 

processo de intensa e permanente fricção, sejam criadas obras que apresentem 

certa unidade que não implica, necessariamente, uniformidade. Justamente por tal 
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práxis dar voz e valorizar as diferentes contribuições durante o processo de criação. 

Então, para se refletir acerca de espetáculos do “Movimento de teatro de grupo 

paulistano”, é preciso se utilizar de preceitos que abarquem essa multiplicidade de 

pontos de vista, que considerem a constituição de estruturação fragmentária que, 

muitas vezes, se apresenta ao espectador como jogo e, assim, busca transformar o 

caráter deste frente ao espetáculo, e do mesmo modo como no teatro popular: sai 

aquele que vê para dar lugar àquele que participa da ação de encenar (KOUDELA, 

2010). Participação cujos pressupostos precisam ser apreendidos em cada nova 

apresentação. 

Uma estrutura que, criada nos processos de construção de cada novo 

espetáculo, não segue padrões constituidores rígidos, ou definidos a priori por 

teorias ou por padrões preestabelecidos, mas resulta de um conjunto (tantas vezes 

contraditório e idiossincrático) de apreensões temáticas e formais decorrentes das 

pesquisas feitas para cada trabalho específico. Assim, não é rígida, nem tampouco 

imutável e, “malandramente” – à maneira apresentada por tantos pensadores e 

artista brasileiros, como Roberto DaMatta (1997), Mário de Andrade (2008) e 

Antonio Candido (1970) –, permanece aberta ao mesclar contribuições provenientes 

de diferentes fontes e, assim, apresenta-se receptível a constantes modificações e a 

acomodações de preceitos, muitas vezes considerados preestabelecidos.  

Nesse sentido, o desafio é a busca por criação de forma estética capaz de 

abrigar e interconectar grande quantidade de referências. Estrutura que, ao ser 

apresentada ao público, não o subestime ou pressuponha total comunhão deste com 

o arcabouço conceitual das pesquisas do grupo ou da companhia, mas que seja 

capaz de seduzi-lo, de lhe descortinar crises no sentido de, ele próprio, completar a 

obra a partir de suas considerações e associações. Entretanto, não mergulhado em 

opinião (doxa), naturalizadamente docilizada. Nesse sentido, a fruição tanto mais se 

dá quanto mais a obra apresentada é capaz de propor e manter os espectadores e 

artistas em processo de apreensões e descobertas mútuas.  

A associação da práxis da Cia. Livre e da Cia. Teatro Balagan com as teses 

relativas às culturas ameríndias e a elementos idiossincráticos do povo brasileiro, 

defendidas principalmente por Eduardo Viveiros de Castro, Darcy Ribeiro, Roberto 

DaMatta, Antonio Candido e outros autores cujas proposições foram incorporadas 

para enriquecer a reflexão sobre o tema, é feita no quarto capítulo. Algumas vezes, 
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foi mencionada apenas uma obra de cada autor, o que pode parecer insuficiente 

para um trabalho de doutoramento. Entretanto, optou-se por investir em 

singularidades das teses de cada pensador, especificadas em uma determinada 

obra, para, em associação com as especificidades apresentadas por outros autores, 

criar um escopo plural de análise. 

Ainda no que diz respeito às referências deste estudo, partiu-se da produção 

bibliográfica das próprias Companhias e de alguns autores apontados como 

instigadores teóricos de seus trabalhos, como os próprios Eduardo Viveiros de 

Castro e Darcy Ribeiro. Estabeleceu-se também algumas associações de 

apontamentos feitos pela Cia. Teatro Balagan e pela Cia. Livre com teses que se 

mostraram evidentes, mesmo que os autores destas não tivessem sido 

mencionados explicitamente. Por exemplo, como consta no quarto capítulo, em texto 

do programa do espetáculo Cia. Livre canta Kaná Kawã, Cibele Forjaz fez menção 

ao que ela denominou de “épico malandro”. Tal menção praticamente “obrigou” a 

abordagem do conceito de “malandragem” presente nas obras, principalmente, de 

Antonio Candido (1970) e Roberto DaMatta (1997).  

A partir daí, a bibliografia foi complementada – sempre que o pesquisador 

precisou referendar suas reflexões –, com as proposições apresentadas por autores 

que já compunham seu escopo conceitual e com as de tantos outros cujos 

pressupostos foram apreendidos durante a criação desta tese. Importantíssimo 

nesse processo de apreensão de conceitos foram as matérias cursadas no 

Programa de Pós-Graduação em Artes do Instituto de Artes da Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (IA – Unesp) e os constantes encontros 

com a equipe de pesquisadores coordenada pelo Prof. Alexandre Mate. Em tais 

encontros, sempre em proposição coletiva, os trabalhos, as apreensões, as dúvidas, 

enfim, diversos elementos pertinentes aos diferentes projetos sob orientação do 

Professor eram expostos e debatidos, e, assim, em processo de influências mútuas, 

o universo conceitual de cada pesquisador foi ampliado. 

Em resumo, neste trabalho defende-se a tese segundo a qual a produção 

continuada de agrupamentos teatrais na cidade de São Paulo acarretou um modo de 

fazer teatral singular que levou a realizações estéticas e arcabouço reflexivo também 

singulares. Ao conjunto dos procedimentos experenciados por tais agrupamentos, 

embasado em reflexões, sobretudo de Fayga Ostrower (2013), Mikhail Bakhtin 
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(2010) e Eric Hobsbawm (1995, 2013), se aplicou o termo, definido social e 

historicamente, de forma de produção. Tal forma de produção traz, em sua 

constituição e especificidade, preceitos que podem ser articulados conceitualmente 

com determinadas teses de alguns pensadores que se debruçaram sobre as 

idiossincrasias do povo brasileiro e de suas matrizes formadoras; nesse sentido 

ganharam destaque as reflexões de Eduardo Viveiros de Castro (2002), Darcy 

Ribeiro (2015), Antonio Candido (1970) e Roberto DaMatta (1997). A escolha dos 

referidos pensadores para fundamentar parte considerável das reflexões deste 

trabalho não foi fortuita e é justificada pelo fato de suas teses terem permeado o 

arcabouço teórico referencial apresentado pelas Companhias, cujos mais recentes 

trabalhos foram apreciados neste estudo.  

Nesse trabalho, muitas variáveis se encontraram envolvidas, como, por 

exemplo, a apreensão sobre a práxis, em constante movimento e transformação, 

das Companhias pesquisadas. As reflexões escritas por alguns dos artistas da Cia. 

Livre e da Cia. Teatro Balagan acerca de seus trabalhos. As teses de um grande 

número de pensadores utilizadas para embasar as criações e o processo de 

autorreflexão das Companhias. O cotejamento entre as observações do pesquisador 

provenientes do acompanhamento in loco de parte do trabalho de criação dos 

espetáculos Maria que virou Jonas ou a força da imaginação e Cabras – Cabeças 

que voam, cabeças que rolam, com toda a bibliografia apresentada no final desta 

tese. 

Então as conclusões deste trabalho foram construídas a partir da relação do 

pesquisador, que procurou se pautar de modo crítico, com inúmeras variáveis 

premidas tanto de fatores objetivos como de subjetivos. No que diz respeito à parte 

subjetiva da relação com o objeto de pesquisa, esta permaneceu sempre premida 

por preceitos e concepções advindos da prática artística, acadêmica e docente do 

autor.  

Ator formado pelo Indac – Escola de Atores em 1995 e cantor lírico – pela 

Escola Municipal de Música de São Paulo em 2008 –, o autor desta tese atuou, 

escreveu e dirigiu espetáculos teatrais, musicais e operísticos. De 2006 a 2009 

participou do “Machadianas”, projeto realizado pelo Ágora Teatro na cidade de São 

Paulo e que teve como objetivo a pesquisa da utilização de expedientes épicos em 

cena, a partir da encenação de contos do escritor brasileiro Machado de Assis. A 
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participação no projeto despertou o interesse no pesquisador de se debruçar com 

maior rigor sobre as especificidades da cena épica e o motivou a ingressar no curso 

de mestrado do Instituto de Artes da Unesp, concluído com a dissertação O Projeto 

Machadianas: Machado de Assis, o Ágora Teatro e a narrativa em cena (2012), 

também orientada por Alexandre Mate. Como professor de teatro, atua desde 2002 

no Indac – Escola de Atores e desde 2016 na Escola de Artes Cênicas Wilson 

Geraldo, vinculada à Prefeitura Municipal de Santos – SP. Seu trabalho como 

encenador, principalmente o desenvolvido a partir de pressupostos épicos, foi 

escolhido como objeto de pesquisa que resultou na dissertação de mestrado 

Machado de Assis e Luiz Eduardo Frin: literatura em cena (2016), apresentada por 

Leila Bianca Mélega Gallo, no Departamento de Literatura da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo. 

Então o pesquisador traz em sua formação e atividade profissional-artística o 

hibridismo que também é característica marcante das produções das Companhias 

em epígrafe e de tantas outras companhias paulistanas. Hibridismo que, segundo 

Darcy Ribeiro (2015), é característica marcante também do povo brasileiro. Ao longo 

dos anos, lidou com muitas das questões com as quais os artistas da Cia. Livre e da 

Cia. Teatro Balagan se relacionaram em suas práxis. Por esses motivos e também 

por se tratar da resultante da concatenação de tantas variáveis, a forma final da tese 

não poderia sugerir rigidez ou a pretensão de apresentar conclusões definitivas, 

completas e imutáveis sobre o assunto, o que justifica a escolha do ensaio como 

forma do presente estudo. Segundo Adorno (2003), o ensaio é a forma crítica por 

excelência, pois:  

 

[...] quem critica precisa necessariamente experimentar, precisa criar 
condições sob as quais um objeto pode tornar-se novamente visível, de um 
modo diferente do que é pensado por um autor; e sobretudo é preciso pôr à 
prova e experimentar os pontos fracos do objeto; exatamente este é o 
sentido das sutis variações experimentadas pelo objeto nas mãos de seu 
crítico (ADORNO, 2003, p. 38). 

 

Pelas teses de Adorno passa, de certo modo, a assunção do caráter 

eminentemente experimental do ensaio. Há, via de regra, um “cotejamento de 

experiências”. As que circundam a existência do objeto analisado são confrontadas 

com as do crítico que produz a análise. O ensaio torna-se, assim, espécie de 

“experiência resultante”. Desse modo, a partir do pressuposto de que qualquer 
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experiência comporta elementos histórico-sociais em sua constituição, em tese o 

ensaio traz, em si, uma relação com a história – esta, por sua vez, premida por 

transformações. Assim:  

 

[...] o ensaio não almeja uma construção fechada, dedutiva ou indutiva. Ele 
se revolta sobretudo contra a doutrina, arraigada desde Platão, segundo a 
qual o mutável e o efêmero não seriam dignos da filosofia; revolta-se contra 
essa injustiça cometida contra o transitório (ADORNO, 2003, p. 25). 

 

A Cia. Livre e a Cia. Teatro Balagan, assim como tantos outros grupos e 

companhias paulistanas, encontram-se em plena atividade e, portanto, em contínua 

transformação. Ao comungar parte dos experimentos das referidas Companhias e 

escolher o ensaio para relatar e refletir acerca de um pouco de suas histórias e, 

consequentemente, da forma de produção que se moldou a partir delas, pretendeu-

se que o texto se apresentasse e desse conta, o máximo possível, das vicissitudes 

de grande número de experiências diversificadas. Assim, espera-se ser capaz de 

atestar o caráter, de algum modo, original do trabalho da Cia. Livre, da Cia. Teatro 

Balagan e, por inferência, de tantas outras companhias e grupos teatrais 

pertencentes ao mesmo contexto histórico. Desse modo, busca-se, por intermédio 

desta tese, criar um documento aberto ao questionamento e capaz de provocar e 

instigar o trabalho não apenas da Livre e da Balagan, mas de futuras produções de 

outras associações de artistas que certamente virão, no contexto atual da atividade 

teatral paulistana. 
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2 A FORMA DE PRODUÇÃO, DETERMINADA HISTORICAMENTE, DE PARTE 

SIGNIFICATIVA DA PRODUÇÃO TEATRAL NA CIDADE DE SÃO PAULO NA 

SEGUNDA DÉCADA DO SÉCULO XXI  

Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial... 
Caetano Veloso - “Fora da ordem”  

 

Condizente com o seu caráter de metrópole internacional, a cidade de São 

Paulo (com 1.522 km2) desenvolve por intermédio de artistas e amantes da arte, 

nessa segunda década do século XXI, trabalho teatral pungente e multifacetado. 

Trata-se de uma produção rigorosamente diversa e díspar, enraizada em toda a 

capital paulistana e que (re)inventa linguagens e os modos tradicionais de produção. 

No concernente aos procedimentos estéticos, no cenário em questão, a cidade 

torna-se um imenso canteiro de obras teatrais nas quais textos, canções, 

movimentações cênicas esquematizadas, coreografias, projeções audiovisuais, 

deambulações por espaços públicos, momentos de improvisação e de provocações 

à participação direta dos espectadores, enfim, uma série de procedimentos que, 

alinhavados, resultam em espetáculos que enfatizam a chamada dramaturgia de 

cena, fruto de trabalho coletivo, na qual se embasa parte significativa da realização 

cênica, sobretudo a desenvolvida no Ocidente, nos séculos XX e XXI. Produções 

que, via de regra: 

 

[...] se situam em territórios bastardos, miscigenados de artes plásticas, 
música, dança, cinema, vídeo, performance e novas mídias, além da opção 
por processos criativos descentrados, avessos à ascendência do drama 
para a constituição da sua teatralidade e do seu estilo (FERNANDES, 2010, 
p. 43). 

 

Por outro lado, a chamada dramaturgia de texto é, justamente, aquela que 

resulta da ascendência do drama como elemento (até certo momento determinado e 

imposto de modo hierárquico por corolário hegemônico) central do espetáculo. 

Quando se pensa acerca do drama, deve-se ter claro que a busca pela definição de 

seus preceitos relaciona-se à teoria dos gêneros literários, cuja discussão iniciou-se 

na Grécia Antiga, notadamente nos trabalhos de Platão e Aristóteles (STALLONI, 

2007; ROSENFELD, 2008). 
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Aqui é preciso mencionar que, na produção teatral do século XX, o trabalho e 

as reflexões de Eugenio Barba muito contribuíram para desvincular o termo 

“dramaturgia” de um viés exclusivamente literário e, assim, colocar a ação de atores 

e atrizes em lugares centrais na constituição do que foi denominado de “dramaturgia 

do espetáculo” (BARBA, 2010, p. 39).  

 
No final dos anos 70, circunstâncias particulares me levaram a refletir sobre 
minhas experiências com relação à “presença” do ator. Tive a oportunidade 
de identificar e de comparar, durante muito tempo e de maneira sistemática, 
alguns princípios de atores e dançarinos provenientes de diferentes 
tradições teatrais. Esse campo de estudos – que chamei de “antropologia 
teatral” – desenvolveu-se na International School of Theatre Antropology 
(ISTA). Com o objetivo de especificar com as minhas próprias palavras a 
terminologia técnica da minha tradição teatral, defini “dramaturgia” em 
chave etimológica: drama-ergein, trabalho de ações. Ou seja: como as 
ações de meus atores começavam a trabalhar. Para mim, a dramaturgia 
não era um processo que pertencia somente à literatura, era uma operação 
técnica inerente à trama e ao crescimento de um espetáculo e de seus 
vários componentes (BARBA, 2010, p. 37-38).  

 

As proposições de Barba, e de tantos outros artistas e teóricos que se 

inserem em contexto de contraposição entre dramaturgia de cena e dramaturgia de 

texto, sem deixar de mencionar as práticas singulares do teatro popular, cuja criação 

é coletiva por excelência, são fortemente determinadas pela fricção entre as 

tradições hegemônicas, tanto históricas quanto estéticas. Assim, relacionam-se com 

transições de cunho político, moral, artístico e até científico. Mudanças ocorridas na 

Europa e, posteriormente, alastradas por suas zonas de influência ao redor do 

globo, a partir de meados do século XIX. Elemento capital dessas transformações foi 

o fim do vínculo estreito, e “subserviente” da encenação em relação ao texto. Esse 

último, que tinha no drama, nesse caso chamado de moderno ou burguês, seu 

elemento central (ROUBINE, 1998). Peter Szondi, assim procurou definir o gênero 

em questão: 

 

O drama da época moderna surgiu no Renascimento. Ele representou a 
audácia espiritual do homem que voltava a si depois da ruína da visão de 
mundo medieval, a audácia de construir, partindo unicamente da 
reprodução das relações intersubjetivas, a realidade da obra na qual quis se 
determinar e espelhar. [...] A esfera do “inter” lhe parecia o essencial de sua 
existência; liberdade e formação, vontade e decisão, o mais importante de 
suas determinações. [...] 
[...] o meio linguístico do mundo intersubjetivo é o diálogo. [...]  
O drama é absoluto. [...] Ele não conhece nada além de si. [...] 
As palavras pronunciadas no drama são todas de-cisões (Ent-schlüse) [...]. 
[...] sua época sempre o presente. [...]  
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Da possibilidade do diálogo, depende a possibilidade do drama (SZONDI, 
2001, p. 29-34). 

 

Desse modo, e a partir de outra perspectiva, segundo Margot Berthold, o 

período áureo do drama da época moderna ocorreu no século XVIII e na primeira 

metade do século XIX. Período que a autora denominou de: “A era da cidadania 

burguesa” (BERTHOLD, 2001, p. 381). Nessa época, houve, por parte da burguesia 

na condição de classe hegemônica, a percepção de intrínseca correlação das 

estruturas dramáticas com seus interesses e com a sua concepção de mundo. 

Desse modo, os preceitos estabelecidos na Poética de Aristóteles ([19--]) foram 

reinterpretados, dogmatizados, naturalizados, impostos como paradigmas e 

colocados a serviço da criação de textos e, consequentemente, de espetáculos de 

“qualidade”, atestadores e propagadores da moral burguesa1. Drama e mundo 

burgueses baseiam-se em relações entre indivíduos que, por pressuposto, têm 

“vontade” e “liberdade” para agir e, por consequência, são criados para envolverem-

se em conflitos.  

Szondi defende a tese segundo a qual, a relação entre forma e conteúdo é 

premida por contextualização histórica. Entretanto, reconhece que uma concepção 

tradicional tende a ignorar essa relação, assim, o drama poderia ser invocado na 

poética de qualquer época (SZONDI, 2001, p. 24). O autor baseou-se, sobretudo, 

nas reflexões de Hegel para justificar sua visão que relaciona forma, conteúdo e 

história.  

 

Esse nexo entre a poética supra-histórica e a concepção não dialética de 
forma e conteúdo nos remete ao vértice do pensamento dialético e histórico: 
a obra de Hegel. Na Ciência da lógica encontra-se a frase: “As verdadeiras 
obras de arte são somente aquelas cujo conteúdo e forma se revelam 
completamente idênticos”. Essa identidade é de essência dialética: na 
mesma passagem, Hegel a nomeia “relação absoluta do conteúdo e da 
forma [...], a conversão de uma na outra, de sorte que o conteúdo não é 
mais nada que a conversão da forma em conteúdo, e a forma não é nada 
mais que a conversão do conteúdo em forma” (SZONDI, 2001, p. 24).  
 

A partir também de tal concepção, Szondi destacou que a crítica ao ideário e 

valores burgueses, ocorrida no interior da própria sociedade burguesa a partir de 

meados do século XIX, foi incorporada pelo drama do período e ocasionou uma 

                                                           
1
 Cf. Peter Szondi. Teoria do drama burguês [século XVIII]. São Paulo: Cosac Naify, 2004. 

  Cf. Marvin Carlson. Teorias do teatro: estudo histórico crítico dos gregos à atualidade. São Paulo: Unesp, 1997. 
  Cf. João Roberto Faria. O teatro realista no Brasil: 1855-1865. São Paulo: Perspectiva, 1993. 
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espécie de “choque” entre forma e conteúdo. Assim, causou a distensão dos 

preceitos dramáticos e levou ao que o autor define como “crise do drama”. Foi 

justamente a partir daí que, paulatinamente, o drama perdeu seu lugar central na 

teatralidade e deixou espaço para tantas e diversas experiências cênicas verificadas 

desde então. Desse modo, a “crise do drama” se insere no contexto das 

transformações sociais ocorridas a partir de meados dos anos 1800 na Europa e que 

adentraram os 1900. Contexto que paulatinamente abriu espaço para a dramaturgia 

de cena, como momentos paroxistas: vanguardas estéticas europeias; teatro do agit-

prop russo-soviético; teatro pânico; teatro da ultravanguarda, até os dias atuais. 

Em meados da segunda década do século XXI, boa parte dos espetáculos 

apresentados em São Paulo, em sua gênese, comporta a busca por formas 

alternativas àquela do drama moderno e chega à cidade de todas as partes do Brasil 

e do mundo. Desse modo, e em grande número, obras inovadoras passam a ser 

produzidas por artistas e por grupos de teatro que têm na capital paulistana, e nas 

suas adjacências, o seu epicentro de trabalho.  

Muitos desses coletivos artísticos constituem o chamado “Movimento de 

teatro de grupo paulistano”. Na segunda década do século XXI, são mais de 

duzentas associações teatrais que, em atividade há mais de dez anos (MACHADO, 

2015, on-line), produzem espetáculos; organizam seminários, debates e cursos, 

além de editarem e lançarem publicações, como livros e revistas. Dessa maneira, 

criam espaços de reflexão inspiradores de novas produções que continuamente 

mantêm a efervescência cênica na cidade. 

Um dos caminhos que se apresenta para se analisar esse momento 

efervescente é o da perspectiva histórica, pois “[...] passado, presente e futuro 

constituem um continuum” (HOBSBAWM, 2013, p. 62), o que permite a apreciação 

do presente e até ilações sobre o futuro a partir da interpretação de acontecimentos 

passados. Desde que, para isso, se construa uma estrutura analítica que contenha 

os parâmetros dessa abordagem. Uma estrutura que 

 

[...] deve estar baseada no único elemento observável e objetivo de 
mudança direcional nos assuntos humanos, independente de nossos 
desejos subjetivos ou contemporâneos e juízos de valor, isto é, a 
capacidade persistente e crescente da espécie humana de controlar as 
forças de natureza por meio do trabalho manual e mental, da tecnologia e 
da organização da produção (HOBSBAWM, 2013, p. 53). 
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Sob o prisma da organização da produção, via de regra, os coletivos 

paulistanos inseridos na proposição aqui destacada buscam trabalhar em regime 

colaborativo – tanto artístico, quanto material –, e tendem a se estruturar a partir de 

hierarquia horizontal. Desse modo, em tese, espera-se de cada integrante a 

participação ativa tanto na especificidade da função que exerce no grupo quanto em 

outras áreas da criação do espetáculo (atuação, direção, cenografia etc.). Além do 

que, nesse processo, a estrutura funcional é mantida, mas busca-se um nivelamento 

nas relações de poder entre os responsáveis por cada função. Alia-se a esses 

pressupostos a responsabilidade compartilhada no tocante às tarefas que 

extrapolam os campos artísticos relacionados a um grupo teatral, como aquelas 

referentes à obtenção de recursos financeiros, divulgação, organização da sede – 

quando há uma, entre tantas outras.  

A partir dessas características de organização quanto à produção, olha-se 

para o passado da atividade teatral paulistana no sentido de se elaborar uma 

reflexão de cunho histórico que auxilie o entendimento do momento presente. Assim, 

o ideal da livre associação para o trabalho e da organização de grupos de maneira 

colaborativa e com hierarquia horizontal sugere que esse percurso histórico de 

reflexão, a partir de determinada documentação, deva se iniciar, em termos eruditos 

e experimentais (descartando-se daí, como já mencionado, o teatro popular), no 

Brasil em meados dos anos 1970. 

 

2.1 MEADOS DE 1970. A DITADURA CIVIL-MILITAR BRASILEIRA NO 

PROCESSO DA CONTROVERSA DISTENSÃO “LENTA, GRADUAL E 

SEGURA” 

Estava eleito o 21º presidente da República Federativa do Brasil [Geisel]. 
Tivera um voto, o de Médici (GASPARI, 2014a, p. 222). 

 

Em 15 de março de 1974, o general Ernesto Geisel tomou posse como 

presidente do Brasil. Destacava-se, entre os seus assessores, o seu chefe do 

Gabinete Civil: Golbery do Couto e Silva (GASPARI, 2014a, p. 13). Completava-se 

dez anos da ditadura civil-militar no País e vivia-se, havia mais de cinco anos, sob o 

Ato Institucional mais hostil do regime – o AI-5 –, sobre o qual escreveu Marcelo 

Ridenti:  
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Sabe-se, para usar a formulação de Max Weber (1999), que a dominação 
alcança alguma estabilidade apenas se não se restringir ao uso da força. 
Qualquer regime só pode durar ao longo do tempo se construir alguma base 
de legitimidade. [...]. 
O AI-5 significou a quebra da legalidade imposta pelo próprio regime; dava 
poderes quase ilimitados ao presidente da República, por exemplo, para 
legislar por decreto, suspender direitos políticos dos cidadãos, cassar 
mandatos eletivos, suspender o habeas corpus em crimes contra a 
segurança nacional, julgar crimes políticos em tribunais militares, demitir ou 
aposentar juízes e outros funcionários públicos (RIDENTI, 2014, p. 30-36). 

 

Com a ascensão de Geisel, iniciava-se, então, um período controverso e 

contraditório que só iria terminar onze anos mais tarde, com o fim do mandato de 

seu sucessor, o general João Baptista de Oliveira Figueiredo e com a ascensão de 

José Sarney ao posto de mandatário do País. Gaspari sintetizou, assim, os 

peculiares propósitos de Geisel para iniciar o processo de retirada dos militares do 

poder: 

 

Geisel recebeu uma ditadura triunfalista, feroz contra os adversários e 
benevolente com os amigos. Decidiu administrá-la de maneira que ela se 
acabasse. Não fez isso porque desejava substituí-la por uma democracia. 
[...] não dava valor ao sufrágio universal como forma de escolha dos 
governantes. Queria mudar porque tinha a convicção de que faltavam ao 
regime brasileiro estrutura e força para se perpetuar (GASPARI, 2014a, 13-
14). 

 

É digno de nota que o presidente eleito indiretamente, em 1984, para 

suceder Figueiredo e ser o primeiro civil após aquele período ditatorial fora Tancredo 

Neves, que, doente, precisou ser internado às pressas na véspera da posse 

marcada para 15 de março de 1985. Assim, foi o político experiente e com trajetória 

ligada aos interesses ditatoriais, José Sarney – o vice da chapa –, que assumiu o 

poder. Tancredo faleceu algum tempo depois, em 21 de abril de 1985. Sua doença, 

morte e sepultamento foram acompanhados em clima de comoção nacional. 

A contradição do período iniciado com a ascensão de Geisel e que terminou 

com a posse de Sarney foi exposta no resumo cronológico da ditadura civil-militar do 

seguinte modo: 

 

Do ponto de vista da cronologia da ditadura, os 21 anos costumam ser 
divididos em três fases distintas. O primeiro período vai do golpe de 1964 
até a decretação do AI-5, em dezembro de 1968, momento em que houve 
denúncias de prisões arbitrárias, violências e até torturas e assassinatos. O 
segundo vai do AI-5 até 1974, época em que a tortura e o assassinato 
político tornaram-se política de Estado, de maneira metódica, coordenada e 
generalizada. O terceiro segue de 1975 em diante, quando, em face do 
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desgaste do regime militar e das pressões crescentes da sociedade civil, o 
general Ernesto Geisel (1974-1979) iniciou a “distensão”, seguida pela 
“abertura” do general João Baptista Figueiredo (1979-1985). Para efeitos de 
repressão política, no entanto, a segunda fase pode ser estendida até 1976, 
quando parte da cúpula do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) foi 
exterminada pelos órgãos de segurança e informação do Exército 
(JOFFILY, 2014, p. 164).  

 

Sob o comando de Geisel, aconselhado por Golbery e sucedido por 

Figueiredo, foram postas em prática, primeiro, a chamada “distensão lenta, gradual e 

segura” e, posteriormente, a “abertura política”. Assim, evidenciou-se uma política de 

Estado que – a despeito de ainda torturar, assassinar e utilizar métodos como a 

censura às manifestações culturais e à imprensa –, teve por principal objetivo a 

retirada dos militares do comando (GASPARI, 2014a, 2014b, 2014c). Uma saída que 

ocorreu sem que as estruturas conservadoras de poder às quais o regime de 

exceção se associava (ligadas prioritariamente ao capital, ao sistema financeiro 

internacional e à agricultura latifundiária) fossem abaladas, e sem que crimes 

cometidos pelas forças do Estado na repressão às forças contrárias à ditadura 

fossem apurados e devidamente responsabilizados. A própria escolha de 

Figueiredo, no sentido de conferir continuidade ao projeto iniciado por Geisel, nas 

palavras de Gaspari, atestou esse propósito: “Nas entrelinhas da argumentação de 

Geisel (e de Golbery), a qualificação de Figueiredo estava na capacidade de 

preservar o poder do conjunto de pessoas e de interesses que governava o Brasil 

desde 1964” (GASPARI, 2014b, p. 438). 

O processo foi provocado por diversos motivos que contribuíram, como na 

citação feita anteriormente, para a constatação de Geisel de que o regime não 

possuía estrutura e força para continuar. Dentre esses, inseriam-se os relacionados 

ao esgotamento do chamado “milagre brasileiro”, modelo que, amparado pela forte 

intervenção do Estado na economia e ancorado na industrialização, sustentou o 

crescimento constante e pungente do Produto Interno Bruto do Brasil (PIB) até que 

dificuldades internacionais, prioritariamente ligadas ao aumento do preço do 

petróleo, acabaram com essa pungência. 

 

A mãe de todas as encrencas começou em outubro de 1973. Em menos de 
três meses os países produtores de petróleo subiram de 2,90 para 11,65 
dólares o preço do barril. Num mundo em que nos 25 anos anteriores a 
economia crescera quintuplicando o consumo de petróleo, e que àquela 
altura bebia mais de 20 milhões de barris a cada dia, teve início um 
terremoto que redesenharia essa economia. [...]. O país dependia de óleo 
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para 44% do seu consumo de energia elétrica, importava 80% dos 
combustíveis fósseis que queimava. Desde 1968 o consumo crescia uma 
média de 16% ao ano. Os novos preços significavam um dreno de 2 bilhões 
de dólares anuais. De uma hora para outra, o petróleo abriu um buraco na 
economia brasileira equivalente a 32% das suas exportações (GASPARI, 
2014a, p. 251-252). 

 

É evidente que fatores econômicos relacionados ao fim do “milagre” não 

foram os únicos decisivos para que as estruturas ditatoriais brasileira começassem a 

ruir. Aliados a eles, encontraram-se aqueles de natureza política ligados às 

dificuldades de organização advindas, entre outros fatores, da luta pelo poder que 

envolvia integrantes das forças armadas e alguns aliados. Nesse contexto, 

destacou-se também a reação de importantes setores da sociedade civil, alguns que 

inclusive apoiaram inicialmente o regime, aos arbítrios cometidos pelos aparelhos da 

ditadura (GASPARI, 2014a, 2014b, 2014c). 

No tocante aos movimentos de reação da sociedade civil, vários autores, o 

próprio Gaspari (2014a, 2014b, 2014c), Marcelo Ridenti (2010, 2014, 2014a), Marco 

Antonio Perruso (2009), entre tantos outros, apresentaram as condições singulares 

que os movimentos de contestação de combate à ditatura tiveram nos anos 1970. 

Condições que, de certa maneira, paradoxalmente, foram impulsionados pela 

própria dinâmica do regime. 

 

2.2 ALGUMAS ESPECIFICIDADES DA REAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL À 

DITADURA CIVIL-MILITAR NO CONTEXTO DOS ANOS 1970 

 

Vários autores, em diversos textos, defendem que o golpe civil-militar do ano 

de 1964 foi dado contra um projeto de República que se perdeu: 

 

Um projeto de República perdeu-se em 1964. Nacionalista, baseado no 
protagonismo do Estado em aliança com as classes populares das cidades 
e dos campos, o programa das chamadas “reformas de base” [...]. Ganhou 
a parada o projeto de modernização autoritária [...]. Sob a ditadura, 
construiu um modelo cujo legado ainda persiste (REIS, 2014, p. 11-12). 

 

A chamada “modernização autoritária” (em alguns textos aparece a 

paradoxal denominação “modernização conservadora”), sob a regência dos 

militares, atuou no sentido de construir uma sociedade baseada na industrialização, 
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na urbanização e, consequentemente, no desenvolvimento de certos extratos da 

classe média. Para amparar simbolicamente esse processo, foi incentivada a criação 

de indústria cultural focada nos pressupostos de cultura de massas, incentivo que 

teve o desenvolvimento da televisão (objetivando o alcance nacional de uma só 

programação) como uma das principais consequências (PERRUSO, 2009; RIDENTI, 

2014a). 

Renato Ortiz reflete sobre esse assunto e apresenta a importância da 

política cultural para a ditadura brasileira. Para o autor, houve, a partir de 1964, 

profundas transformações em antigas relações entre cultura e Estado no Brasil. 

Essas mudanças entraram no contexto das medidas de racionalização capitalista 

aplicadas em diversos setores da sociedade brasileira. A referida “modernização” 

visou a ampliação, centralizada em políticas de Estado, tanto do mercado de bens 

materiais quanto do de bens simbólicos (ORTIZ, 2012, p. 81). 

Desse modo, o Estado atuou como facilitador do desenvolvimento da 

indústria cultural por intermédio de capital privado, inclusive internacional. A escolha 

de ancorar esse desenvolvimento no fortalecimento de grandes conglomerados 

empresariais (TV Globo, Editora Abril etc.) teve objetivo estratégico relacionado às 

políticas de segurança nacional, vitais para o regime. Vetor fundamental dessa 

política foi a busca da integração física e simbólica, com a minimização de 

diferenças regionais, de todo o vasto território brasileiro. Para isso, utilizou-se da 

veiculação de conteúdos centralizados (e controlados) em poucos emissores. O 

modelo, ainda vigente, de concessões de emissoras de rádio e de televisão ampliou 

o poder de centralização e de controle sobre a veiculação de conteúdo cultural e 

jornalístico. Pois, assim, é o Estado que concede a permissão das emissões 

radiofônicas e televisas às empresas privadas e, desse modo, mantém-se como 

controlador de toda a atividade (ORTIZ, 2012, p. 82). 

Bernardo Kucinski (1988) também apresenta reflexões sobre o assunto: 

 

A estrutura de propriedade das empresas jornalísticas no Brasil reproduz 
com grande fidelidade a configuração oligárquica da propriedade de terra; 
na gestão dos jornais predominam as práticas hedonistas e de favoritismo 
típicas da cultura de mando da grande propriedade rural familiar. [...]  
A TV é hegemônica na formatação do espaço público e dominada por uma 
empresa com forte vocação monopolística. [...]  
O rádio é o mais democrático meio de comunicação de massa no Brasil [...] 
[mas suas] licenças foram concedidas por critérios de favoritismo, ou como 
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moeda de barganha política pelo presidente ou pelo ministro das 
Comunicações. [...]  
As revistas semanais de informação preenchem no Brasil uma necessidade 
importante de leitura [...]. Nas funções de determinação da agenda e 
produção de consenso atuam como usinas de uma ideologia atribuída às 
classes médias, inclusive no reforço de seus preconceitos. [...] 
O Brasil saltou quase diretamente da condição de sociedade escravista de 
cultura oral para uma sociedade pós-moderna também oral, de rádio e TV. 
[...] Sob o regime autoritário (1964-1979), a mídia foi acessória nas tarefas 
de controle social, exercidas principalmente pela repressão física, 
silenciamento de vozes dissidentes e expurgo de lideranças populares 

(KUCINSKI, 1988, p. 16-18).  
 

Ressalta-se, também, como importante elemento da política cultural do 

período, o empreendimento de diretrizes educacionais que valorizavam as 

universidades ao mesmo tempo que perseguiam fervorosamente os acadêmicos 

contrários ao regime (PERRUSO, 2009; RIDENTI, 2014a). No campo das ciências 

exatas, o apoio ao ensino acadêmico visou alavancar o desenvolvimento tecnológico 

e a industrialização. Já no tocante às ciências humanas, Renato Ortiz registra a 

cooptação, por parte do governo autoritário, de intelectuais conservadores com o 

intuito de legitimar e dar aspecto de continuidade, e não de ruptura cultural, ao golpe 

de 1964 (ORTIZ, 2012, p. 91).  

Ainda com Ortiz (2012), registra-se também a forte intenção do regime em 

elaborar normas, procedimentos e portarias, de baixar decretos e de criar uma série 

de organismos repressivos e normativos das atividades jornalísticas e culturais. 

Nesse sentido, verificou-se, também, a manifestação do ideal de organização, 

planejamento e controle condizente com o tipo de capitalismo que se buscou, e até 

certo ponto, se conseguiu implantar no país. Exemplos são a elaboração, em 1975, 

do “[...] Plano Nacional de Cultura (primeiro documento ideológico que um governo 

brasileiro produz e que pretende dar os princípios que orientariam uma política de 

cultura), a criação da Funarte e a reformulação administrativa da Embrafilme” 

(ORTIZ, 2012, p. 85). 

Assim, foram apresentados alguns componentes, mais especificamente os 

relacionados à atividade cultural, do modelo da chamada “modernização autoritária” 

ou “conservadora” que se procurou aplicar no Brasil sob a vigência da ditadura civil-

militar. De certa forma, as lutas contra o regime ditatorial, iniciadas logo após o 

golpe, inclusive nas suas vertentes armadas, traziam em seu contexto a 
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revalorização de ideais associados ao projeto de República que se visou substituir 

após 1964. 

 

A utopia revolucionária romântica do período valorizava, acima de tudo, a 
vontade de transformação, a ação dos seres humanos para mudar a 
História, num processo de construção do homem novo, nos termos do 
jovem Marx, recuperados por Che Guevara. Mas o modelo para esse 
homem novo estava no passado, na idealização de um autêntico homem do 
povo, com raízes rurais, do interior, do “coração do Brasil”, supostamente 
não contaminado pela modernidade urbana capitalista. [...] Buscava-se no 
passado elementos que permitiam uma alternativa de modernização da 
sociedade que não implicasse a desumanização, o consumismo, o império 
do fetichismo da mercadoria e do dinheiro (RIDENTI, 2014a, p. 8-10). 

 

Com base em conceitos desenvolvidos por Löwy e Sayre (1995) e Raymond 

Williams (1979), Ridenti (2010, 2014a) associou, paradoxalmente, a movimentação 

cultural de viés opositor ao sistema, no Brasil, a preceitos românticos. Nesse 

contexto, destacou a valorização por parte dos grupos opositores de preceitos do 

passado, de certa forma idílicos e que idealizavam uma sociedade pré-capitalista. 

Consciente das resistências que o seu trabalho poderia sofrer, Ridenti alertou que 

há diversas maneiras de se pensar o Romantismo e procurou contextualizar o seu 

pensamento para cada exemplo dado acerca da realidade brasileira. 

Especificamente, quanto à movimentação em oposição à ditadura, verificada 

a partir de meados dos anos 1970, Ridenti apontou que características românticas 

também estavam presentes no movimento. Mas, de certa maneira, em interessante 

movimento dialético, como que se “o feitiço virasse contra o feiticeiro”, o movimento 

absorveu aspectos da “modernização” propagada pelo regime, dentre os quais se 

destacou, justamente, o florescimento da indústria cultural.  

 

A partir dos anos 1970, houve uma tendência ao refluxo das utopias 
revolucionárias. [...] a sucessão de derrotas políticas nacionais e 
internacionais, a consolidação das forças de ordem – que no Brasil 
promoveram a “modernização conservadora” e conduziram uma bem-
sucedida “transição lenta gradual e segura” à democracia (isto é, que não 
tocasse nas estruturas socioeconômicas, minimizando os riscos para as 
classes dominantes) – e outros fatores fizeram que se avolumassem críticas 
às visões do mundo enaltecedoras da nação e do povo brasileiro [...]. Nas 
universidades, floresciam marxismos independentes, em boa parte hostis a 
qualquer tipo de nostalgia ou historicismo. [...] a novidade agora não era 
mais recuperar e superar aspectos do passado para afirmar novas ideias de 
povo e nação, mas assegurar uma posição classista, especialmente dos 
trabalhadores urbanos (RIDENTI, 2014a, p. 318-319).  
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Como Marcelo Ridenti, Marco Antonio Perruso (2009) também aponta o 

deslocamento, no período, principalmente no âmbito das ciências sociais, de 

posições relacionadas, de certa forma, ao pensamento marxista clássico e ao 

Partido Comunista Brasileiro, para posições mais pontuais – práticas –, ligadas 

diretamente aos movimentos sociais. Ao invés de genericamente lutar para 

transformar o Estado, passou-se a valorizar a sociedade civil como instrumento de 

mudança (PERRUSO, 2009, p. 18). Nesse contexto, ganhou relevância a ligação 

direta de intelectuais com o movimento sindical na região do ABC paulista no 

período. O também chamado “novo sindicalismo” teve caráter eminentemente mais 

prático, focado na relação direta entre patrões e empregados e não, como era 

tradição no País, preocupado com políticas mais amplas, políticas de Estado. 

Sobre o surgimento dos movimentos sociais, escreveu Marcelo Ridenti, 

apoiado nas ideiais de Eder Sader (1988) e Marco Antonio Perruso (2009): 

 

Na segunda metade dos anos 1970, surgiram movimentos sociais em busca 
de expressão na cena política, revelando a insatisfação e o desejo de 
participação de organizações de bairro, favela, donas de casa, negros, 
mães e mulheres contra a carestia, por creches, moradia, comissões de 
saúde, e assim por diante. Muitas vezes os movimentos se articulavam com 
as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, como o “novo 
sindicalismo” e com remanescentes da esquerda clandestina (RIDENTI, 
2014, p. 40). 

 

Silvana Garcia também ressaltou, naquele momento, o alinhamento – com 

apoio de muitos políticos, artistas e intelectuais –, de alguns setores da Igreja 

Católica com segmentos mais carentes da população por intermédio das 

comunidades eclesiais de base (GARCIA, 2004, p. 124). À época, exercia grande 

influência em parte do catolicismo a denominada Teologia da Libertação, assim 

definida por um dos seus maiores idealizadores, frei Leonardo Boff: 

 

O punctum stantis et cadentis da Teologia da Libertação é o pobre concreto, 
suas opressões, a degradação de suas vidas e os padecimentos sem conta 
que sofre. Sem o pobre e o oprimido não há Teologia da Libertação. Toda 
opressão clama por uma libertação. Por isso, onde há opressão concreta e 
real que toca a pele e faz sofrer o corpo e o espírito aí tem sentido lutar pela 
libertação. Herdeiros de um oprimido e de um executado na cruz, Jesus, os 
cristãos encontram em sua fé mil razões por estarem do lado dos oprimidos 
e junto com eles buscar a libertação. Por isso a marca registrada da 
Teologia da Libertação é agora e será até o juízo final: a opção pelos 
pobres contra sua pobreza e a favor de sua vida e liberdade (BOFF, 2011, 
on-line).  
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Outro fator que contribuiu para a retirada dos militares do poder foram as 

articulações e movimentações da juventude do período que, de certa forma, 

sinalizaram uma mudança de referencial no ambiente cultural e intelectual brasileiro 

do período. Segundo Gaspari: 

 

A juventude de 1976 associava a ditadura de esquerda à da direita que 
impunha o “sufoco”. Na expressão cruel do jovem filósofo francês André 
Glucksmann: “Brejenev c’est Pinochet”. [...] Adolescentes durante o “surto 
terrorista” [aspas do pesquisador], votaram pela primeira vez em 1974 e 
presenciaram a vitória do MDB. Era a ditadura que tinha medo deles, não 
eles dela. [...] Sucedera uma mudança no meio intelectual brasileiro. Nela, 
silenciosamente, o Partido Comunista perdera a hegemonia cultural que 
mantinha desde 1945 (GASPARI, 2014b, 322-323). 

 

Mencionado acima por Gaspari, o Movimento Democrático Brasileiro – MDB 

(que depois se tornaria o PMDB, em atividade até os dias de hoje) fazia oposição ao 

partido do governo, a Aliança Renovadora Nacional – Arena. Era o tempo do 

chamado “bipartidarismo”, no qual a atividade legislativa permitida era exercida 

apenas pelos dois partidos. Nas eleições legislativas de 1974, ao capitanear todos 

os votos das esquerdas em oposição ao regime ditatorial, a despeito do empenho 

contrário dos mandatários do País, o MDB conseguiu expressiva votação. Tal 

acontecimento sugere a escolha do título do primeiro livro de Elio Gaspari acerca 

dos anos Geisel: A ditatura derrotada (GASPARI, 2014a). 

No tocante à atividade teatral, os anos 1970 constituíram período em que, sob 

os auspícios da repressão, houve o desmantelamento ou a descontinuação das 

atividades de importantes grupos da cena teatral paulistana, que em fins dos anos 

1950 e nos anos 1960 viveram o seu auge produtivo, como foram os casos do 

Teatro de Arena e do Teatro Oficina. Por outro lado, decorrente das características 

antagônicas do período, novos grupos, com ideais renovados, surgiram em todo o 

País.  
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2.3 UM CICLO QUE SE RENOVA 

 

O ano de 1971 marcou dissolução do Teatro de Arena enquanto grupo (LIMA, 

1978, p. 61). Alguns meses depois, em 1972, foi fechado o teatro de sua sede, 

localizado na Rua Dr. Teodoro Baima, no 94, São Paulo (ITAÚ CULTURAL, 2017b, 

on-line).  

Em 1953, estreou, nos salões do Museu de Arte Moderna de São Paulo – 

MAM/SP, o espetáculo Esta noite é nossa, de Stafford Dickens. A estreia do 

espetáculo marcou a fundação da companhia Teatro de Arena. Integravam o grupo, 

entre outros, José Renato [Pécora], Geraldo Mateus, Henrique Becker, Sergio Britto, 

Renata Blaunstein, Emílio Fontana e Monah Delacy. O Arena teve, como inspiração, 

e ao mesmo tempo, como objeto de oposição, o TBC (Teatro Brasileiro de 

Comédia), fundado em 1948 em São Paulo, por Franco Zampari, diretor presidente 

das Indústrias Francisco Matarazzo (SP). Como o TBC, o Arena se propunha, 

inicialmente, a ser uma companhia estável, de repertório “[...] atualizado, em dia com 

todas as experiências inovadoras da dramaturgia mundial” (LIMA, 1978, p. 32). A 

oposição deu-se, nesse primeiro momento, pela busca de realizações cênicas 

criativas e de baixo custo, condizente com um grupo que se autofinanciava, em 

contraste com as produções possibilitadas pela estrutura empresarial do TBC 

(BETTI, 2013, p. 175), premidas por cenários e figurinos de sofisticada realização.  

O espaço representacional em formato de arena, que ocupa o lugar central do 

espaço de representação e é circundado pelo público, 

 

[...] pode ser “construído” em qualquer lugar, dispensando a mobilização 
perpendicular de cenários ilusionistas. O espetáculo pode ser criado pela 
luz e pelos atores. [...]. Além de um desafio para a invenção, o palco em 
arena oferece a possibilidade de um deslocamento maior da encenação. [...] 
o custo da produção é consideravelmente mais barato, o que torna a oferta 
mais adequada ao espectador de orçamento menor (LIMA, 1978, p. 32). 

 

O ano de 1955 foi decisivo para que o Teatro de Arena se “deslocasse” da 

sua proposta “internacionalista” inicial de repertório para se tornar, algum tempo 

depois, em importante polo desenvolvedor da dramaturgia brasileira. Além disso, o 

Grupo vislumbrava ainda que o palco pudesse ser instigante local para a 

apresentação de espetáculos de cunho político-social, embrenhados em 
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expedientes épicos anti-ilusionistas, pautados profundamente pela reflexão acerca 

dos problemas do País em perspectiva histórica.  

Foi em 1955 que alguns amadores, integrantes do Teatro Paulista do 

Estudante (TPE), fundado em abril do mesmo ano, ingressaram no Arena. O TPE foi 

criado no contexto, verificado na primeira década dos anos 1950, de “[...] inédita 

intensificação de iniciativa do Partido Comunista Brasileiro (PCB) na área da cultura” 

(BETTI, 2013, p. 176). Os integrantes do TPE: Oduvaldo Vianna Filho – o Vianinha, 

Vera Gertel, Gianfrancesco Guarnieri, Diorandy Vianna, Raymundo Duprat e Pedro 

Paulo Uzeda Moreira, pertenciam à militância estudantil do partido e “[...] tinham 

escolhido o teatro como instrumento de uma tarefa partidária autoassumida, sem o 

objetivo de profissionalização teatral” (BETTI, 2013, p. 176). O objetivo inicial do 

Grupo seria poder contar com a orientação do diretor, cenógrafo, teórico italiano e 

comunista Ruggero Jacobbi, entretanto, compromissos profissionais impossibilitaram 

que Jacobbi assumisse a orientação do grupo. Firmou-se, então, um acordo pelo 

qual os integrantes do TPE participariam de figurações nos espetáculos do Arena 

em troca de local de ensaios e da apresentação “[...] de trabalhos no chamado 

Teatro das Segundas-Feiras” (BETTI, 2013, p. 177).  

 

O acordo se mostrou decisivo para o destino de ambos os grupos: o ingresso nos 
espetáculos profissionais do Arena levou alguns dos principais integrantes do TPE 
(entre os quais, Vianinha, Vera Gertel e Guarnieri) a se profissionalizarem no teatro; o 
Arena, por outro lado, com o ingresso de atores provindos da militância estudantil, 

passaria a reunir as condições determinantes para a sua politização (BETTI, 2013, p. 

177). 

 

Foi a encenação do texto de um integrante proveniente do TPE, Eles não 

usam black-tie, de Gianfrancesco Guarnieri – estreado em 1958, sob a direção de 

José Renato –, que, de certa forma, consolidou a proposta política do Arena de 

desenvolver atividade teatral inserida nas discussões acerca da realidade social do 

País. Proposta apoiada no desenvolvimento da dramaturgia brasileira. Tal 

acontecimento esteve relacionado a todo um trabalho de formação de quadros, por 

intermédio de cursos e fóruns de discussões. Relacionado à história do Grupo, tal 

trabalho teve importante contribuição de Augusto Boal, que ingressou no Arena em 

1956.  
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A estreia de Eles não usam black-tie ocorreu em momento no qual o Teatro 

de Arena passava por crise de ordem financeira que ameaçava a continuidade de 

suas atividades. Desse modo, em meio a uma intensa crise interna, houve a 

resolução dos principais integrantes do Grupo em apostar na “prata da casa” para 

enfrentar a situação. Deu certo: 

 

A peça teve uma recepção calorosa de público e crítica, e manteve-se em 
cartaz por dez meses, período bastante longo para os padrões da época. 
Esse fato forneceu ao Arena uma indicação clara quanto à linha de 
dramaturgia a ser adotada: o texto de Guarnieri tratava de problemas de 
operários e passava-se numa favela, em pleno morro carioca. Trazia assim, 
ao centro do palco o proletariado, e constituía o conflito a partir da sua ótica. 
[...] à luz de acontecimentos contemporâneos à montagem: 1957 havia sido 
um ano marcado por greves e mobilizações trabalhistas em São Paulo [...]. 
A encenação efetivamente havia conseguido atender tantos as expectativas 
políticas dos atores oriundos do TPE como as expectativas dramatúrgicas 
dos demais, no sentido de contar com um texto moderno e bem realizado 
(BETTI, 2013, p. 179). 

 

O sucesso foi decisivo para que o Arena aprofundasse suas atividades de 

formação com o intuito de desenvolver técnicas de dramaturgia, de interpretação e 

encenação relacionadas às questões sociais brasileiras, tanto que em 1958 foram 

instituídos o “Laboratório de interpretação” e o “Seminário de dramaturgia” 

(MOSTAÇO, 2013, p. 219).  

A contribuição dos nomes relacionados ao Teatro de Arena para 

desenvolvimento da arte teatral vinculada às lutas sociais brasileiras no país 

extrapola as atividade do Grupo. Vianinha e Chico de Assis, por exemplo, foram de 

suma importância para a criação e a existência do Centro Popular de Cultura (CPC), 

ligado à União Nacional dos Estudantes (UNE) (BETTI, 2013, p. 185).  

De certa forma, a formação do CPC, em finais de 1961 (GARCIA, 2004, p. 

103), relacionou-se com a divergência instaurada internamente no Teatro de Arena 

que culminou com a saída de Vianinha e de Chico de Assis do Grupo. Divergência 

motivada por diferenças de pontos de vista acerca dos caminhos que deveriam ser 

percorridos pelo projeto de teatro nacional-popular estabelecido.  

 

Entre o final dos anos [19]50 e a primeira metade da década de [19]60, o 
teatro participou apaixonadamente e intensamente do projeto cultural que 
visava criar uma identidade para a nação. Temas então emergentes dentro 
do debate político foram incorporados e as propostas formuladas 
extrapolaram o setor teatral propriamente dito. [...]  
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O Arena é, no campo teatral, o setor mais disposto a encampar o debate 
que vinha se desenvolvendo em torno do nacional na esfera da produção 
teórica e acadêmica. Nas formulações do grupo, esse “nacional”, conceito 
amplo no qual se projeta a identidade real do país, vem associar-se ao 
“popular”, tomado como modelo para a sua expressão. 
A discussão acerca do nacional-popular, nos anos [19]50, possui, segundo 
Lúcia Santaella, três vertentes diversas: uma, reformista, identificada às 
posições do ISEB (Instituto Superior de Estudos Brasileiros); outra, 
marxista, cujo representante típico seria, nos anos subseqüentes, o CPC 
(Centro Popular de Cultura), e uma terceira, católica de esquerda, 
associada às posições do MPC (Movimento de Cultura Popular) de 
Pernambuco. O Arena filia-se, sem dúvida, à vertente marxista, mesmo 
porque seria do seu interior que sairiam os futuros encaminhadores do 
projeto do CPC, dentre os quais Vianinha desempenha papel fundamental 
(BETTI, 1997, p. 13-16). 

 

Para Maria Sílvia Betti, a proposta do Arena a partir de Eles não usam black-

tie (1958), com espetáculos como Chapetuba futebol clube (1959) – texto de 

Vianinha e direção de Augusto Boal – e Revolução na América do Sul (1960) – de 

Augusto Boal com direção de José Renato –, “[...] desloca-se da observação da 

realidade sociopolítica para a ideia de compromisso, entendido no sentido da 

mobilização do público para uma adesão ao ponto de vista ideológico veiculado” 

(BETTI, 1997, p. 63). Para essa proposição, ao mencionar as ideias de Boal, 

Guarnieri e Vianinha, a autora afirma que havia consenso de que o trabalho do 

Grupo deveria ser apreciado pelas grandes massas, por intermédio da utilização de 

expedientes da cultura popular. Entretanto, aponta as divergências, principalmente 

entre Boal e Vianinha, de como se daria esse processo. Para a autora, à época, 

Boal pensava o Arena como “[...] um núcleo de realizadores que postulam uma 

posição político-ideológica antiburguesa, mas que atuam, necessariamente, como 

representantes de um teatro profissional e de classe média” (BETTI, 1997, p. 66).  

Por outro lado, Vianinha questionava “[...] a legitimidade de um programa 

nacional-popular para o teatro, levado a cabo dentro dos limites de uma sala de 

espetáculos de pouco mais de cento e cinquenta lugares” (BETTI, 1997, p. 67). 

Associou-se, então, a criação dos CPC à busca pela superação desses limites, por 

intermédio de realização artística em contato direto com as instituições e 

organizações populares em escala que, para Vianinha, era impossível de ser 

realizada dentro do Teatro de Arena. 

  

É preciso produzir conscientização em massa, em escala industrial. Só 
assim é possível fazer frente ao poder econômico que produz alienação em 
massa. O Teatro de Arena, esbarrando aí, não teve capacidade, naquele 
momento, de superar esse antagonismo. O Arena contentou-se com a 
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produção de cultura popular, não colocou diante de si a responsabilidade de 
divulgação e massificação. Isto sem dúvida repercutiria em seu repertório, 
fazendo surgir um teatro que denuncia os vícios do capitalismo mas que 
não denuncia o capitalismo ele mesmo. O Arena, sem contato com as 
camadas revolucionárias de nossa sociedade, não chegou a armar um 
teatro de ação, armou um teatro inconformado (VIANNA FILHO apud 
GARCIA, 2004, p. 107).  

 

O Teatro de Arena encontrava-se no cerne de realização teatral que, sob 

diferentes aspectos, procurou colocar o Brasil e suas imensas contradições em 

cena. Essa busca é verificada quando se aborda as produções do grupo, tanto no 

que diz respeito aos espetáculos quanto aos debates e atividades de formação e, 

também, nas realizações de alguns de seus integrantes em diferentes contextos. 

Como mencionado, para a existência do CPC, que se caracterizou pela realização 

de atividade cultural de cunho popular e revolucionário sob inspiração do agitprop 

europeu – do qual algumas características serão apresentadas mais adiante, foi 

fundamental a participação de Vianinha e de Chico de Assis. Já as experiências do 

“Teatro do oprimido”, capitaneadas por Augusto Boal, encontram-se difundidas 

mundo afora2. 

Também por motivos relacionados à perseguição pelo regime ditatorial civil-

militar brasileiro, outro grupo paulistano significativo no cenário cênico brasileiro 

teve, no ano de 1974, o início de seu exílio. Refere-se ao Oficina, que surgiu em 

1958 quando estudantes da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, entre eles 

José Celso Martinez Corrêa (Zé Celso), Carlos Queiroz Teles e Renato Borghi, 

resolveram iniciar as atividades de um grupo de teatro amador.  

O ano de 1958 foi o da estreia de Eles não usam black-tie e, de certa forma, o 

início das atividades do Oficina relaciona-se à agitação cultural brasileira e teatral 

paulistana à época na qual estavam em voga as proposições do Teatro de Arena e 

do Teatro Brasileiro de Comédia (TBC). Como escreveu Fernando Peixoto: 

 

                                                           
2
 Para se aprofundar no estudo acerca da trajetória do Teatro de Arena, recomenda-se a apreciação de vasta 

bibliografia sobre o assunto. Dentre as quais: 
Cláudia de Arruda Campos. Zumbi, Tiradentes (e outras histórias contadas pelo Teatro de Arena de São Paulo). 

São Paulo: Perspectiva; Editora da Universidade de São Paulo, 1988.  
Décio de Almeida Prado. O teatro brasileiro moderno. 2ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2003.  
Dionysos: Especial: Teatro de Arena. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura, n. 24, 1978.  
Edélcio Mostaço. Teatro e política: Arena, Oficina, Opinião. São Paulo: Proposta Editorial, 1982.  
João Roberto Faria (dir.). História do teatro brasileiro, volume 2: Do modernismo às tendências contemporâneas. 
São Paulo: Perspectiva; Edições SESCSP, 2013. 
Augusto Boal. Teatro do oprimido e outras poéticas políticas. São Paulo: Cosac Naify, 2013. 
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1958, Brasil: Juscelino, desenvolvimentismo, descoberta do nacionalismo 
como potencial e norma e até mesmo da atividade cultural. O teatro tem 
dois parâmetros: a experiência contraditória e renovadora do TBC, ainda em 
templo da burguesia paulista, agora começando a ser questionada em 
confronto com a afirmação de valores novos e contestadores, no Arena, 
inclusive mostrando que seria possível o autor e o encenador nacional [...]. 
Descoberta da capacidade de fazer. Uma geração encontrava sua razão de 
ser. O Oficina acabaria até mesmo sendo uma espécie de síntese: anos 
mais tarde realizaria grandes espetáculos, como os do TBC, impregnados 
de uma ideologia política de esquerda, como o Arena. Sobretudo, produto 
da classe média, seria o reflexo deformado e crítico dessa mesma classe 
média: o feitiço contra o feiticeiro (PEIXOTO, 1982, p. 43).  

 

Segundo Décio de Almeida Prado, a busca do Oficina de unir os preceitos do 

Arena e do TBC encontrou o seu ponto máximo na encenação de Os pequenos 

burgueses, com direção de Zé Celso, “[...] drama que Máximo Gorki escrevera para 

a Rússia pré-revolucionária de 1902 e que se aplicaria, segundo se acreditou, 

também ao Brasil pré-revolucionário de 1963” (PRADO, 2003, p. 112). Entretanto, 

ainda segundo Almeida Prado, foi com a encenação de O rei da vela, de Oswald de 

Andrade, em 1967, que o grupo encontrou o seu local inovador, o seu “aqui e agora 

do teatro nacional”, como o próprio Zé Celso afirmou à época. 

 

Esse “aqui e agora” deve-se entender em vários níveis. Politicamente quer 
dizer que na peça o marxismo não surgia apenas no âmbito nacional, 
enquanto lutas de classes, ampliando-se ao confronto imperialista entre 
nações ricas, e nações pobres, entre os quais figurava um país de 
economia arcaica e feudal como o Brasil. Socialmente, que a sexualidade 
era posta em questão de um modo cru, cínico, debochado, que feria a moral 
burguesa mais do que qualquer polêmica séria. E teatralmente, que o 
espírito paródico corroendo por dentro o próprio texto, se não constituía 
bom teatro talvez fosse um bom exemplo desse antiteatro que se vinha 
falando ultimamente (PRADO, 2003, p. 112-113). 

 

Estavam lançadas as bases que caracterizaram o Oficina e que, de certo 

modo, o sustentam até o dias de hoje, ainda em atividade com o nome de 

Associação Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona, localizado na Rua Jaceguai, no 520, no 

bairro da Bela Vista, São Paulo. O trabalho de Zé Celso e de seus tantos parceiros 

ao longo de décadas, dentre eles podem ser destacados (mesmo sendo injusto com 

os tantos ausentes dessa lista) Renato Borghi, Etti Fraser, Fernando Peixoto, Ítala 

Nandi, Esther Góes, Henrique Nurmberger, Luis Antônio Martinez Corrêa, Joel 

Cardoso, Cidinha Milan, Analu Prestes, Leona Cavalli, Pascoal da Conceição, 

Marcelo Drummond, Cibele Forjaz, de maneira antropofágica absorveu, aglutinou e 

levou à cena diversas influências culturais nacionais e internacionais. De certa 
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forma, elementos centrais da proposta do Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona 

estabelecem uma ponte que permite a certos ideais dos anos 1960 invadir a 

metrópole paulistana neste século XXI. Ideais que ainda se mantêm presentes na 

atitude de seus atuais integrantes, basta assistir a uma peça do Grupo para essa 

constatação, e que fazem que permaneçam atuais as palavras de Décio de Almeida 

Prado, para quem, atuar no Oficina: 

 

Constituía-se um modo de viver, numa estranha ascese pessoal e coletiva 
em que entravam como ingredientes a frugalidade, o desapego aos bens 
materiais, o erotismo, a volta à natureza, os tóxicos e laivos do misticismo 
oriental. No palco, o ator tentaria o êxtase, o desnudamento completo de 
sua personalidade, com o corpo desvestindo-se parcial ou totalmente para 
que pudesse comunicar tudo o que lhe fora interditado em séculos de pudor 
cristão e predominância artística da palavra (PRADO, 2003, p. 115). 

 

Entretanto, em 1974, as atividades do Grupo foram paralisadas no Brasil 

devido às perseguições da ditadura civil-militar brasileira, que incluíram a prisão 

temporária de alguns de seus integrantes, como o próprio Zé Celso e o ator 

Henrique Nurmberger, além da invasão do teatro e a detenção de frequentadores do 

local (PEIXOTO, 1982, p. 100). Iniciava-se aí a interrupção do trabalho do Oficina 

em solo brasileiro – suas atividades continuaram, por curto período de tempo, em 

Portugal e em Moçambique. José Celso voltou ao Brasil em 1978 e o teatro foi 

reaberto em 1979 (PEIXOTO, 1982, p. 100-107)3. 

O exílio do Oficina, o fim do Teatro de Arena, a perseguição ao CPC da UNE 

e tantos outros projetos, em múltiplas searas, exterminados ou interrompidos em 

decorrência direta ou indireta da repressão nos chamados “anos de chumbo” do 

regime (pós AI-5) entram no contexto do “[...] refluxo das utopias revolucionárias” e 

da “[...] sucessão de derrotas políticas nacionais e internacionais com a 

consolidação das forças de ordem”, como já exposto por meio da citação das 

palavras de Marcelo Ridenti (2014a, p. 318). 

                                                           
3
 Assim como a história do Teatro de Arena, a do Teatro Oficina também foi apresentada e analisada em 

diversas publicações. Destacam-se: 
Armando Sérgio da Silva. Oficina: Do teatro ao te-ato. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 2008. 
Décio de Almeida Prado. O teatro brasileiro moderno. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 2003.  
Dionysos: Especial: Teatro Oficina. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura; SEC – Serviço Nacional de 
Teatro, n. 26, 1982. 
Ericson Pires. Zé Celso e a oficina-uzyna de corpos. São Paulo: Annablume, 2005. 
Iná Camargo Costa. A hora do teatro épico no Brasil. São Paulo: Graal, 1996. 
João Roberto Faria (org.). História do teatro brasileiro, volume 2: do modernismo às tendências contemporâneas. 
São Paulo: Perspectiva; Edições SESCSP, 2013. 
José Arrabal; Mariângela Alves de Lima. Teatro: o seu demônio é beato. São Paulo: Brasiliense, 1983. 
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Por outro lado – como já mencionado –, a luta se renovara com a entrada de 

novos personagens em cena. Jovens que, como já apresentado por intermédio das 

palavras de Gaspari (2014b, p. 322), não tinham medo da ditadura, já se 

encontravam em sintonia com a indústria cultural em ascensão e, muitos deles, com 

a luta dos movimentos sociais. Muitos desses jovens encontraram no teatro, mais 

especificamente, na reunião em grupos teatrais que se formavam no período a 

possibilidade de ter voz ativa no momento cultural e político do país.  

Assim,  

 

Em meados da década de 1970, começam a surgir no Brasil, de forma mais 
intensa em São Paulo e no Rio de Janeiro, equipes teatrais que fazem do 
projeto coletivo um modo novo de posicionar-se na cultura, na sociedade, 
na política e na arte. A apropriação conjunta dos meios de produção do 
teatro, com a cooperativa, a repartição democrática das funções artísticas, a 
ausência de hierarquias entre os criadores, com a consequente diluição dos 
poderes e dos aparatos repressores implícitos na divisão rígida do trabalho, 
recuperam, para os jovens artistas independentes, a possibilidade, inusitada 
na época, de falar em nome próprio, de escolher projetos, de criar textos 
cênicos de autoria comum, de desprezar “cânones teatrais”, de misturar 
épico, lírico e dramático sem saber que narrar o caso de família, recitar a 
poesia do amigo ou brigar na cena de namoro era proceder por justaposição 
de gêneros e fazer teatro contemporâneo (FERNANDES, 2011, p. 67). 

 

Embora houvesse certa homogeneidade na proposta de organização dos 

novos grupos que chegavam à cena, marcada prioritariamente pela forma coletiva 

de estruturação para o trabalho, suas ambições artísticas e políticas eram 

heterogêneas, o que resultou na constituição de um cenário eclético de proposições 

político-teatrais (aí incluindo aspectos temáticos e formais) (FERNANDES, 2000, p. 

19). 

Agora, mesmo heterogêneos, muitos desses grupos que se formavam podiam 

ser classificados em duas grandes categorias. De um lado havia aqueles que não 

abriam mão de ter como cerne principal e explícito de seus trabalhos o estético na 

perspectiva política, e se articulavam no sentido de enfrentar os desafios que essa 

escolha acarretava em um Estado de exceção. Por outro lado, surgiam coletivos 

teatrais que se opunham totalmente ou, ao menos, evitavam adotar em seus 

trabalhos posturas explicitamente políticas. Pelo processo de pesquisa realizado, 

não fica difícil constatar que a convivência das duas categorias não era 

necessariamente harmoniosa, com a existência de conflitos e críticas de parte a 

parte. 



56 

 

Silvia Fernandes, em Grupos teatrais – anos 70 (2000), apresenta e analisa o 

trabalho de alguns grupos surgidos no contexto aqui abordado. Para esses grupos, o 

mais importante era a pesquisa e o desenvolvimento de pressupostos estéticos, a 

chamada “pesquisa de linguagem”, sem um claro, ou ao menos evidente, enfoque 

político. 

É o caso, entre outros, do Asdrúbal Trouxe o Trombone (1974/RJ) – dos 

integrantes que compuseram a trajetória de dez anos do grupo destacam-se os 

nomes de Hamilton Vaz Pereira, Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães, Patrícia 

Travassos, Evandro Mesquita, Perfeito Fortuna, Nina de Pádua e Gilda Guilhon –; 

do Pessoal do Victor (1975/SP) – entre seus integrantes, estiveram Adilson Barros, 

Eliane Giardini, Paulo Betti, Ismael Ivo, Marcília Rosário, Waterloo Gregório, 

Reinaldo Santiago, Márcio Tadeu e o diretor Celso Nunes –; do Teatro do 

Ornitorrinco (1977/SP) – criado por Luiz Roberto Galizia, Cacá Rosset e Maria Alice 

Vergueiro, entre muitos atores e atrizes que passaram pelo grupo destacam-se: Rosi 

Campos, José Rubens Chasseraux, Chiquinho Brandão, Christiane Tricerri, Ary 

França, Luciano Chirolli, Eduardo Silva, Eduardo Pompeo, Gerson de Abreu, 

Ricardo Blat e Roney Facchini –; do Ventoforte (1974/RJ; 1980/SP) – fundado pelo 

diretor argentino, radicado no Brasil, Ilo Krugli e composto por Silvia Aderne, Caique 

Botkay, Silvia Heller, Beto Coimbra e Alice Reis –; e do Mambembe (1976/SP) – do 

qual, destacam-se os nomes de Carlos Alberto Soffredini, Flávio Dias, Suzana 

Lakatos, Wanderley Martins, Rubens Brito, Douglas Salgado, Ednaldo Freire e 

Calixto de Inhamuns (ITAÚ CULTURAL, 2017c, 2017d, 2017e, 2017f, 2017g, on-line; 

FERNANDES, 2000).  

Em outra vertente, Silvana Garcia, em Teatro da militância: a intenção do 

popular no engajamento político (2004), dedicou-se ao estudo de grupos paulistanos 

criados na década de 1970 que priorizaram o estético na perspectiva política em 

seus trabalhos. Nesse sentido, de acordo com a autora, valorizaram em suas 

criações procedimentos de certa forma relacionados a muitos expedientes de 

determinado teatro popular.  

Michel de Certeau (2012) adverte acerca dos perigos de se buscar “à 

distância” elementos para a compreensão do que seria o popular. Ou seja, de utilizar 

conceitos, ideias, apreensões elitistas para essa reflexão, e assim permanecer no 

terreno dos estereótipos de definições que, ao invés de aproximar, mantém o 
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popular na distância temporal – relacionada sempre ao passado e a aspectos 

folclóricos – ou geográfica – longe dos centros urbanos. 

 

[...] surge uma dupla interrogação: de onde falam os historiadores da cultura 
popular? E, por conseguinte, que objeto constituem? [...]. A reconhecida 
incerteza quanto às fronteiras do domínio popular quanto à sua 
homogeneidade diante da unidade profunda e sempre reafirmada da cultura 
das elites poderia justamente significar que o domínio do popular não existe 
ainda porque somos incapazes de falar dele sem fazer com que ele não 
mais exista (CERTEAU, 2012, p. 70-71). 

 

Feita a observação, passa-se a palavra para um artista com vasta experiência 

na realização teatral popular, nos moldes, aqui, em questão: César Vieira (Idibal 

Almeida Pivetta), fundador e diretor do Teatro Popular União e Olho Vivo (Tuov 

(1966/SP), um dos grupos mencionados por Silvana Garcia (2004). Ao comentar a 

história do grupo que ajudou a criar e dirige, na ocasião em que recebeu o título de 

Doutor Honoris Causa da Unesp em março de 2011: 

 

Como a opção era fazer teatro popular, de rua e na praça, surgiu o nome de 
Teatro Popular União e Olho Vivo, que perdura até hoje. Nossa opção foi 
levar o teatro e trocar experiências com o povo marginalizado da cultura, 
seja pelo preço, pela distância da oferta de bens culturais ou pela 
concorrência de outras atividades, como o futebol. [...] Foram mais de 4.100 
espetáculos em 44 anos de vida. Cerca de 1.500 foram feitos dentro de 
casas paroquiais, sacristias e altares. Terminando a missa, montávamos o 
cenário. [...] O teatro continua inacessível a um público popular. As 
campanhas de popularização são benéficas, mas o público em geral não 
tem a possibilidade de chegar do emprego e assistir ao teatro no seu bairro, 
ainda mais com o cansaço e a concorrência da TV. O que há hoje é um 
vicejar de novos grupos de teatro. São pelo menos uns 20 dedicados a ir 
aos bairros e às praças públicas, em São Paulo. No nosso caso, o artista 
popular participa da encenação e faz o espetáculo para o público do seu 
próprio bairro. Do debate que promovemos, nascem novos grupos de teatro 
e entidades que lutam pelas necessidades dos bairros periféricos 
(PIVETTA, 2011, p. 3). 

 

Pelas palavras de Vieira (Pivetta), apreende-se a importância da facilitação do 

acesso que o teatro popular, nos moldes em questão, deve proporcionar. Por esse 

prisma, via de regra, o teatro vai ao público e não é este que deve se dirigir à sala de 

espetáculos. Há também a questão do custo, em apresentações feitas em ruas, 

praças, igrejas, centros comunitários e locais afins, a contribuição financeira tende a 

ser voluntária. Nas palavras de Vieira, também é mencionada a questão temática, 

que se vincula às questões do sujeito inserido em seu contexto social “as 

necessidades” às quais se refere o diretor do Tuov. 
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A facilitação ao acesso também inclui elementos técnicos das apresentações, 

muitos no sentido de atender as demandas de apresentações em locais abertos, de 

constante circulação de pessoas de faixas etárias e universos referenciais díspares. 

Dentre esses, destaca-se a utilização da comicidade e de improvisações, a 

construção de personagens prioritariamente por habilidades corporais – aliadas a 

técnicas circenses –, além da presença marcante da música e da dança nos 

espetáculos.  

Nesse contexto, Silvana Garcia (2004) destaca o trabalho de grupos como o 

próprio Teatro Popular União e Olho Vivo – Tuov (1966/SP) – além de César Vieira, 

podem ser destacados entre seus integrantes: Neriney Evaristo Moreira, José Maria 

Giroldo e Ana Lúcia Silva –; o Teatro-Circo Alegria dos Pobres (1973/SP) – fundado 

pela professora e atriz Beatriz Romano Tragtenberg –; o Núcleo Expressão de 

Osasco (1972/Osasco – SP) – criado por Rubens Pignatari e Ricardo Dias –; o 

Núcleo Independente (1973/SP) – dentre os seus participantes ressaltam-se os 

nomes de Celso Frateschi, Denise Del Vecchio, Alzira Andrade, Cleston Teixeira e 

Paulo Maurício –; o TTT – Truques, Traquejos & Teatro, do qual destacam-se Hélio 

Muniz e Marina Salles dentre os seus fundadores (GARCIA, 2004; ITAÚ 

CULTURAL, 2017h, 2017i, on-line; MENDONÇA, 2012; on-line). 

Em comum, tais grupos, como aponta Garcia, deslocaram-se do centro à 

periferia da cidade de São Paulo para: “Produzir coletivamente; atuar fora do âmbito 

profissional; levar o teatro para o público da periferia; produzir um teatro popular; 

estabelecer um compromisso de solidariedade com o espectador e sua realidade” 

(2004, p. 126). Como pode ser visto na Figura 1, em proposição ainda mantida por 

muitos grupos e companhias em atuação em São Paulo, a atividade de muitos 

grupos extrapolava a realização unicamente de espetáculos. A figura reproduz a 

capa do número zero do T.T.T. Jornal, publicação do Truques, Traquejos & Teatro. 
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Figura 1 – T.T.T. Jornal. Junho/julho – 1981 

 

Fonte: (ESPAÇO CULTURAL TRUQUES, TRAQUEJOS & TEATRO, 1981) 
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Ainda com Silvana Garcia, há um caminho que liga esses grupos aos 

coletivos de agitação e propaganda (agitprop) originados na União Soviética e ao 

teatro de pressupostos políticos, tal como proposto por Erwin Piscator e Bertolt 

Brecht. 

Originados no contexto da Revolução Soviética no início do século XX, com o 

propósito de “[...] disseminar a Revolução, impedir os avanços das forças 

contrarrevolucionárias e informar a população das novas ideias e dos novos 

acontecimentos” (GARCIA, 2004, p. 5), os coletivos de agitação e propaganda 

congregavam artistas, intelectuais e operários em atividade teatral prioritariamente 

de criação coletiva e destinada às ruas. Então, ao romper com a forma da cena feita 

entre quatro paredes, recuperava elementos tradicionais e populares do teatro, 

justamente os que impulsionavam a acessibilidade do público à obra, muito 

influenciados pela commedia dell’arte. Dentre esses elementos, como já 

mencionado, destacavam-se a comicidade, a música, a dança, a valorização da 

performance corporal, da improvisação e do circo.  

Assim, no contexto revolucionário, ao buscar eliminar as barreiras entre o 

palco e o público, o agitprop integrava “[...] a mobilização maciça de propulsão 

quase que espontânea, nascida nas bases operárias e artísticas e difundidas por 

meio de diferentes organismos, oficiais, partidários e de trabalhadores” (GARCIA, 

2004, p. 6).  

Destaca-se, na criação do agitprop, a influência dos movimentos de 

vanguarda europeus do início do século XX, principalmente do cubo-futurismo: 

 

[...] é necessário admitir que quando da eclosão da Revolução, a arte russa, 
em todas as suas diferentes expressões, contava com uma elite de 
produtores decididamente engajados na procura de linguagens novas. [...] 
Principalmente os cubo-futuristas [...] vinham há anos desmontando os 
princípios da arte tradicional, produzindo uma literatura inventiva e 
formalista [...].  
[...] da opção estética ao modo de vida, os cubo-futuristas eram os mais 
afinados com as necessidades artísticas da Revolução: sua arte conjugava-
se perfeitamente com a grafia dos cartazes e anúncios agitatórios e a 
improvisação discursiva dos meetings político-culturais (GARCIA, 2004, p. 
30-31).  

 

A forma de organização, os ideais e os procedimentos do agitprop 

espalharam-se pela Europa – em países como a Polônia, Romênia, França, Grã-

Bretanha e Alemanha –, e pelos Estados Unidos. Relacionavam-se, normalmente, 
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aos partidos comunistas e às diversas associações locais trabalhistas como 

importante componente das lutas dos trabalhadores na primeira metade do século 

passado (GARCIA, 2004, p. 47-63). A partir dessa “disseminação”: “Até 1933, a 

Alemanha, em especial Berlim, se tornará o principal centro de teatro de agitprop na 

Europa, com centenas de grupos em ação” (GARCIA, 2004, p. 63). 

É nesse cenário, na Alemanha, que floresceram os trabalhos de dois nomes 

que, por determinado período, trabalharam em conjunto e estabeleceram capitais 

matrizes do fazer teatral de natureza eminentemente política e social, trata-se de 

Erwin Piscator e Bertolt Brecht. Foram as propostas do agitprop e, 

fundamentalmente, as propostas brechtianas que prioritariamente sustentaram 

ideológica e esteticamente os grupos paulistanos surgidos e atuantes no anos 1970 

que se pautaram pela realização teatral premida por componentes explicitamente 

políticos. De outro modo, obras cujo pressuposto e alcance pensavam a linguagem 

teatral com um experimento estético-histórico-social.  

Alexandre Mate (2011) ressalta a importância da disseminação dos ideais de 

Bertolt Brecht entre os grupos que precisavam lidar com as idiossincrasias do 

Estado de exceção ainda em vigência e que, como já exposto, operava em 

constante movimento contraditório que, de certa maneira, refletia as lutas de poder 

entre diferentes alas, por um lado os “linha-dura” e, por outro, os chamados 

“sorbonne” do Exército Brasileiro (GASPARI, 2014c). Por um lado, o regime acenava 

com a chamada “abertura” e, por outro, mantinha em funcionamento organismos e 

departamentos de inteligência e repressão governamentais e militares que, em 

atividades muitas vezes ditas “clandestinas”, torturavam e matavam em seus porões. 

Exemplos disso são a Delegacia de Ordem Política e Social (DOPS) e o 

Destacamento de Operações de Inteligência do Centro de Operações de Defesa 

Interna (DOI-CODI).  

No caso da atividade teatral, encontrava-se em pleno vigor o Departamento 

de Censura de Diversões Públicas (DCDP). O Departamento manteve-se em 

atividade de 1972 até 1988 com prerrogativas morais e principalmente políticas – a 

de não permitir a veiculação de conteúdos que se entendiam como críticos ao 

regime. Sua gênese estava no Departamento de Propaganda e Difusão Cultural 

(DPDC), vinculado ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores – criado no ano de 
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1934, durante o governo de Getúlio Vargas (INSTITUTO DE POLITICAS PÚBLICAS 

EN DERECHOS HUMANOS – MERCOSUR, 2014, on-line). 

Coube, então, aos grupos que atuavam naqueles anos 1970 desenvolver 

estratégias, “encontrar brechas” nos mecanismos de repressão para concretizar 

seus projetos, os quais, via de regra, almejavam abordar criticamente a situação 

política do Brasil. Sobre esse processo, escreveu Alexandre Mate: 

 

Em todo o território brasileiro, ainda que a história oficial não tenha 
documentado, inúmeras experiências teatrais, efetiva e objetivamente, 
contrapuseram-se e, por meio dos mais diferenciados estratagemas, 
enfrentaram a ditadura militar. Na cidade de São Paulo, depois de 
espetáculos como Gota d’água (de Paulo Pontes e Chico Buarque de 
Hollanda), Ponto de partida (de Gianfrancesco Guarnieri), Na carrera do 
Divino (de Carlos Alberto Sofredini), Bumba meu-queixada (de César 
Vieira), Rasga coração (de Oduvaldo Vianna Filho), muitos grupos foram 
criados e se organizaram no sentido de conciliar o estético e o político. 
Assim, por intermédio de tal e inseparável junção, o teatro épico, em 
proposição brechtiana, constitui-se em instigante e quase único território de 
luta para espantar o medo do enfrentamento à ditadura militar e denunciar a 
naturalidade apresentada no teatro. Tratava-se, mais ao fim da década de 
1970, de aproveitar as pequenas brechas que se redescortinavam para a 
linguagem teatral manifestar-se politicamente acerca daquele “tempo de 
partido” (MATE, 2011, p. 175). 

 

À luz do exposto, ao se abordar obra de Brecht, principalmente no que diz 

respeito aos seus textos de caráter reflexivo sobre a produção teatral, talvez a mais 

abrangente ponderação que se pode fazer acerca de suas proposições é a intenção 

do autor em vincular a atividade teatral com a discussão de questões da realidade 

social na qual ela está inserida, como o próprio Brecht escreve: “[...] teatro tem de se 

comprometer com a realidade, porque só assim será possível e lícito produzir 

imagens eficazes da realidade” (BRECHT, 2005, p. 136). Como em pauta estava a 

luta contra a ditadura civil-militar, luta que obviamente germinava no íntimo de cada 

combatente, mas só poderia florescer, dar frutos ou, até mesmo, ser ceifada no 

campo social, fica evidente a adequação das proposições brechtianas para 

realização teatral de um número significativo de artistas daqueles meados e fins dos 

anos 1970. 

Mas, como seriam essas “imagens eficazes da realidade”? Em suas palavras, 

citadas anteriormente, Alexandre Mate menciona o “[...] denunciar a naturalidade 

apresentada no teatro” – trata-se de um dos temas centrais da obra brechtiana. Para 

Brecht, a realidade, o mundo apresentado ao homem por intermédio do teatro não 
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deve ser aquele consolidado pelo que a opinião geral considera como natural, mas 

aquele que – por tantos desajustes e injustiças – se pode mudar e é passível de 

sofrer mudanças.  

 

[...] só poderemos descrever o mundo atual para o homem atual na medida 
em que o descrevemos como um mundo passível de modificação. [...]. 
Numa época em que a ciência consegue, de tal forma, modificar a natureza 
[...], o homem não pode continuar a ser apresentado ao homem como uma 
vítima, como objeto passivo de um ambiente desconhecido, imutável. [...] 
creio que o mundo de hoje pode ser reproduzido, mesmo no teatro, mas 
somente se for concebido como um mundo suscetível de modificação 
(BRECHT, 2005, p. 20-21). 

 

Ecléa Bosi sustenta que a opinião costuma se formar por um processo de 

estereotipia, pelo qual o indivíduo tende a interpretar o novo por intermédio de 

padrões já conhecidos e estruturados. A opinião (do grego doxa, correspondendo a 

senso comum) concerne a adesão de pontos de vista não sabidos, não vividos ou 

não conhecidos, mas adotados sobretudo por meio da confiabilidade. Assim, busca-

se a segurança de se permanecer em um mundo hipoteticamente conhecido, 

blindado. Por esse processo, o pensamento se limita a expedientes, inclusive o de 

dominação autoritária, que se perpetuam como “naturais” (BOSI, 1992). É contra 

essa “naturalidade” que o teatro tal como proposto por Brecht se insurge. Nessa 

seara, também muitos grupos do período em epígrafe buscaram novas “lições” ao 

coligir estética e política. 

Portanto, e à luz da teoria em exposição, era necessário distanciar-se do que 

era considerado natural, para que ocorresse um processo de reflexão e se 

percebesse quanto de estranho, de perverso, ele comportava. Considerar estranha a 

realidade que se apresentava como normal e rotineira caracterizar-se-ia em primeiro 

passo para modificá-la: “Em tudo que é evidente, é hábito renunciar-se, muito 

simplesmente, ao ato de compreender. O que era natural tinha, pois, de adquirir um 

caráter sensacional” (BRECHT, 2005, p. 66).  

Assim, na produção de parte dos grupos atuantes em fins dos anos 1970, 

encontrava-se a busca, amparada por pressupostos brechtianos, por 

“desnaturalizar” as idiossincrasias de uma sociedade que vivia o seu dia a dia sob a 

ditadura civil-militar, já na crise do modelo econômico que, a despeito de aumentar o 

Produto Interno Bruto (PIB), concentrou abruptamente a renda do Brasil. 
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A digressão apresentada nas últimas páginas deve-se ao fato de que, embora 

o posicionamento político explícito seja utilizado para classificar em dois grandes 

conjuntos os grupos surgidos em meados dos anos 1970, é importante ressaltar que 

as características que tinham em comum também podem, e devem, ser apreendidas 

em perspectiva política, principalmente no tocante ao ideal da organização coletiva 

para o trabalho e à horizontalização da hierarquia. Características, essas, marcantes 

de produção teatral que se disseminou, a partir daquele tempo, ao longo das 

décadas seguintes como modus operandi de centenas de grupos teatrais 

paulistanos. 

Maria Sílvia Betti escreveu que uma certa horizontalização da hierarquia já se 

mostrava presente nas atividades do Teatro de Arena (BETTI, 2013, p. 177), da 

mesma que maneira que, em certo sentido, ideais colaborativos já se mostravam 

presentes na prática teatral brasileira anterior ao surgimento dos grupos em questão. 

Aliás, Alexandre Mate ressalta a ancestralidade do processo de formação de 

coletivos teatrais nos quais a colaboração foi elemento vital de sobrevivência, 

principalmente no contexto do teatro popular e deambulante: 

 

Se, ao longo da história, determinados agrupamentos de artistas do teatro 
tiveram diferentes tipos de incentivo econômico e proteção dos poderosos, 
o mesmo raramente ocorreu com os artistas populares. Desse modo, 
durante o Renascimento (cujo início, por diferentes e articuladas questões, 
pode ser encarado a partir do século XIII), surgem os primeiros 
agrupamentos de coletivos, formados por homens e mulheres que se 
registram em cartório, legitimando seu direito de receber por seu trabalho. 
Trata-se da commedia dell’arte que, de modo sucinto, se caracteriza na 
formação de grupos que adotam procedimentos e expedientes cômico-
populares, desde a Antiguidade clássica greco-romana. [...]  
A organização de muitos desses coletivos “independentes” ocorre em rede, 
normalmente, a partir de lastro familiar, e, em tese, tem como um de seus 
pilares de existência o cooperativismo no processo do fazer (MATE, 2015, 
p. 20). 

 

A principal diferença é que, de certa forma, a colaboração e a 

horizontalização dos grupos formados no contexto brasileiro anterior aos anos 1970 

– principalmente no que tange ao teatro apresentado em salas de espetáculo, que, 

pelo menos, almejava uma estrutura empresarial – podem ser constatadas em 

algumas experiências, mas não eram elementos centrais e nem, tampouco, 

constantes. Desse modo, contribuíram para a constituição de grupos, como o Arena 

e o Oficina que, via de regra, mesmo representativos de colossal amadurecimento 

do fazer teatral brasileiro, inseriram-se em contexto tradicional de produção material 
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e estética. Via de regra, estruturas hierárquicas verticais e estanques ainda se 

mantinham e o espetáculo, com sua unidade de estilo, a ser apresentado ao público 

e à crítica era o primeiro objetivo a ser alcançado. A partir dele, outras questões, de 

cunho político ou estético eclodiam. 

O que se defende aqui é que, de acordo com as transformações na sociedade 

brasileira apresentadas no período, basicamente houve, por parte de alguns grupos 

atuantes nos anos 1970 – muitos deles formados no período –, um conjunto de 

atitudes que visavam promover a participação mais igualitária de seus integrantes, 

em todas as etapas da criação. A questão central era a criação de obras que 

representassem os ideais políticos de seus integrantes, em sua maioria jovens.  

Muito desses grupos levavam à cena, de diversas maneiras e utilizando-se de 

diferentes estratégias – necessárias em contexto ainda ditatorial –, considerações 

relacionadas à luta contra a ditadura e às dificuldades da vida da classe 

trabalhadora no contexto capitalista, principalmente nos moldes exacerbados pelo 

regime que acentuou a concentração de renda. Da mesma maneira, era importante 

que a produção material – mediada e instituída por símbolos –, mesmo com toda a 

dificuldade que isso significava, ficasse sob a responsabilidade daquele coletivo 

artístico, o que se configurava em liberdade e compromisso de criação.  

Nesse contexto, o resultado estético alcançado nas criações de diversos 

coletivos passou a refletir, também, a organização para o trabalho de seus 

integrantes. Aos poucos, a unidade e a imersão do espectador, sugeridas por um 

texto dramático, deixaram de ser prioridades absolutas. Como passou a ser 

necessário alinhavar as contribuições para a criação dos diversos integrantes da 

equipe, expedientes épicos e a dramaturgia de cena (que comportava a criação de 

um expediente histórico, estético e social) passavam a mostrar-se mais apropriados 

para estruturar os trabalhos criados. Da mesma maneira que diversos expedientes 

do teatro popular, muitas vezes reelaborados no contexto de cada espetáculo e de 

cada grupo e companhia, ocupavam cada vez mais espaço, nas ruas e nas salas de 

espetáculo. 

Com relação ao mencionado teatro popular, é preciso lembrar que se trata de 

conceito bastante amplo, complexo e difícil de ser apresentado a partir de um único 

ponto de vista. Entretanto, é preciso, neste momento, fazer algumas considerações 

adicionais. Por intermédio da citação de Idibal Pivetta (César Vieira), a questão da 
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acessibilidade requerida no teatro popular já foi apresentada. Alexandre Mate 

referiu-se da seguinte maneira ao tema: 

 

[...] o conceito-ação acessibilidade como tática de expressão, de 
interlocução e de troca de experiência, no teatro popular, precisa 
compreender: acessibilidade geográfica: o espetáculo deslocar-se até onde 
está o público; acessibilidade temática: os assuntos e modos de exposição, 
sem concessões devem trabalhar com alegrias universais, assimiláveis e 
que permitam trocas efetivas de experiência; acessibilidade visual e, 
finalmente, interpretativa (MATE, 2008, p. 174)

4
. 

 

Algumas vezes, foi mencionada também a importância da comicidade, do 

riso, nas manifestações populares. Ao refletir sobre a importância dos rituais 

popular-carnavalescos na Idade Média, Mikhail Bakhtin (1987) atribui grande 

importância ao “riso carnavalesco” – como “saudável” elemento de contraste à 

ordem imposta pela conformação social, no desenvolvimento das sociedades 

humanas.  

 

A dualidade na percepção do mundo e da vida humana já existia no estágio 
anterior da civilização primitiva. No folclore dos povos primitivos encontra-
se, paralelamente aos cultos sérios (por sua organização e seu tom), a 
existência de cultos cômicos, que convertiam as divindades em objetos de 
burla e blasfêmia (“riso ritual”) [...].  
Ao longo dos séculos de evolução, o carnaval da Idade Média, preparado 
pelos ritos cômicos anteriores, velhos de milhares de anos [...], originou uma 
linguagem própria de grande riqueza, capaz de expressar as formas e 
símbolos do carnaval e de transmitir a percepção carnavalesca do mundo, 
peculiar, porém complexa, do povo. [...] o mundo da cultura popular 
constrói-se de certa forma como paródia da vida ordinária, como um “mundo 
ao revés”. 
[...] o mundo inteiro parece cômico e é percebido e considerado no seu 
aspecto jocoso, no seu alegre relativismo; por último, esse riso é 
ambivalente: alegre e cheio de alvoroço, mas ao mesmo tempo burlador e 
sarcástico, nega e afirma, amortalha e ressuscita simultaneamente 
(BAKHTIN, 1987, p. 5-10, grifos do autor). 

 

Entretanto, foi Luís Alberto de Abreu quem apresentou importantes elementos 

do teatro popular, de maneira relacional ao contexto aqui abordado, daqueles 

meados dos anos 1970. 

 

No teatro popular, a obra não corresponde ao padronizado conceito de 
excelência, nos níveis de interpretação, dramaturgia. Não é uma obra que 
adota os postulados aristotélicos. É porque não tem outra maneira de 

                                                           
4 Para mais detalhes, cf. Alexandre Mate. A produção teatral paulistana dos anos 1980 – r(ab)iscando com faca o 

chão da história: tempo de contar os (pré)juízos em percursos de andança. São Paulo, 2008. 561p. Tese de 
doutorado em História. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2008.  
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costurar a não ser aquela. Como falar de uma experiência humana variada 
se não for de uma forma épica?! Se se for fazer um recorte e reduzir toda a 
experiência da humanidade num protagonista... Isso não dá certo! Fica 
parcial. Em um trabalho de natureza popular, o importante é o processo. 
Processo e não meta de excelência. Se um grupo de teatro, de uma 
pequena cidade, da periferia busca uma estética que serve a eles em um 
processo de relação, aí, não pode interessar a excelência da estética 
francesa. [...] O fato é que se criou um conceito artístico, uma estética que 
transcende o homem. Se criou o espetáculo, que, muitas vezes, é fora do 
homem. [...] A gente tem que perceber que a produção teatral, artística, 
estética, já explodiu há muito tempo. Esse tipo de coisa é do tempo que São 
Paulo era muito pequena, era uma província em que havia poucos 
espetáculos, para um público igualmente pequeno, então era fácil fazer 
teatro dentro dessa cozinha do esteticismo francês. Muitos grupos surgem 
na década de 1970 e 1980 na periferia. Não se conseguia controlar mais. 
Estava saindo fora do controle oficial da estética. Os caras estavam fazendo 
aquilo que servia a eles para manter uma relação com o seu público. De 
outra forma, estavam bagunçando o coreto da estética oficial. Teatro de 
grupo, de certa forma, apresenta o trabalho de gente que disse não ao 
sistema, ao modelo, ao mercado (ABREU apud MATE, 2008, p. 211).  

 

Então, evidencia-se que no cerne dessa discussão está a busca pela troca de 

experiências. Troca que mais se aprofunda, na medida em que maior atenção é 

dispensada a elementos de acessibilidade que, entretanto, não impliquem 

concessões simplórias entre artistas e público. Então, paulatinamente, nesse 

contexto, a escolha do que seria levado à cena começa a ser determinado, também, 

pelas histórias e necessidades que os integrantes de cada grupo gostariam de 

apresentar, quase sempre provenientes das trajetórias artísticas díspares e 

singulares. O que ajuda a explicar, juntamente com as influências brechtianas, a 

importância que a utilização de expedientes polifônicos, narrativos e anti-ilusionistas 

passa a ter nesse cenário.  

Walter Benjamin, em “O narrador: considerações sobre a obra de Nicolai 

Leskov” (1994d), e Luís Alberto de Abreu, em “A restauração da narrativa” (2000), 

reiteram a importância (da troca) de experiências por intermédio da narração de 

histórias pessoais, que sempre carregam o social (se não apresentados em cupidez 

patológica) no convívio social. Para tais autores, houve, desde o Renascimento e o 

advento de ideologia liberal, a substituição de uma concepção coletiva do ser por 

uma concepção individual. Nesse processo, a capacidade de contar histórias 

definhou de acordo com a diminuição do impulso e necessidade da troca 

experiências, verificada no indivíduo autocentrado. Decorrência desse processo foi e 

tem sido o empobrecimento da concepção do humano, motivada pela diminuição do 

imaginário coletivo que a ausência da troca de informações acarreta. De certo modo, 
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tal comportamento cerra as janelas do mundo, por intermédio das quais se pode ver 

a si nos outros. Quebrar a troca de experiências tem significado, sobretudo, a 

destruição da alteridade histórico-social. 

No mesmo artigo, Walter Benjamin apresenta considerações acerca de certa 

valorização da narrativa em contexto de atividades coletivas de produção. Para o 

autor haveria dois grupos primordiais de narradores: os que viajam e têm muito a 

contar e os que permanecem em suas terras e, por isso, são profundos 

conhecedores de suas tradições. Benjamin associa o primeiro grupo ao marinheiro 

comerciante e o segundo ao camponês sedentário. Ambos poderiam constituir-se 

em narradores “fundamentais”, entretanto, para Benjamin, a narrativa só 

efetivamente se torna veículo de troca de experiências, quando há, por meio da 

atividade produtivo-colaborativa, como nos casos dos grupos teatrais em questão 

nesta análise, o congraçamento desses dois tipos. 

 

A extensão real do reino narrativo, em todo o seu alcance histórico, só pode 
ser compreendido se levarmos em conta a interpenetração desses dois 
tipos arcaicos. O sistema corporativo medieval contribuiu especialmente 
para essa interpenetração. O mestre sedentário e os aprendizes migrantes 
trabalhavam juntos na mesma oficina; cada mestre tinha sido um aprendiz 
ambulante antes de se fixar em sua pátria ou no estrangeiro. Se os 
camponeses e os marujos foram os primeiros mestres da arte de narrar, 
foram os artífices que a aperfeiçoaram. No sistema corporativo associava-se 
o saber das terras distantes, trazidos para casa pelos imigrantes, com o 
saber do passado, recolhido pelo trabalhador sedentário (BENJAMIN, 
1994d, p. 199). 

 

Jean-François Lyotard, em A condição pós-moderna (2009), desenvolve o 

conceito de “saber narrativo”. Para o autor, quem conta uma história adquiriu esse 

direito por já ter ocupado o posto de receptor e, no contexto coletivo, também o 

posto de objeto de um relato, ou seja, já foi  

 

[...] colocado em posição de referente diegético de outras ocorrências. 
[Assim, o saber narrativo inclui] o que é preciso dizer para ser entendido, o 
que é preciso escutar para poder falar e o que é preciso representar (sobre 
a cena da realidade diegética) para poder se constituir no objeto de um 
relato (LYOTARD, 2009, p. 39).  

 

Desse modo, a troca de experiências por intermédio da narração de histórias, 

e o “saber narrativo”, nos moldes definidos por Lyotard, ganhariam cada vez mais 
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espaço tanto nos procedimentos conceptivos como nos resultados estéticos de 

espetáculos que, assim, adquiririam cada vez mais um caráter épico.  

Enfim, uma forma de produção específica passava a ser afigurada. “Forma” 

pelo fato de ser constituída, a partir da repetição de experiências, muitas vezes da 

intuição, da tentativa e erro de indivíduos que livremente se associavam em contexto 

sociocultural específico – inclusive, muitas vezes, na intenção de transformá-lo. 

Desse modo, via de regra, processos performáticos de criação se instalavam. 

Performáticos por se tratarem de processos polifônicos, cotejadores, nos quais o 

experimentalismo tendia a ser conduzido ao paroxismo. Em cada novo espetáculo, 

os artistas envolvidos em sua concepção precisariam não apenas “alcançar o”, mas 

criar caminhos metodológicos que levassem ao resultado estético mais antenado ao 

seu tempo.  

Do mesmo modo, cada processo devia trazer em si proposições pedagógicas 

- precisava ser capaz de transformar cada sujeito criador. Para tal fim, artistas 

criadores passaram a lançar mão dos mais diversos afazeres, que incluíam, 

também, a participação de espectadores: pesquisa teórica e artística, debates, 

improvisações, treinamentos vocais e corporais com profissionais convidados, 

criação de textos preliminares, apresentações públicas, viagens, pesquisa de 

campo, participação ativa na vida das comunidades nas quais grupos e companhias 

se inseriam e muitas vezes estabeleciam suas sedes, proposição de cursos e 

oficinas para a comunidade artística e interessados, enfim uma série de 

procedimentos que eram determinados pela singularidade de cada processo ou 

pelos interesses e necessidades de cada coletivo, e pelas características dos 

profissionais envolvidos. Para cada novo espetáculo, procedimentos poderiam até 

se repetir, mas novas formas de produção precisariam ser criadas. Assim, pode se 

afirmar que a repetição de procedimentos, por diferentes associações de artistas ao 

longo do tempo, sobremaneiramente no escopo de tempo apresentado neste 

trabalho – foram, a partir de meados dos anos 1970 até os dias atuais, acarretando 

a constituição de forma de produção criativa e singular do “Movimento de teatro de 

grupo paulistano”. Forma de produção pela qual o processo de criação tornou-se 

imbuído de perspectiva pedagógico-performativa. 

Evidentemente, essa história é repleta de nuances e, de certa forma, aquela 

divisão apontada inicialmente por intermédio da apropriação de teses de Silvia 
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Fernandes (2000) e de Silvana Garcia (2004), em diversas perspectivas, continuou 

em destaque. Por um lado, muitos artistas e grupos, em diferentes níveis, adotaram 

proposições explicitamente políticas em seus trabalhos que, dessa maneira, 

passaram a ter caráter que poderiam ser associados aos moldes do teatro épico-

dialético tal como proposto por Bertolt Brecht. Do mesmo modo que, em muitos 

momentos, assumiram postura de militância e se engajaram em lutas políticas, não 

apenas concernentes às condições para o exercício da atividade teatral, como 

também nas que diziam respeito à democratização do Brasil, à reinvindicação de 

eleições diretas para presidente (o movimento Diretas Já! será abordado mais 

adiante), à luta por educação pública e de qualidade para todos, por melhores 

condições de trabalho e de vida para a classe trabalhadora, pela redistribuição da 

renda, pela reforma agrária, enfim, por uma série de bandeiras pertinentes, no 

contexto social, à luta entre classes e à construção de um país socialmente mais 

justo. 

Apenas para dar um exemplo a partir de acontecimentos recentes. Em 12 de 

maio de 2016, o Senado Federal votou pelo afastamento e pelo início do processo 

de impeachment contra Dilma Rousseff, reeleita democraticamente, em 26 de 

outubro de 2014, para um segundo mandato na Presidência da República. Ocorreu 

que, em 13 de maio de 2016, um dos primeiros atos do presidente, ainda interino à 

época, Michel Temer, foi a extinção do Ministério da Cultura e a sua inclusão, como 

Secretaria de Governo, ao Ministério da Educação. Então, muitos artistas brasileiros 

se mobilizaram contra a extinção do Ministério e, em contexto mais amplo, contra o 

que, para muitos, tratou-se de um golpe de Estado contra Dilma Rousseff. Parte 

significativa dessa mobilização tomou forma com a ocupação, por artistas, de 

instalações da Fundação Nacional das Artes (Funarte). Em São Paulo, não foi 

diferente, e o complexo-sede da Fundação, localizado na Alameda Nothmann, no 

1058, Campos Elíseos, foi ocupado em 17 de maio de 2016. Muito devido às 

pressões exercidas pelo movimento, que encontraram eco em diversos setores da 

sociedade brasileira, o Ministério da Cultura foi “recriado” pela Presidência da 

República, em 21 de maio de 2016. 

Por outro lado, muitos artistas, grupos e companhias procuraram se manter 

mais afastados do embate político direto, e se valeram de expedientes épicos 

prioritariamente por suas características icônicas e que possibilitam abordagens 
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abrangentes de um ou de vários temas em uma mesma obra. É preciso mencionar 

que, etimologicamente, épico origina-se do grego epikos, termo que, por sua vez, é 

formado por epos, que se refere à palavra – concernente a exterior, exterioridade –, 

e pelo sufixo ico, que traz o significado de relativo. Então, épico pode ser associado 

a tudo que pode ser apresentado por intermédio de palavras. Desse modo, diz 

respeito a acontecimentos que podem ser reais ou fictícios, daí ser a principal forma 

de apresentação de eventos míticos, heroicos e lendários. Assim o, “[...] ato 

narrativo consiste em reproduzir acontecimentos, em transmiti-los a um ouvinte/leitor 

por meio de um relato; o critério de verdade não é pertinente aqui: o relato pode, 

segundo o caso, contar acontecimentos verídicos ou inventados” (STALLONI, 2007, 

p. 127). Enfim, o épico relaciona-se ao “Era uma vez...”, em que a enunciação abre 

portas para universos cujas existências associam-se às suas representações 

imagéticas – o caráter icônico do épico –, coletivas ou nas que se dão na mente de 

cada sujeito.  

Benedito Nunes (2008) faz apontamentos acerca da desvinculação da 

prioritária utilização do tempo pretérito nas narrativas, de uma exclusiva localização 

temporal da ação no passado. Para Nunes, a utilização da voz pretérita é elemento 

que desobriga o que é narrado de se comprometer com o factual, e o condiciona, e 

isso é importante nesta reflexão, à existência estética. 

 

Realmente, narramos no pretérito, o que importa em divisar uma ação 
transcorrida, e, portanto, de acordo com o sistema gramatical em situá-la no 
passado, como fase do próprio tempo. Porém na ficção criamos 
personagens, Eus fictícios originais, que se movem num plano de existência 
estética, relativamente ao qual as enunciações perdem o alcance factual 
dos registros da experiência (NUNES, 2008, p. 38).  

 

Assim, criações teatrais estruturadas por intermédio de expedientes épicos 

têm, a partir de elementos simbólicos e premidos pela estética, a capacidade de 

inventariar o seu tempo. Muito desse inventário pode ser constituído pela profusão 

de imagens advindas da narração que, em processo de “materialização” cênica, 

tende a se constituir em teatralidade. Tal inventário pode ser constituído por infindos 

pontos de vista e, assim, pode ser premido, ou não, por temáticas e 

posicionamentos que, no contexto social, remetem à luta entre as classes.  
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2.4 FAYGA OSTROWER, MIKHAIL BAKHTIN E A FORMA DE PRODUÇÃO DO 

“MOVIMENTO DE TEATRO DE GRUPO PAULISTANO” 

  

No livro Criatividade e processos de criação (2013), Fayga Ostrower defende 

a tese segundo a qual cada sujeito tem potencialmente a capacidade para a criação, 

e que o resultado disso intenta o aparecimento, sempre, de uma forma. Entretanto, o 

definidor das características dessa forma é o contexto cultural no qual ela foi gerada:  

 

A natureza criativa do homem se elabora no contexto cultural. [...] No 
indivíduo confrontam-se, por assim dizer, dois polos de uma mesma 
relação: a sua criatividade que representa as potencialidades de um ser 
único, e sua criação que será a realização dessas potencialidades já dentro 
do quadro de determinada cultura. [...] criar corresponde a um formar, um 
dar forma a alguma coisa. Em qualquer tipo de realização são envolvidos 
princípios de forma, no sentido amplo em que aqui é compreendida a forma, 
isto é, como uma estruturação (OSTROWER, 2013, p. 5). 

 

E ainda, na mesma obra: 

  

[Tudo é forma]. Formar, importa em transformar. Todo processo de 
elaboração e desenvolvimento abrange um processo dinâmico de 
transformação, em que a matéria, que orienta a ação criativa, é 
transformada pela mesma ação (p. 51). 

 

Ostrower afirma que o processo de criação não é necessariamente um 

desejo, mas, aliada a isso, existe uma necessidade humana relacionada ao 

desenvolvimento do sujeito na medida em que este, conscientemente, busca criar 

formas para significar. Desse modo, ter a potência em ação para entender e, assim, 

lidar com os constantes novos desafios que a vida, sempre em transformação, 

apresenta.  

 
Nessa busca de ordenações e de significados reside a profunda motivação 
humana de criar. Impelido, como ser consciente, a compreender a vida, o 
homem é impelido a formar. Ele precisa orientar-se, ordenando os 
fenômenos e avaliando o sentido das formas ordenadas; precisa comunicar-
se com outros seres humanos, novamente por meio de formas ordenadas. 
Trata-se, pois de possibilidades, potencialidades do homem que se 
convertem em necessidades existenciais. O homem cria, não apenas por 
que quer, ou porque gosta, e sim porque precisa; ele só pode crescer 
enquanto ser humano, coerentemente, ordenado, dando forma, criando. [...] 
[Assim, o] ato criador não nos parece existir antes ou fora do ato intencional, 
nem haveria condições, fora da intencionalidade, de se avaliar situações 



73 

 

novas ou buscar novas coerências (OSTROWER, 2013, p. 9-11, grifo da 
autora).  

 

A partir de meados dos anos 1970, buscar novas coerências – que, em 

muitos casos vieram a conectar a função social da arte ao estético – para seus 

trabalhos foi e, de alguma maneira, continua a ser a tarefa de muitos artistas teatrais 

paulistanos. Os modelos de estruturação de grupos e companhias vigentes até 

então, cujas decisões tendiam a se centralizar na figura de um ator ou atriz dono da 

companhia; ou na de um ou mais diretores que ditavam os rumos do grupo; ou 

mesmo de um empresário que assumia os riscos e retornos do empreendimento e 

“empregava” (sem registro em carteira de trabalho, evidentemente) os artistas 

necessários para realizá-lo, quase sempre fora dos padrões formais de contratação 

trabalhista; para muitos se mostravam e se mostram impossíveis – mediante as 

condições do mercado de trabalho (se é que este existe no caso da atividade teatral 

paulistana) –, impróprios e, muitas vezes, fundamental e ideologicamente 

inadequados.  

Em “Brincando no campo dos senhores”, Luiz Carlos Moreira (2010, p. 32-35) 

relata e analisa, de maneia sucinta e bem-humorada, o surgimento – associado à 

fundação do Teatro Brasileiro de Comédia (TBC) em 1948 – e a derrocada, nos 

anos 1960, de certo modo de produção que procurou adaptar procedimentos 

fordistas à atividade teatral brasileira. O autor pondera, entretanto, que o fracasso 

empírico do modelo, não significou o fim, para muitos, de sua idealização: 

 

Teatro moderno, brasileiro e fordista era assim: o empresário, secundado 
por seus artistas, escolhia um texto – normalmente europeu ou norte-
americano, a tal dramaturgia universal –, e o diretor centralizava o 
planejamento no ensaio de mesa. Definido como seria o espetáculo, cada 
um ia para o seu canto realizar a tarefa: diretor e atores, para o palco; 
cenógrafo, figurinista, iluminador “criavam” a parte que lhes cabia, 
coordenando cenotécnicos, costureiras, aderecistas na execução de suas 
tarefas etc. [...] 
Os anos 1960 acordaram com o TBC falido. Ele e seus filhos prediletos não 
chegaram à década de 1970 [...]. Ficou, entretanto, o modelo e seus 
respectivos valores modernos: linha de montagem fordista e a consequente 
divisão de funções [...] (MOREIRA, 2010, p. 32-33). 

  

Entretanto, como mencionado, para um significativo grupo de artistas, o 

modelo, como um todo, se mostrou e se mostra impertinente, como Moreira 

apresenta em seu texto. Por isso, a necessidade de se criar uma “nova” forma. 
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Interessante notar que essa forma de produção historicamente constituída, ao 

priorizar o relacionamento coletivo e rigorosamente mais democratizado entre os 

participantes de cada novo projeto e a troca de experiências entre os artistas, para 

que as ordenações de cada novo espetáculo se estabeleçam, valoriza elementos 

centrais que Fayga Ostrower aponta para a criação: a busca de cada sujeito, 

premida pela intuição (ato intuitivo), pelo novo, em estrutura, abordagem e conteúdo. 

Busca que, entretanto, só se concretiza na medida em que tal ação seja capaz de se 

relacionar com outras expectativas, de outros sujeitos, no contexto social. Sobre o 

ato intuitivo, fundamental para criação e, portanto, para a criação de novas 

ordenações, escreve a autora: 

 

Em todo o ato intuitivo entram em função as tendências ordenadoras da 
percepção que aproximam, espontaneamente, os estímulos das imagens 
referenciais já cristalizadas em nós. Igualmente em todo ato intuitivo 
ocorrem operações mentais instantâneas de diferenciação e de nivelamento 
e outras ainda, de comparação, de construção de alternativas e de 
conclusão; essas operações envolvem o relacionamento e a escolha, na 
maioria das vezes subconsciente, de determinados aspectos entre os 
muitos que existem numa situação. É sempre uma escolha valorativa 
visando algum tipo de ordem. Parte-se, no fundo, de uma ordem já dada 
sobre os acontecimentos segundo um prisma interior, uma atitude, por mais 
aberta que seja, já orientada e, portanto, orientadora. Nessas ordenações, 
certos aspectos são intuitivamente incluídos como “relevantes”. 
Selecionados pela importância que têm para nós, os aspectos são 
configurados em uma forma. Nela adquirirão um sentido talvez inteiramente 
novo (OSTROWER, 2013, p. 66-67). 

  

E da intuição passa-se ao experimentar, ao fazer:  

 
Formar é mesmo fazer. É experimentar. É lidar com alguma materialidade e, 
ao experimentá-la, configurá-la. [...] Enquanto o fazer existe apenas numa 
intenção, ele ainda não se tornou forma. [...] Essa problemática não é 
afastada da realidade social em que vivemos nem suas implicações seriam 
sem importância. [...]  
Os processos criativos são processos construtivos globais. Envolvem a 
personalidade toda, o modo de a pessoa diferenciar-se dentro de si, de 
ordenar e relacionar-se em si, de relacionar-se com os outros. Criar é tanto 
estruturar quanto comunicar-se, é integrar significados e é transmiti-los. Ao 
criar, procuramos atingir uma realidade mais profunda do conhecimento das 
coisas. Ganhamos concomitantemente um sentimento de estruturação 
interior maior; sentimos que nos estamos desenvolvendo em algo especial 
para o nosso ser. Daí se torna tão importante, para o artista ou para 
qualquer pessoa sensível, saber do trabalho dos outros, ter contato com 
seres criativos, não no sentido de uma rivalidade, mas no sentido de um 
crescimento interior que também em nós se realiza quando podemos 
acompanhar a realização de um outro ser humano (OSTROWER, 2013, p. 
69, 142-143). 
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Então, para Fayga Ostrower, criar é formar; formar é tanto estruturar como 

comunicar, e esse processo é premido por pressupostos sociais e tem preceitos 

solidários. Desse modo, a autora, ao enfatizar a importância da relação entre as 

pessoas no processo de desenvolvimento de cada sujeito (mesmo sem usar o 

conceito/termo) aproxima-se do contido em experienciar. Assim, autora associa a 

criação com procedimentos solidários que, segundo ela, compõem a bagagem 

humana de cada sujeito. Entretanto, aponta dificuldades históricas enfrentadas para 

colocá-los em prática: 

 

É preciso admitir, contudo, que os comportamentos solidários do homem, 
que fazem parte de sua bagagem essencialmente humana, tornam-se 
difíceis em nossa época

5
. O que se incentiva não são tendências 

construtivas, participantes, imaginativas, generosas e, via de regra a 
avaliação que é feita das potencialidades humanas não inclui as suas 
riquezas humanas. Parecem não existir (OSTROWER, 2013, p. 143). 

 

Interessante se torna, então, neste momento, reproduzir o relato de Eucir de 

Souza, ator que, na Cia. Livre, participou em 2002 da montagem de Um bonde 

chamado desejo (1947), de Tennessee Williams, e em 2004/2005 de Arena conta 

Danton (2004/2005), dramaturgia dos atores da Companhia e de Fernando Bonassi 

a partir da peça A Morte de Danton (1835), de Georg Büchner, ambas com direção 

de Cibele Forjaz. Em entrevista a Lúcia Romano e Isabel Teixeira (SOUZA, 2012, p. 

156-169), Souza apresentou, assim, os motivos da sua saída da Companhia em 

meio ao processo de criação do espetáculo VemVai – O caminho dos mortos. 

 

Eu fui fazer esse filme, que eu não me arrependo, porque foi muito bom 
para mim. Em vários sentidos [...] aos quarenta e dois anos... Você começa 
a ver seus pais ficando velhinhos. Você fala: “Eu preciso me garantir. 
Preciso dar uma agilizada, para não dançar muito”. Porque o artista sempre 
dança no fim da vida.  [...] eu comecei a fazer outras coisas. Ir atrás de 
cinema, de TV, que são coisas que dão um retorno de dinheiro mais 
imediato. [...] Enfim, fui viver uma vida mais real. Agora, esse tipo de 
processo, não sei se consigo mais. Ter um trabalho hoje, que eu não possa 
fazer mais nada? [...] Acho que não consigo mais; teria que ganhar muito. 
Muito (SOUZA, 2012, p. 160). 

 

                                                           
5
 A primeira edição de Criatividade e processos de criação de Fayga Ostrower é de 1977. Por diversos 

acontecimentos ocorridos no Brasil e no mundo desde o ano da publicação da primeira edição da obra, como o 
recrudescimento de políticas neoliberais e a eleição de líderes que fizeram do individualismo e até mesmo do 
segregacionismo suas principais plataformas de campanha, é possível afirmar aqui que as dificuldades 
enfrentadas por aqueles que se propõem a se comportar solidariamente só aumentaram.  
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Em seu relato, Eucir de Souza, então, expôs uma questão problemática no 

contexto da forma de produção que se apresenta aqui, uma vez que tal forma não 

está relacionada apenas à produção de espetáculos, mas também é composta pela 

busca quanto a encontrar, invariavelmente, novos caminhos artísticos para essa 

produção. Para isso, sujeitos precisam continuar juntos em atividades como 

pesquisas, trocas de informação, experimentação, treinamentos, ensaios, enfim, 

uma série de atividades que demandam muito tempo de trabalho conjunto de 

diversos profissionais.  

Entretanto, a questão problemática que aqui se apresentou por intermédio do 

relato de Eucir de Souza não foi deixada de lado. A despeito de ser, sim, um 

recorrente problema e motivo de grandes dificuldades para tantos artistas, a 

preocupação com a produção material e com a possibilidade de subsistência dos 

criadores sempre foi central no processo de constituição da forma de produção que 

aqui se apresenta. Desse modo, além de procedimentos de criação artística, é 

preciso defender aqui que a forma de produção que se constitui, e continua em 

processo de constituição no histórico do teatro paulistano, abrange em seu escopo o 

lidar com questões financeiras, institucionais, de relações de trabalho, e tantas 

outras pertinentes à administração de uma associação de profissionais que se 

reúnem não só para produzir espetáculos, mas para promover um amplo espectro 

de ações correlatas, como já apresentado. 

No caráter eminentemente relacional da forma de produção em questão, a 

comunicação ocupa lugar central. Assim, linguagens, mecanismos de codificação e 

decodificação encontram-se envolvidos. E por esse ponto é possível cotejar as 

reflexões de Ostrower com alguns preceitos apresentados pelo filólogo russo Mikhail 

Bakhtin. 

Em seu livro, Marxismo e filosofia da linguagem (2010), Bakhtin defende com 

vigor a relação intrínseca de elementos constituidores da linguagem com os 

contextos sociais nos quais estão inseridos. O autor rejeita, inclusive, a constituição 

da denominada “consciência individual” e a sua expressão unicamente por 

elementos considerados “internos” do sujeito, uma vez que, para ele: “A consciência 

adquire forma e existência nos signos criados por um grupo organizado no curso das 

relações sociais. [...] A psicologia objetiva deve se apoiar nos estudos das 

ideologias” (BAKHTIN, 2010, p. 36). Ao desenvolver seus argumentos, o autor 
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afirma “[...] o grau de consciência, de clareza, de acabamento formal da atividade 

mental é diretamente proporcional ao seu grau de orientação social” (BAKHTIN, 

2010, p. 118). 

O filólogo defende, também, que a “[...] palavra é o fenômeno ideológico por 

excelência. [...] é o modo mais puro e sensível da relação social” (BAKHTIN, 2010, 

p. 36). Assim, a constituição do sujeito é proveniente de um fluxo constante, 

conduzido pela palavra, entre sugestões externas, apreciações e elaborações 

internas. O que é apreendido externamente é elaborado internamente para voltar e 

ser confrontado nas mais diferentes relações pressupostas pelo mundo exterior. “Em 

suma, em toda enunciação, por mais insignificante que seja, renova-se sem cessar 

essa síntese dialética viva entre o psíquico e o ideológico, entre a vida interior e a 

vida exterior” (BAKHTIN, 2010, p. 67). Assim como, “[...] uma vez materializada, a 

expressão exerce um efeito reversivo sobre a atividade mental: ela põe-se então a 

estruturar a vida interior, a dar-lhe uma expressão ainda mais definida e mais 

estável” (BAKHTIN, 2010, p. 122). 

O que se defende aqui, então, a partir de dissonâncias e aproximações entre 

as teses de Ostrower e Bakhtin, é que um contexto histórico-social levou ao 

“desmonte” de grupos e companhias teatrais tradicionais paulistanos e a 

consequente reorganização de artistas em torno de coletivos teatrais que se 

assemelhavam no tocante a ideais colaborativos de criação artística. A atividade 

continuada de tais coletivos associou-se à elaboração de uma forma de produção 

responsável por criações de obras artísticas que, a despeito de apresentarem muitas 

diferenças entre si, comungam parâmetros de linguagem artística mediadores da 

relação entre artistas e público. De tais parâmetros, destaca-se a utilização de 

elementos épicos, que a partir do caráter eminentemente icônico inerente à 

utilização do gênero na constituição cênica, produziram obras premidas 

prioritariamente por teatralidade, muitas de explícito posicionamento político, outras, 

nem tanto. Entretanto, pela maneira como foram constituídas, atuaram como 

inventariantes de seu tempo. 

Uma forma de produção específica que foi preciso criar, formar, uma 

instituição capaz de respaldar juridicamente as relações de trabalho por livre 

associação verificadas nos grupos e companhias. Uma vez que essas diferiam tanto 

do modelo empresarial quanto do modelo do teatro amador. A solução encontrada 
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era conhecida por diversos setores econômicos, principalmente o agrícola, pois 

representa um modelo de organização e de defesa dos interesses comuns dos 

pequenos produtores do campo. Entretanto, constituía-se em grande novidade o 

pensar a sua utilização no setor artístico, trata-se do cooperativismo. Desse modo, 

foi formada a Cooperativa Paulista de Teatro, em 28 de agosto de 1979, a data 

oficial de sua fundação (MATE, 2009, p. 15). 

Sobre o assunto, manifestou-se o presidente da Organização das 

Cooperativas do Estado de São Paulo (Ocesp): 

 

O cooperativismo é um oportuno instrumento para organizar 
economicamente os trabalhadores, muitas vezes tirando-os da 
informalidade e conferindo-lhes maior competitividade comercial. Unidos 
numa cooperativa, os profissionais ganham em poder de barganha para 
oferecer o seu produto e serviço ao mercado. Assim entendeu, em 1979, a 
classe artística de teatro, apoiada pela Ocesp. Ao fundarem a Cooperativa 
Paulista de Teatro – uma das primeiras do ramo a se registrar na Ocesp e 
uma das poucas daquela época que continuam em atividade –, os 
idealizadores encontram uma receita de sucesso para o setor, 
transformando em exemplo para todo o cooperativismo paulista (DEL 
GRANDE apud MATE, 2009, p. 22). 

 

Importante ressaltar, para valorizar ainda mais as proposições de luta e de 

enfrentamento de posições hegemônicas dos envolvidos em seu processo de 

formação, que o início das atividades da Cooperativa Paulista de Teatro, em um 

contexto de valorização de relações de trabalho colaborativas e hierarquicamente 

horizontalizadas, como já mencionado, deu-se em momento no qual as proposições 

do capitalismo internacional apontavam para uma direção oposta. O ano de 1979 

marcou a eleição de Margaret Thatcher como primeira-ministra britânica e em 1980, 

com posse em 1981, Ronald Reagan tornou-se presidente dos Estados Unidos da 

América. Com eles, o chamado neoliberalismo invadiu a cena. Sobre os conceitos, 

liberalismo e neoliberalismo, em linhas gerais escreveu Ha-Chon Chang (2015), 

professor de economia na Universidade de Cambridge e jornalista do britânico The 

Guardian:  

 

Embora o termo só tenha sido usado explicitamente a partir do século XIX, 
as ideias por trás do liberalismo remontam pelo menos ao século XVII, 
começando com pensadores como Thomas Hobbes e John Locke. O 
sentido clássico do termo descreve uma posição que dá liberdade ao 
indivíduo. Em termos econômicos, isso significa proteger o direito do 
indivíduo de usar sua propriedade como lhe agradar, especialmente para 
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ganhar dinheiro. Nessa visão, o governo ideal é o que fornece apenas as 
condições mínimas favoráveis ao exercício de tal direito, tais como manter a 
lei e a ordem. Esse governo (Estado) é conhecido como Estado mínimo. O 
famoso slogan dos liberais da época era “laissez-faire” (deixar fazer, deixar 
as coisas serem como são) [...]. 
Hoje, em geral, o liberalismo é equiparado com a defesa da democracia, 
dada a sua ênfase sobre os direitos políticos do indivíduo, incluindo a 
liberdade de expressão. No entanto, até meados do século XX, a maioria 
dos liberais não era democrata. Eles de fato rejeitavam a visão 
conservadora de que a tradição e a hierarquia social deveriam ter prioridade 
sobre os direitos individuais. Mas também acreditavam que nem todos eram 
dignos desses direitos. Julgavam que as mulheres não tinham faculdades 
mentais completas e, portanto, não mereciam o direito de votar. Também 
insistiam que os pobres não deveriam receber o direito ao voto, pois do 
contrário, votariam em políticos que confiscariam a propriedade privada. 
Adam Smith admitiu abertamente que o governo “[...] é na realidade, 
instituído para a defesa dos ricos contra os pobres, ou daqueles que têm 
alguma propriedade contra os que não têm nenhuma”.  
[...] o neoliberalismo, que tem sido a visão econômica predominante desde 
os anos 1980, é muito próximo mas não igual ao liberalismo clássico. 
Economicamente, defende o Estado mínimo clássico, mas com algumas 
modificações – a mais importante, aceita o monopólio do banco central para 
a emissão de papel-moeda, enquanto os liberais clássicos julgavam que 
deve haver competição também na produção de dinheiro. Em termos 
políticos, os neoliberais não se opõem abertamente à democracia [...]. Mas 
muitos deles estão dispostos a sacrificar a democracia em prol da 
propriedade privada e do livre mercado (CHANG, 2015, p. 72-73). 

 

Ao priorizar o indivíduo, o neoliberalismo valoriza a “fantasia” do homem que 

se faz por si próprio, o chamado self-made man, que é competitivo e que enxerga os 

outros indivíduos como adversários na luta diária para se chegar a posições mais 

altas da posição social. “Fantasia”, pela razão que, para uma plêiade de autores e 

autoras, inclusive a mencionada Fayga Ostrower (2013), além de Mikhail Bakhtin 

(2010), entre tantos outros, não é possível excluir fatores culturais e sociais, que 

dizem respeito à coletividade, da formação de qualquer sujeito. 

Então aqueles artistas que a partir de fins dos anos 1970 optaram pelo 

cooperativismo adotaram postura contrária àquela preconizada pelo senso comum 

que se reestabeleceu à época e que, de certa maneira, encontra-se ainda mais 

difundida e exacerbada nessa segunda década do século XXI. A ideia, impulsionada 

pela publicidade ideológica, de que a cooperação e a atividade coletiva, por não 

serem consonantes à política e ao corolário liberal e neoliberal, são proposições 

consideradas atrasadas e superadas. Comumente, aquele que se pensa como self-

made man, ou, para utilizar outro termo em moda nos anos 1980, o yuppie, de 

young urban professional (profissional jovem e urbano) – não por acaso os termos 

se consolidaram mundialmente em seu idioma de origem –, associa qualquer 
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mecanismo de proteção do Estado ao cidadão como “ajuda” a quem não merece ou 

não fez por merecer por não ter conseguido, por ele mesmo, se safar das eventuais 

mazelas que a vida apresenta6.  

Com a conjunção de políticas que incluíam a diminuição dos impostos para as 

faixas de renda mais altas, corte de gastos do governo em áreas sociais, 

privatizações de empresas públicas, corte de salários, alta de juros e 

desregulamentação do setor financeiro para permitir o livre fluxo de capitais, 

Thatcher e Reagan espalharam ao mundo a visão que só a economia de livre 

mercado seria capaz de reverter a crise em que o capitalismo internacional se 

encontrava após a alta vertiginosa do preço do petróleo nos “choques” de 1973 e 

1979. Crise que colocou em xeque o chamado Estado do Bem-Estar Social (Welfare 

State), instaurado em muitos países de economia avançada após a reestruturação 

econômica que se seguiu à Segunda Guerra Mundial, no qual o Estado assumia a 

responsabilidade por uma série de mecanismos de amparo aos cidadãos, 

principalmente na área de saúde, educação e seguridade social. Tal modelo 

associava-se àquele de economia mista, no qual se reconhecia a importância de 

certo controle do Estado na atividade econômica e havia a participação conjunta de 

capital público e privado em diversos setores da economia (CHANG, 2015, p. 83-

88).  

Por intermédio das reflexões de Eric Hobsbawm (1995), há considerações a 

serem feitas neste momento. A primeira é a ponderação que o autor faz acerca dos 

motivos relacionados à crise econômica de ordem mundial ocorrida a partir de 

meados dos anos 1970. Para Hobsbawm, o desenvolvimento tecnológico verificado 

a partir da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) atuava de maneira contraditória. 

Por um lado, ao se aproveitar dos baixos preços do petróleo, à época, possibilitava a 

produção e a oferta de uma infinidade de produtos a diferentes extratos da 

população no mundo capitalista, e não somente às camadas mais altas. Por outro 

lado, para se alcançar essa produção, os mecanismos fabris passaram a ser 

automatizados e a requerer maiores recursos em pesquisa e desenvolvimento de 

métodos e processos, assim, precisavam “[...] cada vez mais de maciços 

investimentos e cada vez menos gente” (HOBSBAWM, 1995, p. 262), o que resultou 

                                                           
6
 Cf Bernardo Kucinski. A síndrome da antena parabólica: ética no jornalismo brasileiro. São Paulo: Editora 

Fundação Perseu Abramo, 1998. 
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em grave crise de emprego e comprometeu a capacidade do mercado consumidor, 

recentemente expandido, de ter acesso a esses produtos (HOBSBAWM, 1995, p. 

259-262, 402). 

Hobsbawm também comenta a alteração paulatina, no mesmo período, das 

estruturas de poder globais. Em substituição ao poder exercido politicamente, por 

intermédio dos Estados-nações, ocupou posição preponderante aquele exercido 

economicamente por meio dos grandes conglomerados empresarias transnacionais. 

Por não ter compromisso com países ou populações, apenas com o capital, e por 

contar, ideologicamente, com facilidade de movimentação (afinal, pelos princípios 

liberais e neoliberais o capital deve circular livremente), ao menor sinal de que os 

seus objetivos não seriam alcançados em determinada região, o poder econômico 

das multinacionais determinava alterações de rota, abandono de planos e projetos e 

migração para outra localidade onde esperava atender a sua perspectiva de lucro, 

deixando sempre uma crise atrás de si (HOBSBAWM, 1995, p. 269-281, 403).  

Outro ponto a se ressaltar, a partir das ponderações do mesmo autor, é a 

verdadeira batalha de propaganda ideológica ocorrida à época que, de certo modo, 

jogava uma cortina de fumaça sobre a interpretação de certos dados advindos da 

economia: 

 

[...] a simples crença em que o capital era bom e o governo mau (nas 
palavras do presidente Reagan, “o governo não era a solução, mas o 
problema”) não constituía uma política econômica alternativa. Tampouco, na 
verdade, podia ser para um mundo em que, mesmo nos EUA reaganistas, 
os gastos do governo central equivaliam a cerca de um quarto do Produto 
Nacional Bruto [PNB], e, de fato, nos países desenvolvidos da Comunidade 
Europeia, chegavam, em média a mais de 40% do PNB [...]. Nacos tão 
enormes da economia podiam ser administrados de uma maneira objetiva e 
com um devido senso de custo/benefício (o que nem sempre se dava), mas 
não operavam, nem podiam operar como mercados, mesmo quando 
ideólogos assim faziam parecer. De qualquer modo, a maioria dos governos 
neoliberais era obrigada a administrar e orientar suas economias, enquanto 
afirmava que apenas estimulava as forças do mercado (HOBSBAWM, 1995, 
p. 401). 

 

Agora, é preciso ressaltar que as políticas neoliberais apresentadas 

resultaram em recessão, desemprego e sérios prejuízos a setores industriais, 

inclusive em seus países preconizadores, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos 

(CHANG 2015, p. 89-99), o que, de certa forma, tornou questionáveis seus 

resultados frente aos resultados alcançados pelo Estado de Bem-Estar Social. 
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Esse período [1973-1979] costuma ser lembrado como um absoluto 
desastre econômico por economistas do livre mercado, que criticam o 
modelo de economia mista. Isso, porém, é enganoso. [...] a 2% ao ano, o 
crescimento da renda per capita no período 1973-1980 ainda foi muito maior 
do que qualquer período até a Segunda Guerra Mundial (1,2%-1,4%), e 
ligeiramente superior ao que se seguiu nas próximas três décadas de 
neoliberalismo (1,8% no período de 1980-2010) (CHANG, 2015, p. 89). 

 

No Brasil, a alta dos juros internacionais trouxe graves consequências, uma 

vez que o país encontrava-se fortemente endividado. Grande foi a quantidade de 

capital estrangeiro emprestado para sustentar a industrialização do país e enfrentar 

a crise dos preços do petróleo (GASPARI, 2014b, p. 332; CHANG, 2015, p. 92). 

Assim, a década de 1980 afigurou-se como tempos de grave e constante crise 

econômica, e passou a ser chamada por muitos como “a década perdida”, refletindo 

certo pessimismo generalizado. 

Na esfera teatral, tal pessimismo encontrou eco devido ao fim, por diversas 

razões, de grupos iniciados nos anos 1970. Entretanto, Alexandre Mate apresentou 

voz discordante acerca dessa percepção negativista. Em sua tese de doutoramento: 

A produção paulistana dos anos 1980 – r(ab)iscando com faca o chão da história: 

tempo de contar os (pré)juízos em percursos de andança, o autor defendeu, com 

base em análises bibliográficas, consultas a programas, críticas de espetáculos e 

material armazenado em arquivos públicos e particulares, a pungência da atividade 

teatral no período em questão. Para confirmar sua tese, o autor relatou a atividade 

de inúmeros artistas e grupos de teatro e analisou mais detalhadamente o trabalho 

de dois coletivos paulistanos, o Teatro Popular União e Olho Vivo, já apresentado 

aqui, e o grupo que, que sob a direção de Luiz Carlos Moreira, surge como Apoena 

em 1979 e passa a denominar-se Engenho a partir de 1986. Ambos optaram por 

uma realização de cunho político e popular e desbravaram seus espaços por 

intermédio da deambulação, preferencialmente, para fora dos espaços centrais e 

tradicionais da realização cênica na cidade. 

Alexandre Mate também ressalta que foi nos primeiros anos da década de 

1980, portanto, ainda sob a vigência da ditadura civil-militar, que a população 

brasileira foi às ruas e constituiu um dos maiores, se não o maior, movimento civil da 

história brasileira. O Diretas Já!. O movimento, iniciado em 1983 em São Paulo e 

que se espalhou por todo Brasil, congregou organizações de trabalhadores e 
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estudantes, políticos, personalidades artísticas e esportivas e, com maciça 

participação popular, pedia a aprovação da emenda constitucional apresentada pelo 

deputado federal Dante de Oliveira (PMDB-MT) – Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) nº 05/1983 –, que tinha por objetivo reinstaurar as eleições 

diretas para presidente da República no País. No dia 25 de abril de 1984, a Câmara 

dos Deputados rejeitou a proposta. Entretanto, a força do movimento Diretas Já!, 

expressa sobretudo na adesão da população, evidenciou que as articulações sociais 

que, como ressaltou Perruso (2009), despontavam como “novidade” em meados dos 

anos 1970, desenvolveram-se, fortaleceram-se e mostraram nas ruas toda a sua 

disposição de luta por um país democrático. O que certamente contrapõe-se à ideia 

de que os anos 1980 foram todos perdidos. 

Mate também apontou a reverberação do movimento das ruas na atividade 

teatral paulistana e, mais uma vez, ressaltou a importância dos expedientes épicos 

nesse processo: 

 

A década de 1980, rica em experiências temáticas e formais, intentou, por 
parte de alguns, a necessidade de que as lutas travadas nas ruas fossem 
também para o palco. Desse modo, tanto o TUOV [Teatro Popular União e 
Olho Vivo] como o Apoena/Engenho, assim como tantos outros grupos de 
teatro, acabaram por lançar mão de expedientes épicos e populares, na 
medida em que apenas eles se caracterizavam pertinentes para discutir os 
tempos que descortinavam (MATE, 2008, p. 174).  

 

É importante também reverberar as palavras de Mate quando ele destaca a 

disseminação do ideal da produção coletiva nas inúmeras escolas 

profissionalizantes de teatro paulistanas surgidas nos anos 1980, período em que: 

 
A possibilidade da experiência de processos criativos em teatro sem os 
temores ameaçadores do regime (re)começou a crescer e a fomentar 
corações e mentes dos jovens. Fosse como fosse, várias escolas de teatro 
profissionalizante surgiram, ao lado das já existentes: Escola de Arte 
Dramática (1948), Teatro-Escola Macunaíma e o Teatro-Escola Célia 
Helena, Conservatório Dramático Emilio Fontana. Dentre essas escolas, 
podem ser citadas: Indac – Instituto de Artes e Ciência, Recriarte, Fundação 
das Artes de São Caetano do Sul [...]. Além do ensino profissionalizante [...] 
existiam também: o Departamento de Artes Cênicas da ECA – Escola de 
Comunicações e Artes da USP, a Faculdade de Belas Artes de São Paulo, 
o Instituto de Artes da Unesp, a Universidade São Judas Tadeu, a 
Mozarteum. Dessas escolas saíam novos grupos todos os anos, cujos 
primeiros trabalhos, normalmente, eram os espetáculos de formatura. 
Muitos desses grupos eram dirigidos por diretores contratados ou por 
professores-diretores da própria instituição. Nessa perspectiva, mais forte 
do que a figura do diretor: os ideais, a coragem de, como se diz: dar a cara 
a tapa, os vislumbres interlocutórios, a experimentação radical, a ousadia 
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estética expressavam os desejos e as necessidades dos estudantes que se 
inseriam no mercado. Apesar de as turmas nas referidas escolas não serem 
montadas a partir de critérios de escolha pessoal, a experiência social 
apontava a força do grupo àquela do indivíduo isolado (MATE, 2008, p. 145-
146). 

 

Assim, o modelo, ou a forma de produção – como se defende aqui –, 

encontrou nas escolas de teatro instituições que também contribuíram para a sua 

consolidação na cidade, por agregar os ideais colaborativos no processo de 

formação de jovens profissionais. 

Chega-se, então, nesta reflexão, aos anos 1990. Nos primeiros anos da 

década, a Cooperativa Paulista de Teatro ainda estava envolta em crises 

administrativas e teve a sua sobrevivência ameaçada. Situação que se transforma 

após 1993, devido a diversos fatores, entre eles a mudança estatutária que permitiu 

que houvesse filiações individuais, pois, até aquele momento, só podia se 

cooperativar quem estivesse vinculado a um grupo. A Cooperativa, então, supera a 

crise na qual estava envolta no início da década para se tornar a “maior cooperativa 

de artistas do país” (MATE, 2009, p. 99-107).  

Na década de 1990, também surgiram inúmeros grupos e companhias 

teatrais. Muitas dessas associações ainda se encontram em atividade em 2017, 

como a Cia. São Jorge de Variedades, criada em 1998 – No momento, a Companhia 

é composta pelos seguintes nomes, presentes já na sua fundação: Georgette Fadel, 

Paula Klein, Rogério Tarifa, Patrícia Gifford, Alexandre Krug, Marcelo Reis e Mariana 

Senne (CIA. SÃO JORGE de VARIEDADES, [20--], on-line); o Folias d’Arte, criado 

em 1997 por Reinaldo Maia, Renata Zhanetta, Rogério Bandeira, Carlos Francisco, 

Nani de Oliveira, Patrícia Barros e Marco Antonio Rodrigues (ITAÚ CULTURAL, 

2017j, on-line); o Teatro da Vertigem, criado em 1991, e que em 1992 lançou o seu 

primeiro espetáculo, O Paraíso Perdido, sob a direção de Antônio Araújo, 

dramaturgia de Sérgio de Carvalho e com os atores e atrizes: Cristina Lozano, 

Daniella Nefussi, Eliana César, Evandro Amorim, Johana Albuquerque, Lucienne 

Guedes, Marcos Lobo, Marta Franco, Matheus Nachtergaele, Sérgio Mastropasqua 

e Vanderlei Bernardino (TEATRO DA VERTIGEM, [20--], on-line); a Cia. Teatro 

Balagan, que será enfocada com mais ênfase neste trabalho, é criada em 1999 (seu 

primeiro espetáculo, Sacromaquia, estreou em 2000) – Entre os integrantes e 

parceiros da Companhia ao longo dos anos, registra-se os nomes de Maria Thaís 
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(fundadora), Márcio Medina (fundador), Luís Alberto de Abreu, Fernando 

Carvalhaes, Ana Chiesa Yokohama, André Moreira, Antonio Salvador, Carol Badra, 

Deborah Penafiel, Eduardo Okamoto, Flávia Teixeira, Gisele Petty, Gustavo Xella, 

Hilda Gil, Jean Pierre Kaletrianos, Jhonny Muñoz, Leonardo Antunes, Marlui 

Miranda, Martha Travassos, Maurício Coronado Jr., Maurício Schneider, Natacha 

Dias, Tom Campos, Val Ribeiro, Vera Monteiro e Wellington Campos (CIA. TEATRO 

BALAGAN, [20--]c, on-line; 2016, p. 3). A outra companhia que será analisada com 

mais profundidade neste trabalho, a Cia. Livre, é criada em 1999 (seu primeiro 

espetáculo estreou em 2000), tendo a diretora Cibele Forjaz, a cenógrafa e 

figurinista Simone Mina, a iluminadora Alessandra Domingues e os atores/diretores 

Vadim Nikitin, Gustavo Machado e Edgar Castro como os membros de sua primeira 

formação (ITAÚ CULTURAL, 2017a, on-line); em 2017, a Companhia é formada por 

Cibele Forjaz, Edgar Castro e Lúcia Romano que trabalham com um grande número 

de parceiros.  

Então, na década de 1990, passaram a coexistir em São Paulo diversos 

fatores que contribuíam para o desenvolvimento teatral. A Cooperativa Paulista de 

Teatro dava resguardo jurídico aos grupos teatrais, que se uniam de modo 

profissional por livre iniciativa. Práticas colaborativas de criação e de produção 

disseminavam-se pelos grupos que já existiam, nos que eram criados, e na 

formação de jovens profissionais. Novos artistas que iniciavam na profissão e 

podiam conviver com tantos outros de longeva e destacada trajetória nas artes. 

Faltava, entretanto, um importante elemento: o capital. 

Falta que se verificava principalmente em produções de pequeno porte, 

muitas vezes realizadas em pequenas salas de espetáculos ou em lugares 

alternativos, que priorizavam a pesquisa e assumiam o risco comercial de não 

agradar o chamado grande público. Assim, é fácil constatar que tinham sérias 

dificuldades, ou mesmo se viam impossibilitadas de terem os seus custos pagos e 

de remunerarem, minimamente que fosse, os seus realizadores. Entretanto, esse 

não era um cenário exclusivo das pequenas produções, como escreveu Luiz Carlos 

Moreira, citando um sócio da Cia. Estável de Repertório (CER), do ator da Rede 

Globo de Televisão Antônio Fagundes, portanto, com grande potencial em atrair o 

grande público ao teatro: “Na ponta do lápis, o teatro lotado (mais de mil lugares, no 

caso), com bilheteria cara, não cobre as despesas com aluguel, o direito autoral e a 
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publicidade necessária para se lotar esse teatro” (CER apud MOREIRA, 2012, p. 

20). 

Ainda segundo Moreira: 

 

Ao contrário da produção empresarial, o espetáculo não junta profissionais 
adequados para realizar determinada montagem no mais curto espaço de 
tempo. Ele surge da relação e idiossincrasias dos artistas envolvidos no 
grupo. Esse processo de discussão, muitas vezes de estudos, conciliação 
de desejos e visões, quase sempre elaborando o texto, cena e produção ao 
mesmo tempo, leva tempo. Não raro, um, dois anos e a obra surge a partir 
de seus criadores. [...] Que bilheteria paga esse tempo de trabalho? 
(MOREIRA, 2012, p. 22). 

 

À época, o principal mecanismo de obtenção de verbas do setor privado 

para a atividade artística, uma das possiblidades para se lidar com as dificuldades 

financeiras em questão, ocorria por intermédio da Lei Federal de Incentivo à Cultura 

(Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991). A Lei Rouanet, como é denominada, 

ainda em vigor, permite que o patrocinador abata do seu imposto de renda o valor 

destinado a patrocinar projetos aprovados pela comissão do Ministério da Cultura 

que avalia e avaliza, ou não, a obtenção, por intermédio da lei, de recursos que são 

provenientes de isenção fiscal, ou seja, recursos públicos em última análise 

(BRASIL, 2015, on-line). O problema é que, em termos práticos, quem tem o poder 

de decidir sobre o destino desses recursos é o departamento de marketing das 

empresas, o que configura confusão entre público e privado.  

Quando a decisão de patrocínio cultural é tomada apenas por questões 

estratégicas de empresas privadas, a tendência é que as escolhas sejam feitas por 

questões de mercado, e privilegiem projetos que deem maior visibilidade para a 

marca da empresa. Assim, tendem a ter mais facilidade na captação de recursos os 

espetáculos protagonizados por nomes consagrados pela grande mídia, ou que se 

enquadrem nos padrões estéticos já estabelecidos.  

Então, era preciso encontrar um caminho que combatesse a mercantilização 

imposta pela obtenção de recursos para a realização cultural prioritariamente pela 

Lei Rouanet. Um caminho que não privilegiasse as grandes produções, mas que 

possibilitasse a realização artística de trabalhos cujos expedientes, não 

necessariamente, se encaixavam nos parâmetros definidos pelo mercado. Projetos 

produzidos por grupos teatrais que se organizavam livremente articulavam propostas 
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coletivas de criação e cultivavam o desejo de permanecer trabalhando juntos. Enfim, 

um caminho de obtenção de recursos que contemplasse a forma de produção que, 

desde meados dos anos 1970, se estabelecia na cidade.  

Para encontrar, ou melhor, para lutar por um caminho já visualizado, surgiu 

então o “Movimento arte contra a barbárie”, como escreveu Iná Camargo Costa. 

 

No dia 7 de maio de 1999, como resposta ao avanço da onda 
mercadológica, um coletivo de grupos de teatro lançou um manifesto 
chamado Arte Contra a Barbárie, que foi publicado em O Estado de S. 
Paulo. O jornal dedicou uma página à novidade e informou que o texto seria 
discutido em reunião aberta, a se realizar dias depois no Teatro Aliança 
Francesa. Quem compareceu ficou tão surpreso com a superlotação da 
casa quanto os signatários. A partir daquele dia, a parte mais interessante 
da cena paulistana passou a integrar uma espécie de movimento que 
atende pelo nome do manifesto. [...] 
O manifesto, que se tornou referência para todos os interessados em fazer 
teatro [...] reafirmava os direitos à “produção, circulação e fruição de bens 
culturais” e, em nome deles, denunciava que era inaceitável a 
mercantilização imposta à cultura (COSTA, 2007, on-line). 

 

O primeiro manifesto do movimento teve os seguintes signatários: Aimar 

Labaki, Beto Andretta (Grupo Pia Fraus), Carlos Francisco Rodrigues, César Vieira 

(Teatro Popular União e Olho Vivo), Eduardo Tolentino (Grupo Tapa), Fernando 

Peixoto, Gianni Ratto, Hugo Possolo (Parlapatões, Patifes & Paspalhões), Marco 

Antonio Rodrigues (Folias d’Arte), Reinaldo Maia (Folias d’Arte), Sérgio de Carvalho 

(Companhia do Latão), Tadeu de Souza (Associação Comunitária Monte Azul) e 

Umberto Magnani. O documento lembrou a importância da atividade teatral para o 

“[...] registro, difusão e reflexão do imaginário de um povo” e ressaltou que, nos 

moldes então vigentes, as políticas públicas de incentivo à cultura transformaram 

obra de arte em produto cultural e transferiram às empresas as responsabilidades de 

destinação de recursos. Desse modo, tornou órgãos públicos “[...] meros 

intermediários de negócios” (COSTA; CARVALHO, 2008, p. 20-22).  

No manifesto, para garantir a estabilidade e a continuidade da atividade 

teatral, propunha-se a realização, imediata, das seguintes ações: 

 

Definição da estrutura, do funcionamento e da distribuição de verbas dos 
órgãos públicos voltados à cultura. Apoio constante à manutenção dos 
diversos grupos de teatro do País. Política regional de viabilização de 
acesso do público aos espetáculos. Fomento à formulação de uma 
dramaturgia nacional. Criação de mecanismos estáveis e permanentes de 
fomento à pesquisa e à experimentação teatral. Recursos e políticas 
permanentes para a construção, manutenção e ocupação dos teatros 
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públicos. Criação de programas planejados de circulação de espetáculos 
pelo País (COSTA; CARVALHO, 2008, p. 22-23). 

 
Ressalta-se a importância dada no texto ao apoio a grupos de teatro e à 

necessidade de as políticas públicas privilegiarem a realização continuada de 

pesquisa e experimentação teatral, e não apenas a produção de espetáculos. Enfim, 

que os mecanismos públicos de financiamento estivessem sintonizados com a forma 

de produção que se consolidava na cidade de São Paulo. 

Em dezembro de 1999 foi lançado o segundo manifesto. O documento 

ressaltava a distância que os órgãos públicos ainda mantinham, mesmo com a 

repercussão alcançada, do Movimento e de suas reivindicações. A partir do primeiro 

encontro, muitos outros haviam sido realizados. O texto também aprofundava a 

discussão acerca da confusão entre público e privado causada por políticas 

governamentais de incentivo à cultura apoiadas, unicamente, em renúncia fiscal, 

com a inexistência de dotações orçamentárias exclusivas ao fomento, 

especificamente nesse caso, da atividade teatral (COSTA; CARVALHO, 2008, p. 23-

24). 

O terceiro manifesto, lançado no Teatro Oficina em 26 de junho de 2000, 

reafirmava as proposições dos anteriores, dava início ao projeto “Espaço de cena”, 

que previa reuniões semanais para discussões públicas relacionadas à política 

cultural e aos fundamentos da atividade teatral e reivindicava com ênfase a “criação 

de programas permanentes para as artes cênicas nos âmbitos municipal, estadual e 

federal com recursos orçamentários e geridos com critérios públicos e participativos” 

(COSTA; CARVALHO, 2008, p. 30).  

Sob influência do movimento, em 8 de janeiro de 2002 foi sancionada a Lei no 

13.279/2002, que instituiu o Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a 

Cidade de São Paulo (GOMES; MELLO, 2014, p. 12) e alterou o cenário teatral na 

metrópole. O livro Fomento ao teatro 12 anos, editado por Carlos Antonio Moreira 

Gomes e Marisabel Lessi de Mello, faz um balanço das 25 edições (de junho de 

2002 a julho de 2014) do Programa e apresenta números e gráficos 

impressionantes. No período abordado pela publicação, foram 372 projetos 

contemplados, 135 núcleos artísticos contemplados e 2.328 projetos inscritos. Os 

números a seguir foram auferidos em 22 edições, até julho de 2013, mas que 

também não deixam de ser muito expressivos: 339 espetáculos realizados com 



89 

 

10.342 apresentações, 1.531 atividades desenvolvidas (oficinas, debates, 

workshops, palestras e apresentações de trabalhos em processo) e 93 publicações 

(livros, jornais, cadernos, fanzines, revistas e folhetins). A publicação da Secretaria 

Municipal de Cultura também apresenta mapas que mostram que atividades 

relacionadas ao Programa de Fomento realizaram-se praticamente em toda a 

cidade, inclusive em locais periféricos mais afastados. Assim, atuaram no sentido de 

descentralizar a produção cultural da capital paulistana. 

Mais importante do que apresentar os números acerca dos resultados 

alcançados pelo Programa de Fomento é escrever que as atividades de seus quinze 

anos de existência (primeiro semestre de 2017) mantêm à tona a discussão sobre a 

necessidade e o caráter de políticas públicas para a cultura. Ao receber críticas, o 

programa se fortalece, pois os apontamentos críticos praticamente obrigam à 

constante reflexão os gestores do programa e as comissões julgadoras formadas 

para cada edição. Da mesma maneira, a impossibilidade em agraciar todas as 

demandas – lembrando que o número de coletivos teatrais na cidade de São Paulo 

cresce a cada ano –, instiga a luta por novas fontes de financiamento e a 

manutenção e o crescimento das já existentes.  

Então consolida-se na cidade a forma de produção que faz com que os 

resultados estéticos alcançados por grupos teatrais sejam reflexos da organização 

para o trabalho que problematiza coletivamente anseios específicos de cada um de 

seus integrantes. Evidentemente, por diversas e diferentes razões há coletivos que 

surgem e que desaparecem, mas, como mencionado, está na casa das centenas os 

grupos que se mantêm em atividade continuada há mais de dez anos.  

Em “O autor como produtor. Conferência pronunciada no Instituto para o 

Estudo do Fascismo”, Walter Benjamin (1994c, p. 120-136) reflete justamente 

acerca da relação da obra de arte com as relações de produção de sua época. Em 

seu texto, Benjamin refere-se especificamente a obras de literatura, mas respalda-se 

no caráter comprovadamente abrangente das considerações do autor para se 

relacionar suas concepções com a forma de produção do denominado “Movimento 

de teatro de grupo paulistano”. Para Benjamin, o questionamento de como uma obra 

de arte se situa dentro das relações de produção de sua época, se for efetivo, 

terminará por influenciar aspectos técnicos dessa realização artística e, assim, 
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tornar-se-á “[...] um ponto de partida dialético para uma superação do contraste 

infecundo entre forma e conteúdo” (BENJAMIN, 1994c, p. 122).  

Benjamim também escreveu: 

 

[...] abastecer um aparelho produtivo sem ao mesmo tempo modificá-lo, na 
medida do possível, seria um procedimento altamente questionável mesmo 
que os materiais fornecidos tivessem uma aparência revolucionária. [...] 
Modificá-lo seria eliminar uma daquelas barreiras, superar uma daquelas 
contradições que acorrentam o trabalho produtivo da inteligência. [...] 
somente a superação daquelas esferas compartimentalizadas de 
competência no processo de produção intelectual, que a concepção 
burguesa considera fundamentais, transforma essa produção em algo 
politicamente válido; além disso, as barreiras de competência entre as duas 
forças produtivas – a material e a intelectual –, erigidas para separá-las, 
precisam ser derrubadas conjuntamente (1994c, p. 128-129). 

 

Assim, quando os artistas teatrais paulistanos, na formação dos grupos nos 

anos 1970, no processo de criação da Cooperativa Paulista de Teatro, no 

“Movimento arte contra a barbárie” e na atividade efervescente da segunda década 

do século XXI, ousaram romper formas estanques de divisão do trabalho artístico – 

ou seja, o ator só atua, o iluminador só ilumina, o diretor só dirige e o produtor só 

produz – e, além de desempenhar suas funções específicas, se propuseram a atuar 

como produtores, terminaram por desenvolver uma forma de produção que 

influenciou temática e formalmente os seus projetos. Desse modo, quando 

imbricaram pressupostos imateriais com materiais (a organização para a produção e 

a realização estética) produziram obras capacitadas a romper meandros estagnados 

e viciados da realização artística que tendiam apenas a manter padrões sociais e de 

comportamento já estabelecidos.  

Desse processo, resultou maneira “original” do fazer teatral, relacionada a 

décadas de militância por uma forma coletiva de estruturar a cena e o coletivo de 

trabalho. Apresenta-se original porque, tal maneira, é específica de uma situação 

peculiar da cidade de São Paulo que possibilitou a produção continuada de coletivos 

teatrais. Grupos e companhias que, antropofagicamente, absorveram, coligiram, 

transformaram e trabalharam, aos seus modos, pressupostos de artistas e 

pensadores originados em diferentes épocas e em diferentes partes do mundo. 

Torna-se evidente que, nos quarenta anos passados, desde meados dos 

anos 1970 até os dias nos quais esta tese é escrita, infindos acontecimentos 

proveram de cores e nuances o recorte histórico apresentado. Entretanto, optou-se 
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por valorizar, neste texto, as condições específicas, peculiares do momento de 

gênese de tal recorte. Época na qual, ao marcar posição muito clara contra o regime 

de exceção vigente no Brasil, e em contexto de novas buscas culturais e 

sociopolíticas verificadas em diversos setores da sociedade brasileira, muitos 

artistas se propuseram a trabalhar a partir de preceitos que, em conjunto, 

constituiriam uma forma de produção que, nessa segunda década do século XXI, 

ocupa lugar central em determinada parte das artes cênicas paulistanas. Ressaltou-

se, também, o que se considera alguns “pontos de inflexão” nesse percurso 

histórico, a fundação da Cooperativa Paulista de Teatro em contexto de valorizações 

de preceitos neoliberais contrários a preceitos de coletividade e o “Movimento arte 

contra a barbárie”, que resultou na promulgação de Lei de Fomento ao Teatro para a 

Cidade de São Paulo, em 2002. 

Assim, a produção continuada de muitas companhias possibilita que preceitos 

e procedimentos já consagrados da produção cênica sejam reelaborados para a 

criação de espetáculos e para a estruturação de novo arcabouço teórico que, por 

sua vez, inspira novas produções. Nesse sentido, lembra-se de Fayga Ostrower 

para a definição do que pode se entender por “novo”: 

 

Criar é, basicamente, formar. É poder dar uma forma a algo novo. Em 
qualquer que seja o campo de atividade, trata-se, nesse “novo”, de novas 
coerências que se estabelecem para a mente humana, fenômenos 
relacionados de modo novo e compreendidos em termos novos. O ato 
criador abrange, portanto, a capacidade de compreender; e esta, por sua 
vez, a de relacionar, ordenar, configurar, significar (OSTROWER, 2013, p. 
9). 

 

Exemplos desses grupos que ao longo de sua existência contribuem para 

constituir novos preceitos práxico-teóricos para a atividade teatral e que estão 

inseridos no “Movimento de teatro de grupo paulistano” são a Cia. Livre, liderada por 

Cibele Forjaz, e a Cia. Teatro Balagan, capitaneada por Maria Thaís. A 

apresentação de alguns momentos da história das Companhias e a análise do 

processo de feitura de seus mais recentes espetáculos (Maria que virou Jonas ou a 

força da imaginação – Cia. Livre e Cabras – Cabeças que voam, cabeças que rolam 

– Cia. Teatro Balagan) irão definir e conceituar alguns desses preceitos. 
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3  A PLURALIDADE NA UNIDADE. PROCESSOS DE CRIAÇÃO E A 

DRAMATURGIA DE CENA DA CIA. LIVRE E DA CIA. TEATRO BALAGAN 

REVELAM SINGULARIDADES EM NOVA FORMA (PRÁXICO-)TEATRAL 

 

3.1 A CIA. LIVRE E O ESPETÁCULO MARIA QUE VIROU JONAS OU A FORÇA 

DA IMAGINAÇÃO 

Eu quero tudo que dá e passa. Quero tudo que se despe. Se despede e 
despedaça. 

Lenine - “O que é bonito” 

 

Em 19 de fevereiro de 2015 estreou, na unidade Belenzinho do Sesc 

paulistano, Maria que virou Jonas ou a força da Imaginação7. O espetáculo, dirigido 

por Cibele Forjaz, integrou o projeto da Cia. Livre denominado “Do mato ao asfalto: 

invenções cênicas da Cia. Livre sobre subjetividades móveis, corpos em 

transformação e a cidade de São Paulo”. O projeto foi contemplado e, assim, 

viabilizado economicamente pela 24ª edição (primeiro semestre de 2014) do 

Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo e teve suas 

atividades iniciadas em abril de 2014 (ROMANO, 2015a, p. 2). O título do projeto fez 

referência à parte do percurso histórico da Companhia que foi originado no mês de 

abril de 2006, com o processo de criação que resultou no espetáculo VemVai – O 

caminho dos mortos (FORJAZ, [2007?], p. 50). As motivações para a criação do 

espetáculo, que estreou em 2007, relacionaram-se aos desafios de percurso que se 

apresentaram à Companhia à época. 

A Cia. Livre teve o seu embrião no ano de 1999, com o “Estudo público das 

tragédias cariocas”. O evento, realizado no segundo semestre de 1999 – na antiga 

sede do Sesc Pinheiros, na Avenida Rebouças, em São Paulo –, teve coordenação 

de Cibele Forjaz e contou com a participação de nomes como o escritor Ruy Castro, 

a atriz Sônia Oiticica, o cineasta Arnaldo Jabor e o crítico Sábado Magaldi para 

discutir a obra do dramaturgo Nelson Rodrigues. O evento contou, também, com a 

leitura cênica de sete peças do autor sob a direção de nomes como José Celso 

Martinez Corrêa, do Teatro Oficina. Foi de Nelson Rodrigues a primeira peça 

produzida pela Companhia: Toda nudez será castigada, que estreou no dia 1o de 

                                                           
7
 As fichas técnicas dos espetáculos da Cia. Livre mencionados neste trabalho encontram-se no Anexo desta 

tese. 
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julho de 2000, no Sesc Belenzinho (FORJAZ, 2012, p. 16; ITAÚ CULTURAL, 2017a, 

on-line). 

Entretanto, após anos de trabalho, em 2005 a Cia. Livre experimentou, 

simbolicamente, a experiência da morte... E do renascimento. Depois de ser 

selecionada por edital da Fundação Nacional das Artes (Funarte), a Companhia 

passou o ano de 2004 em intensa atividade no projeto de ocupação no Teatro de 

Arena, localizado à Rua Theodoro Baima, no 94. Após o final do período definido no 

edital para a ocupação, entretanto, a Companhia vivenciou um processo de 

dispersão. 

 

A Cia. Livre surgiu em 1999 do desejo de um grupo de amigos, todos(as) 
artistas criadores, de fazer parte de um grupo aberto que não girasse em 
torno de um diretor, mas de projetos em comum e do mote “as pessoas 
valem mais do que as coisas”. Qualquer um de nós pode encabeçar um 
projeto, desde que consiga convencer os outros a ir junto e, lógico, que 
consiga, em coletivo, produzir as condições de trabalho. [...] Em 2004, o 
projeto da Cia. Livre de ocupação do Teatro de Arena [...] exigiu de nós uma 
grande concentração de trabalho. Uma reviravolta na nossa consciência. 
Um ano de leituras, espetáculos, debates, palestras, depoimentos e, 
principalmente, encontros inesquecíveis, que fizeram girar aquela arena de 
quatro metros de diâmetro, vórtice fundamental do teatro de grupo em São 
Paulo. [...] No fim, cheios de cansaço, reflexões, peças, espetáculos, 
exposições e CD-ROMs para pôr em prática no ano seguinte, não 
conseguimos prorrogar por mais um ano nossas atividades no Teatro de 
Arena. [...] Por excesso de trabalho e falta de um local de que nos unisse, 
passamos por um Big Bang, que transformou nossa pletora em dispersão. 
No fim de 2005, de tão livres, quase não existíamos mais como grupo. O 
projeto para o Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a Cidade de 
São Paulo: “Criação do Estúdio Teatro Livre – Com Estudo, Dramaturgia e 
Montagem de Espetáculo Teatral Sobre o Tema: Mitos de Morte e 
Renascimento” – tinha por objetivo plantar uma sede, um local sagrado de 
trabalho, e nesse chão fazer renascer a Cia. Livre, do solo fértil que criamos 
nos primeiros sete anos da nossa existência (FORJAZ, [2007?], p.47-49). 

 

A Companhia teve êxito em seu intento e foi contemplada na sétima edição 

do Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo (segundo 

semestre de 2005) (GOMES; MELO, 2014, p. 171). Desse modo, encontrou a sede, 

que ocupou até o fim de 2016, na Rua Pirineus, no 107. No início de 2006, os 

integrantes da Cia. Livre iniciaram seus trabalhos de pesquisa para a produção de 

um novo espetáculo (FORJAZ, [2007?], p. 50). O tema, “Mitos de morte e 

renascimento”, era evidentemente muito amplo, mas nitidamente explicitava o 

anseio da Companhia em encontrar, por intermédio da criação artística, a superação 

dos obstáculos vividos ao fim da ocupação do Teatro de Arena. Com o início dos 

trabalhos, o tema passou a ser recortado, delimitado.  
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Decisivo para essa delimitação foi a parceria estabelecida entre os 

integrantes da Companhia e o antropólogo Pedro Cesarino. Tal encontro possibilitou 

que a ambição conceitual da pesquisa que a Cia. Livre se impunha naquele 

momento encontrasse seu recorte no espetáculo VemVai – O caminho dos mortos, 

que estreou na unidade provisória do Sesc Avenida Paulista, em 31 de março de 

2007; portanto, um ano após o início dos trabalhos que objetivaram a sua criação. O 

referido recorte foi a encenação de cantos e rituais funerários dos índios Marubo, 

habitantes do Vale do Javari (na Amazônia Ocidental, fronteira do Brasil com o 

Peru). Cibele Forjaz escreveu sobre a importância do encontro com o antropólogo 

para que a amplitude inicial da proposta de pesquisa da Companhia encontrasse 

seu foco naquele momento. 

 

Precisávamos de um guia que pudesse nortear essa pesquisa tão ampla, 
cheia de perigos e labirintos conceituais. Nessa busca, conheci Pedro 
Cesarino, que seria um dos grandes parceiros dessa empreitada. Ele veio 
da Filosofia e foi parar na Antropologia, interessado nas traduções e 
articulações entre as nossas literaturas e as literaturas e pensamentos não 
ocidentais. Vinha de um longo trabalho de campo com os índios Marubo do 
Vale do Javari (na Amazônia Ocidental, fronteira com o Peru). A parceria foi 
imediata, pois a pesquisa dele era complementar à nossa. Buscávamos a 
tradução do mito para o teatro. Ele, a tradução dos cantos e narrativas 
ameríndios para a literatura escrita. [...] Mais do que isso, Pedro estava 
estudando precisamente os cantos funerários e as escatologias (as noções 
de morte) dos Marubo, traduzindo mitos e narrativas que sintonizavam com 
as buscas da Cia. Livre (FORJAZ, 2007, p. 50).  

 

Com VemVai – O caminho dos mortos, que teve dramaturgia de Newton 

Moreno, a Companhia “adentrou o mato” que está no título do projeto contemplado 

pelo Programa de Fomento no ano de 2014.  

A parceria com Pedro Cesarino e a vivência da Livre com a Antropologia 

norteada por sua imersão na mitologia do povo Marubo também resultou no 

espetáculo Raptada pelo raio, criado a partir do mito-canto kaná kawã. Mito-canto, 

pois, como escreveu Pedro Cesarino: “O mito original Kaná Kawã, cantado na língua 

marubo pelo pajé Armando Cherõpapa, um senhor de quase oitenta anos que vive 

na aldeia Paraná, do rio Ituí, foi recolhido e traduzido por mim, e recriado para a 

dramaturgia em parceria com a Cia. Livre” (CESARINO, 2014a, n.p.). A ilustração a 

seguir, mostra a área ocupada pelos Marubo no estado do Amazonas, na fronteira 

do Brasil com o Peru. 
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Figura 2 – A área indígena do Vale do Javari, na Amazônia Ocidental 

 

   Fonte: (CONDE, 2009, on-line) 

 

Na língua do povo Marubo, Kaná é “raio” e Kawã é “ir”, assim, Kaná Kawã é a 

que foi com o raio, que foi raptada pelo raio, como escolhido para o título da primeira 

versão do que estreou como estudo cênico (ou dramaturgia de cena), em 2008, e 

como espetáculo em 2009 (FORJAZ, 2014a, n.p.). Ao longo dos anos o trabalho foi 

recriado inúmeras vezes, até que, com a versão que recebeu o título de Cia. Livre 

canta Kaná Kawã, foi apresentado, em 2014, na sede da Companhia, enquanto se 

preparava Maria que virou Jonas ou a força da imaginação. O “mato” (Kaná Kawã) e 

o “asfalto” (Maria que virou Jonas...) do referido projeto contemplado pela Lei de 

Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo em 2014: “Do Mato ao Asfalto: 

Invenções Cênicas da Cia. Livre sobre Subjetividades Móveis, Corpos em 

Transformação e a Cidade de São Paulo”. 

Então, a partir do momento em que a Cia. Livre passou simbolicamente pela 

sua “rito-experiência de morte”, com o fim do projeto de ocupação do Teatro de 

Arena, o seu renascimento foi marcado por projetos nos quais seus integrantes se 

debruçaram sobre o tema da transitoriedade. Em VemVai – O caminho dos mortos, 

transitou-se entre o mundo dos vivos e o dos mortos; em Cia. Livre canta Kaná 

Kawã, o trânsito ocorreu entre mundos mitológicos que a entidade masculina 

percorre para tentar resgatar sua esposa que fora raptada por um raio. Em Maria 

que virou Jonas ou a força da imaginação, transitou-se entre sexos. Nesse trânsito, 

evidenciou-se a busca da Companhia em criar, a partir do outro, e de aprender com 
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o diferente, com outros pontos de vista, como escreveram Pedro Cesarino e Cibele 

Forjaz, acerca do espetáculo VemVai – O caminho dos mortos. 

 

E o que ocorre quando nos deparamos com a idéia, difundida em várias 
cosmologias indígenas, de que morrer significa deslocar-se, transformar-se 
em outro? Como um corpo que troca de pele, o morto vai viver com outros 
entes e povos – terrestres, celestes, aquáticos, arbóreos. As 
transformações pelas quais passa a pessoa morta são, todas elas, voltadas 
para a relação entre a realidade de seu corpo e a de seu duplo, que deve 
agora aprender a ver as novas configurações reveladas pela morte – outros 
pontos de vista, inacessíveis à posição dos viventes, e que nos esforçamos 
para traduzir em cena (CESARINO; FORJAZ, [2007?], p. 9). 

 

É preciso ressaltar que, quando os integrantes de Cia. Livre olharam para o 

outro, para o supostamente diferente, buscaram, também, o autoconhecimento, 

fosse no plano individual ou no de artistas que formam um coletivo teatral inserido 

na cultura e na sociedade brasileiras. Atesta essa afirmação a declarada inspiração 

que o trabalho de Darcy Ribeiro, mais especificamente a sua obra O povo brasileiro 

(2015), exerceu sobre o grupo no momento em que este escolhia sobre qual 

perspectiva iria, simbolicamente, renascer.  

 

Um mergulho cego sem sentido no Rio dos Mortos também não levaria a 
nada. Era necessário escolher uma direção inicial e um guia, para seguir 
caminho. A primeira direção parecia óbvia a princípio, porque estamos aqui 
e agora – Brasil 2006. Começaríamos a procurar o caminho juntos, a partir 
do estudo do tema: mitos de morte e renascimento na cultura brasileira. 
Meu senso crítico gritou de medo: “Cuidado!” Esse pronome de lugar fecha 
o foco de ação, mas abre um mundo de questões muito pertinentes ao 
nosso trabalho [...]. Inspirada pela releitura de O povo brasileiro de Darcy 
Ribeiro, resolvi começar o estudo a partir das três matrizes do tal “povo 
brasileiro”, com ênfase na mestiçagem (FORJAZ, [2007?], p. 50). 

 

Em O povo brasileiro (2015), Darcy Ribeiro8 defende o caráter de novidade no 

processo da formação do que se denomina povo brasileiro. Povo formado pela 

miscigenação, majoritariamente, de índios, portugueses e africanos (recebendo 

adendos de migrações asiáticas e europeias). Para o autor, a despeito de serem 

oriundos de diversas matrizes e de ocuparem um vasto território com diferenças 

geográficas, climáticas, ecológicas e com diferentes níveis de urbanização, “[...] os 

brasileiros se sabem, se sentem e se comportam como uma só gente, pertencente a 

                                                           
8
 Pressupostos da obra de Darcy Ribeiro estão apresentados aqui em linhas introdutórias e gerais. Relações 

entre algumas ideias do autor e a forma de produção do sujeito “Teatro de grupo paulistano” serão mais bem 
analisadas adiante, no capítulo quarto desta tese. 
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uma mesma etnia”. E mais: “[...] o Brasil é uma etnia nacional, um povo-nação, 

assentado num território próprio e dentro de um mesmo Estado [...]” (RIBEIRO, 

2015, p. 19). 

Das matrizes propostas por Ribeiro (2015), a indígena foi abordada, como 

visto, nos trabalhos da Companhia realizados a partir da imersão na mitologia do 

povo Marubo. Além do trabalho de parceria da Cia. Oito Nova Dança, dirigida Lu 

Favoreto, com integrantes da Cia. Livre – a diretora Cibele Forjaz e a atriz Lúcia 

Romano –, no espetáculo inspirado na imaginação ameríndia: Xapiri Xapiripê, lá 

onde a gente dançava sobre espelhos, que estreou em 2014 (CIA. OITO NOVA 

DANÇA, 2017, on-line). Lu Favoreto, além de outros trabalhos com a Cia. Livre, 

assinou a direção de movimento dos espetáculos Cia. Livre canta Kaná Kawã e 

Maria que virou Jonas ou a força da imaginação. 

A matriz portuguesa, de certa forma, emerge nos trabalhos da Cia. Livre por 

meio de uma representação mais ampla, invariavelmente crítica, e aparece como 

ocidental, moderna, urbana, capitalista, e trespassa de diversas maneiras os 

trabalhos da Livre. Exemplos são as personagens: O Executivo e os Transeuntes da 

Paulista, presentes em VemVai – O caminho dos mortos (o espetáculo estreou na 

unidade do Sesc localizada na Avenida Paulista, onde encontram-se inúmeras 

instituições comerciais e financeiras nacionais e internacionais). Tais personagens-

coro (característica de polifonia épica) estabeleceram uma espécie de ponte de 

entrada para o público ao universo ao qual o espetáculo remetia e procuravam dar a 

ideia de que, como escreveu Luiz Gayotto, “[...] os ‘povos da paulista’ é que 

contavam os ‘causos’ dos ‘povos da floresta’” (GAYOTTO, [2007?], p 31). Ou 

aparecem quando as personagens transexuais de Maria que virou Jonas ou a força 

da imaginação – Neo Maria, criação de Lúcia Romano, e Jonas Couto, criação de 

Edgar Castro – expõem suas posições de enfrentamento a posturas sociais ligadas 

a valores associados à cultura ocidental. Cultura que, como afirma Clifford Geertz, é: 

“[...] um padrão, historicamente transmitido, de significados incorporados em 

símbolos, um sistema de concepções herdadas, expressas em formas simbólicas, 

por meio das quais os homens se comunicam, perpetuam e desenvolvem seu 

conhecimento e suas atitudes acerca da vida” (GEERTZ apud MATE, 2008, p. 58-

59). A seguir, uma das falas da personagem Neo Maria:  
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Eu também sou a fim de mudar. Sempre faço isso na minha vida. Já fiz de 
tudo: programa, show, boate, manicure, cabelo, maquiagem... Agora, sou 
atriz. Tentei TV, mas não deu para ficar lá. Trabalhá [sic] feito burra de 
carga para ganhar quinhentos real [sic] enquanto o patrão faz dois milhão 
[sic] por comercial? (CIA. LIVRE; PIRES, 2015, p. 104). 

 

A matriz africana foi abordada em A travessia da calunga grande. O 

espetáculo com dramaturgia de Gabriela Amaral estreou em 2012 e abordava a 

relação África-Brasil a partir de uma releitura da obra Édipo Rei, de Sófocles. O 

espetáculo fazia parte do projeto Cia. Livre 10 Anos/Mestiçagem África-Brasil, que 

foi contemplado pelo “Programa Petrobras Cultural”, edição 2011-2012 (TEIXEIRA; 

ROMANO; MINA, 2012, p. 301).  

Assim como o ocorrido, já relatado, após o fim da ocupação pela Cia. Livre do 

Teatro de Arena, a realização do projeto “agigantado”, contemplado pelo programa 

cultural da Petrobras, levou a Companhia a uma nova crise e um novo período de 

reflexão e reordenamento de seus propósitos, como está escrito no projeto entregue 

à comissão julgadora da 24ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Teatro 

para a Cidade de São Paulo: 

 

[...] no acúmulo dos anos, o conflito entre nossa pesquisa criativa e a 
dificuldade – sempre crescente – de produzir, gerenciar e administrar 
projetos agigantados gerou uma crise. Essa situação chegou ao seu clímax 
durante os dois anos do Programa Petrobras Cultural, quando enfrentamos 
a ideologia da produtividade dos mecanismos de financiamento e ficamos à 
mercê da burocratização que circunda as leis de incentivo. Lidando com 
cronogramas impossíveis de cumprir, num círculo vicioso de dificuldades, 
demoramos três anos para realizar o projeto (2010/2011/2012) e ainda 
adquirimos dívidas para finalizá-lo. Assim, no início de 2013, nos vimos 
esvaziados diante de tantas demandas e da falta de uma indagação mais 
profunda sobre o próprio trabalho. A Cia. Livre quase acabou aí. 
Precisávamos correr o risco de parar e rever nossa forma de fazer teatro. 
Tornou-se essencial, para garantir a continuidade da Cia. Livre e dar sentido 
aos passos seguintes, repensar em coletivo as relações de trabalho dentro 
do grupo e a dimensão dos nossos projetos (CIA. LIVRE, 2014b, n.p.). 

 

Interessante concluir que a referida crise ocorreu pela incompatibilidade da 

forma de produção que a Livre criou para si com os propósitos de um projeto que se 

mostrou incoerente com tal criação. Essa incompatibilidade relacionava-se ao 

tamanho do projeto, à maneira pela qual os recursos para sua realização foram 

captados, às necessidades burocráticas advindas da administração de tais recursos, 

em projeto envolvendo muitas pessoas, entre outros motivos. Desse modo, a forma 

ordena e tende a criar possibilidades, impondo seus limites.  
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Compôs esse momento de reflexão a proposição do projeto “O que você quer 

dizer em cena? Por quê? Como? Com quem? E para quem?”, apresentado ao 

Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo em 2013 

(CIA LIVRE, 2014b, n.p.). Sugestivamente apelidado pela Cia. Livre de “Fomento da 

crise”, o projeto baseava-se fundamentalmente na realização de um ciclo de leituras 

encenadas sem estrutura de produção a fim de levantar questões acerca da relação 

entre arte e mercado, no que foi denominado de “Fórum de grupos”: “[...] que visava 

a partilha de experiências em torno de questões comuns de gestão e manutenção 

das sedes e teatros mantidos por grupos teatrais” (CIA LIVRE, 2014b, n.p.). 

O projeto não foi contemplado pela comissão avaliadora do Programa de 

Fomento, o que levou a Companhia a considerar o fechamento da Casa Livre, 

devido aos custos fixos existentes na manutenção de um espaço-sede. Entretanto, a 

Companhia resistiu e, muitas das reflexões advindas no período serviram de 

inspiração na composição do novo projeto: “Do mato ao asfalto: invenções cênicas 

da Cia. Livre sobre subjetividades móveis, corpos em transformação e a cidade de 

São Paulo”, apresentado e aprovado na 24ª edição do Programa de Fomento, no 

primeiro semestre de 2014. 

O projeto, até por prever a remontagem do espetáculo Raptada pelo raio com 

o novo nome de Cia. Livre canta Kaná Kawã, inseria-se no escopo da pesquisa 

acerca do caráter híbrido do povo brasileiro, advindo da miscigenação de suas 

matrizes formadoras sob a perspectiva de Darcy Ribeiro. Entretanto, a proposição 

da criação de Maria que virou Jonas ou a força da imaginação apresentou uma 

novidade e evidenciou o interesse do coletivo em levar suas reflexões para outras 

searas práxicas: Ao abordar a transexualidade, a Cia. Livre se dispôs a pesquisar e 

a criar a partir do hibridismo inserido no contexto corporal. O desejo, e até o objetivo 

da transformação social tão presente em tantas associações de artistas teatrais 

paulistanos no contexto abordado nesta tese – que em quase sua totalidade 

comungam de referenciais brechtianos –, associava-se, na motivação para um novo 

espetáculo da Cia. Livre, à transformação do próprio corpo físico do sujeito.  

O ponto de partida para o espetáculo Maria que virou Jonas ou a força da 

imaginação, foi o ensaio nº XXI: “Da força da imaginação”, do filósofo francês Michel 

de Montaigne (1533-1592) (MONTAIGNE, 1987). No referido ensaio, o autor narra a 

história de uma menina que, ao saltar, vê seu corpo passar por uma transformação 
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com o afloramento de um pênis. A partir desse acontecimento, Marie, o nome da 

personagem, passa a ser chamada de Germain e é aceita socialmente como um 

homem. 

Edith J. Benkov, no artigo “Rereading Montaigne’s memorable stories: 

sexuality and gender in Vitry-Le-François” (BENKOV, 2009, p. 202-217), e Todd W. 

Reeser, em “Theorizing sex and gender in Montaigne” (REESER, 2009, p. 218-241), 

ambos capítulos da obra organizada por Zahi Zalloua: Montaigne after theory, theory 

after Montaigne (2009), apresentam elementos que permitem afirmar, de acordo 

com suas ópticas, que a história de Marie Germain tanto se insere em contexto 

renascentista como antecipa discussões pós-estruturalistas que remeteriam aos dias 

atuais.  

A partir de teses das autoras, no que diz respeito à adequação da narrativa a 

preceitos da Renascença, é possível interpretar o aflorar do órgão sexual masculino 

em uma mulher como manifestação de pressupostos da época, apoiados na 

revalorização de ideais platônicos, da existência de certa tendência “natural” de se 

alcançar a perfeição. O acontecimento central na narrativa de Montaigne também 

está de acordo com o modelo médico aristotélico, de certa forma comumente aceito 

no século XVI, que, na mulher, via a “falta”, a insuficiência de calor corporal, o que a 

tornava imperfeita (BENKOV, 2009, p. 204). 

Concernente ao seu caráter antecipatório – quanto a questões tão em voga, 

principalmente a partir da segunda metade do século XX e neste século XXI –, o 

texto de Montaigne trata de questões como a da instabilidade do padrão sexual 

binário (Macho/Fêmea, Homem/Mulher) e do questionamento de relação causal 

direta, premida pela imposição compulsória da heterossexualidade, entre “[...] sexo, 

gênero, prática sexual e desejo” (BUTLER, 2015, p. 42). Por esse prisma, o gênero 

sexual não é visto como algo definido ontologicamente, mas, segundo uma corrente 

de pensamento, trata-se de uma construção sociocultural que embrenha inúmeras 

variáveis e não pode ser pensada fora do âmbito da linguagem e da performance. 

Em suas reflexões sobre a relação do artigo de Montaigne com as questões de 

gênero sexual, Benkov cita uma das pensadoras mais influentes da referida corrente 

de pensamento, Judith Butler, que considera o gênero como “[...] um estilo corporal, 

um ‘ato’, por assim dizer, que é tanto intencional quanto performativo” (BUTLER 

apud BENKOV, 2009, p. 203, tradução do pesquisador). 
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De acordo com Judith Butler,  

 

[...] a própria ordem de ser de um dado gênero ocorre por caminhos 
discursivos: ser uma boa mãe, ser um objeto heterossexualmente desejável, 
ser uma trabalhadora competente, em resumo significar uma multiplicidade 
de garantias em resposta a uma variedade de demandas diferentes, tudo ao 
mesmo tempo. A coexistência ou convergência dessas injunções 
discursivas produz a possibilidade de uma reconfiguração e um 
reposicionamento complexos; não é um sujeito transcendental que permite 
a ação em meio a essa convergência. Não há eu que seja anterior à 
convergência ou que mantenha uma “integridade” anterior à sua entrada 
nesse campo cultural conflituoso. Há apenas um pegar as ferramentas onde 
elas estão, sendo esse próprio “pegar” facultado pela ferramenta que ali 
está. [...] O “real” e o “sexualmente factual” são construções fantasísticas – 
ilusões de substância – de que corpos são obrigados a se aproximar, mas 
nunca podem realmente fazê-lo. [...] Assim como as superfícies corporais 
são impostas como o natural, elas podem tornar-se o lugar de uma 
performance dissonante e desnaturalizada, que revela o status performativo 
do próprio natural (BUTLER, 2015, p. 250-252, grifos da autora). 

 

Na mesma linha de pensamento, Reeser, que também faz referências a 

Judith Butler, defende que a narrativa de Marie Germain na obra de Montaigne pode 

ser, em suas palavras, “reteorizada” a partir da consideração do gênero sexual como 

resultado da tensão entre o “ser” e o “tornar-se”, tensão que na obra de Montaigne 

extrapola o aspecto sexual, presente no relato em questão, e se configura, para 

muitos estudiosos, em apreciação metafísica importante em sua obra (REESER, 

2009, p. 233-234). 

Por esse prisma, é possível afirmar que a dedicação ao assunto marca uma 

importante inflexão na trajetória da Cia. Livre. Se em espetáculos como VemVai – O 

caminho dos mortos; Cia. Livre canta Kaná Kawã e A travessia da calunga grande, o 

motivo criador – em perspectiva fortemente apoiada nas reflexões de Darcy Ribeiro 

– relacionou-se muito com a indagação do que seria o povo brasileiro, em Maria que 

virou Jonas ou a força da imaginação, o escopo da investigação é premido pela 

possibilidade de transformação. Assim, a partir do prisma do corpo – individual e 

coletivo (tanto a própria Companhia como a de outras associações de artistas 

teatrais que permanecem em estado de relação na cidade de São Paulo), a principal 

pergunta motivadora do espetáculo foi: O que esse povo pode se tornar a partir da 

transformação de seus sujeitos constituintes? Indagação que se faz não mais à 

distância – a partir da mitologia ameríndia, africana, ou de uma das narrativas 

centrais no contexto ocidental, como é a história de Édipo –, mas se apresenta a 

partir do locus habitado pelos integrantes da própria Companhia, ou seja, urbano e 
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contemporâneo em uma megalópole que absorve elementos culturais de grande 

parte do mundo, como é a cidade de São Paulo.  

Nesse ponto é interessante ressaltar que o teatro, historicamente, por 

diversas circunstâncias esteve envolto com questões de gênero sexual. Como é 

amplamente conhecido, em vários momentos de sua história, como no século V a.C. 

– no áureo período ateniense, quando, segundo argumentação existente, as 

representações de tragédias ocupavam lugar central na vida sociocultural da polis –, 

tanto as personagens masculinas quanto as femininas eram representadas por 

homens: na medida em que as mulheres eram vistas, pelo poder, como inferiores. 

Do mesmo modo, no período elisabetano, quando a Inglaterra da segunda metade 

do século XVI e primeiros anos do XVII legou ao mundo a grandeza e a genialidade 

de William Shakespeare, o palco, sobretudo por censura dos puritanos, era restrito 

aos homens. Estes são apenas os exemplos mais conhecidos, entretanto, em 

diversos textos e encenações, ao logo de sua história, o palco foi local privilegiado 

para a apresentação e  discussão de questões relativas ao binarismo e à relação 

causal, invariavelmente imposta, entre sexo, gênero, prática sexual e desejo. Em 

artigo introdutório do livro que organizou: Crossing the stage: controversies on cross-

dressing, Lesley Ferris (1993, p. 1-19), ao apresentar os trabalhos de três autoras 

presentes na publicação, sintetiza assim alguns questionamentos delas: “[...] o 

travestir-se [no palco] subjuga os padrões masculinos e femininos convencionais ou, 

de fato, eles reinscrevem o binarismo, a ‘verdade’ da masculinidade e da 

feminilidade?” (FERRIS, 1993, p. 18, tradução do pesquisador). Ressalta-se as 

aspas entre as quais a autora colocou a palavra verdade.  

Ferris também se apropria de preceitos apresentados por Roland Barthes 

(1974) para defender que obras que de alguma forma contemplam, em seu 

desenrolar, o travestir-se e obrigam o leitor/espectador a ver múltiplos significados 

no próprio ato de ler, ouvir ou assistir uma apresentação, que em si é palimpsesta. 

Tal pressuposto, então, seria absolutamente convergente com um dos ideais 

centrais da forma de produção em reflexão neste trabalho, ou seja, o de ampliar – 

algumas vezes ao paroxismo – a apreensão, por parte da recepção, de um 

determinado tema a partir de diversos pontos de vista.  

No processo de preparação do espetáculo Maria que virou Jonas ou a força 

da imaginação, inúmeros expedientes desenvolvidos durante os anos de existência 
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da Companhia foram utilizados. Métodos que, como visto no capítulo anterior, 

constituem forma de produção, desenvolvida historicamente, na qual preceitos 

colaborativos de criação são determinantes. Entretanto, no tocante à criação do 

texto do espetáculo, uma diferença se apresentou de início, o que, de alguma 

maneira, atesta que a forma de produção em questão não é estanque, e se 

transforma de acordo com as vivências de cada equipe que compõe os espetáculos. 

Em vários processos de criação da Cia. Livre, aliás, em procedimento, de 

certo modo, muito comum entre grupos que trabalham de maneira colaborativa, 

como é o caso, em grande parte, daqueles especificamente ligados ao sujeito 

histórico teatro de grupo paulistano, a elaboração do texto costuma percorrer a 

seguinte trajetória: a partir de um tema, de uma situação, de uma inquietação, enfim, 

de um ponto de partida escolhido, o texto é constituído, principalmente, a partir da 

troca de experiências: estudos, exercícios, improvisações entre os integrantes da 

Companhia. Nessas experiências, surge – ou é escolhido –, de dentro da própria 

equipe ou é convidado, um artista de fora, que passa a atuar como corifeu daqueles 

trabalhos e, assim, assume a batuta de dramaturgista. Desse modo foi, por exemplo, 

em VemVai – O caminho dos mortos, que após a escolha do tema, do encontro com 

o antropólogo Pedro Cesarino e de várias atividades realizadas não só por atores, 

mas também por cenógrafos, iluminadores, músicos, figurinistas e pela direção; o 

dramaturgo convidado, Newton Moreno, juntou-se ao conjunto e ao universo de 

criação artística criado para que o texto do espetáculo, por intermédio do 

entrecruzamento de experiências e atividades, fosse constituído (MORENO, [2007?], 

p. 14-17). 

De tal processo, paulatinamente, uma narrativa (constituída de textos e de 

diversificados expedientes cênicos) se constituiu e conferiu forma significativa à 

matéria-prima das experiências de cada integrante da equipe de criação. Pois, como 

afirma Robert Darnton, a narrativa: “[...] coloca a ação numa estrutura referencial; 

supõe um certo repertório de associações e respostas, da parte de sua audiência, e 

proporciona uma forma significativa à matéria-prima da experiência” (DARNTON, 

1986, p. 107). 

O ensaio de Montaigne, suas diversas facetas de interpretação e a discussão 

acerca dos gêneros (trans)sexuais relacionam-se de maneira pungente com as 

pesquisas, inquietações e questionamentos da atriz e pesquisadora Lúcia Romano, 
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cuja tese de doutoramento, defendida na Escola de Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo, recebeu o título de De quem é esse corpo? – A 

performatividade do feminino no teatro contemporâneo (ROMANO, 2009) e a 

apresentação de alguns trechos do resumo da tese exemplifica a importância do 

tema para a atriz e pesquisadora: 

 

Este trabalho analisa a criação teatral contemporânea das mulheres, 
questionando a caracterização da obra teatral a partir do recorte do gênero 
feminino. [...] A fim de iluminar o complexo cruzamento entre corporeidade, 
processos criativos e subjetivação, sugere a constituição de imagens 
encarnadas, bem como a análise do corpo sexuado no processo de 
comunicação teatral; projetando a ideia do teatro do andrógino, capaz de 
subverter concepções binárias e encorpar a instabilidade das performances 
de gênero (ROMANO, 2009, p. II). 

 

De acordo com proposta central da Cia. Livre, como mencionado por Cibele 

Forjaz: “Qualquer um de nós pode encabeçar um projeto, desde que consiga 

convencer os outros a ir junto e, lógico, que consiga, em coletivo, produzir as 

condições de trabalho” (FORJAZ, [2007?], p. 47), Romano convenceu a Companhia 

no sentido de que o ensaio de Montaigne se tornasse a base de uma pesquisa sobre 

o tema da transexualidade que resultasse em um espetáculo (ABE et al., 2015, p. 

12). A partir da aceitação do tema, os integrantes da Livre decidiram convidar alguns 

dramaturgos para fazer propostas ao projeto: “A nossa proposta para os 

dramaturgos era que cada um deles escrevesse algum material inicial – um roteiro, 

sinopse, estrutura, cena ou o que quisesse – e desse para o grupo preparar uma 

cena ou um workshop, uma devolutiva nossa à provocação” (ABE et al., 2015, p. 8). 

Entretanto, o ator Edgar Castro, a atriz Lúcia Romano, a diretora Cibele 

Forjaz, o assistente de direção Artur Abe, o profissional de vídeo Lucas Brandão e a 

preparadora corporal Lu Favoreto mantiveram uma rotina de trabalho sobre o tema. 

Um modus operandi que tinha como elemento central o denominado workshop 

(como está nas palavras de Cibele Forjaz, na citação imediatamente anterior) e que 

funciona da seguinte maneira:  

A partir de suas pesquisas sobre o tema proposto, de sua formação artística, 

de suas referências e vivência na arte, o artista responsável por elaborar o workshop 

prepara uma apresentação, com foco na sua área específica de criação, que irá 

revelar a todos a maneira pela qual se apropriou do tema escolhido e de que forma 

encaminha sua criação. Cada workshop, ou demonstração, tem o seu artista 
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responsável, mas, invariavelmente, requer a participação de outros integrantes, 

quando não de toda a Livre.  

Assim, o processo práxico, mesmo em momentos de predominância de 

apreensão teórica sobre um tema ou situação, permanece o tempo todo em 

produção estética, em criação de material que poderá, ou não, ser utilizado em 

cenas do espetáculo a ser construído. De certa maneira, a experiência que cada 

integrante da Companhia tem com o tema do projeto em elaboração se materializa e 

é apreciada, experimentada, questionada frequentemente. Outra questão importante 

é que, desde os primeiros momentos, a criação é compartilhada em processo de 

recepção. Este pode ser formado pelos próprios integrantes do grupo de criação, no 

workshop de um artista ou equipe apresentado a todos envolvidos no trabalho, ou 

formado por convidados, que sempre são recebidos em ensaios abertos, e 

demonstrações de processos, denominados de “por exemplo”, além de conversas e 

debates – eventos rotineiros na história da Cia. Livre. 

A constante apresentação de workshops, ou de trechos dos espetáculos em 

construção (os “por exemplo”) para integrantes da Companhia ou convidados, 

fomenta o que pode ser considerada uma “contaminação prática” de pontos de vista, 

ou contraposição plural em singularidade. Acontecimento que pôde ser verificado in 

loco ao se acompanhar os trabalhos da Companhia desde de setembro de 2014 até 

a estreia do espetáculo, em fevereiro de 2015. Além das considerações presentes 

nesta tese, tal acompanhamento embasou o texto “Também sobre gêneros” (FRIN, 

2015, p. 47-53), que está incorporado na publicação da Cia. Livre acerca do 

espetáculo e do processo de criação de Maria que virou Jonas ou a força da 

imaginação (ROMANO, 2015). 

Escreveu Cibele Forjaz sobre a forma de produção da Cia. Livre, já bastante 

amadurecida na criação de VemVai – O caminho dos mortos: 

 

[...] criação que tem por base a devoração contínua de um material original, 
para dar origem a uma nova obra, cuja elaboração é coletiva. O processo 
começa com o estudo, análise e reflexão sobre um material bruto, tema ou 
texto-matriz. Depois, esse tema-matriz passa por uma primeira elaboração 
teatral por meio do corpo do ator, em cenas criadas e apresentadas para 
todos (essas cenas são geralmente chamadas de workshops por seu 
caráter processual e inacabado: meio combinadas, meio improvisadas). Em 
seguida, a equipe de criação, em conjunto (incluindo diretor, dramaturgista, 
atores, cenógrafo, figurinista, iluminador), elabora um roteiro-base para a 
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criação do espetáculo a partir da confrontação e fricção entre a matriz e 
suas várias reelaborações (FORJAZ, [2007?], p. 61). 

 

Seja por intermédio da participação ativa no workshop de outros integrantes 

da equipe, seja apenas assistindo as apresentações; as visões sobre o tema em 

desenvolvimento, as especificidades da formação e o arcabouço teórico e estético 

da equipe – e de seu público –, misturam-se. É preciso ressaltar que em todas essas 

atividades, a sede da Companhia e a estrutura de equipamentos de iluminação, de 

som e de vídeo que ao longo dos anos foi montada pela Livre, além do acervo de 

figurinos e adereços do grupo, adquirem papel fundamental. É comum que o espaço 

de ensaios seja adaptado cenicamente para cada workshop, ou que sejam utilizadas 

instalações como a cozinha e os camarins que lá existem para que cenas sejam 

preparadas e apresentadas. Da mesma maneira, é constante a apresentação de 

material audiovisual que ajuda a compor cada estudo. Tal material é compilado pelo 

artista responsável pelo workshop a partir de pesquisas em diversas fontes – nos 

dias atuais, principalmente da internet, ou é produzido por intermédio da gravação 

de ensaios, treinamentos ou experiências relacionados ao processo de criação.  

Na Figura 3, vê-se momento de workshop realizado por Lúcia Romano e 

Edgar Castro. Nota-se a utilização da estrutura de vídeo da Companhia. Na Figura 

4, parte do espaço físico e da estrutura de equipamentos da Casa Livre, sede da 

Cia. Livre – à época localizada na Rua Pirineus, no 107, no bairro da Barra Funda 

em São Paulo –, em momento imediatamente anterior a uma das apresentações 

preliminares de Maria que virou Jonas ou a força da imaginação, os denominados 

“por exemplo”, em dezembro de 2014. Na foto, vê-se mesa de som, mesa de luz, 

microfones, refletores, o piano e elementos cenográficos. Também se pode ver a 

demarcação do espaço cênico com fita crepe, expediente utilizado pela Companhia 

desde o seu surgimento, como marca registrada de proposição cenográfica 

conceitual e que prima pela simplicidade. 
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Figura 3 – Momento de workshop. Romano (de costas) e Castro (imagem projetada)  

 

Foto: Luiz Eduardo Frin (acervo pessoal) 
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Figura 4 – Parte da estrutura da Casa Livre 

 

    Foto: Luiz Eduardo Frin (acervo pessoal) 

 

Embora os workshops pareçam diretamente relacionados ao trabalho dos 

atores, em vários outros relatos presentes nas publicações da Cia. Livre – e no 

observado no processo de criação de Maria que virou Jonas ou a força da 

imaginação –, ficou evidente que tal expediente é utilizado por todos os artistas e 

pelas diferentes equipes de criação. Há o workshop dos atores, assim como há o da 

direção, da iluminação, da cenografia, do figurino, da trilha sonora, enfim, de todos 

os elementos que compõem o espetáculo. Tal procedimento é rigorosamente 

democrático e colaborativo e, apesar de não se tratar de um expediente novo (e não 

conhecido por workshop, em boa parte dos casos), na Livre trata-se de 

procedimento fundante do processo de toda a equipe de criação. Inclusive, solicitar 

que um artista que se integra a um projeto a apresentar o seu workshop é uma 

maneira que a Companhia encontrou para dar as boas-vindas a profissionais 

convidados a trabalhar com o grupo (GUIMARÃES [2007?], p. 80). Assim, a 

pesquisa e a criação de um integrante sempre são expostas no sentido de buscar 

influenciar e de serem influenciadas pelo colaboracionismo horizontal. 
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Das dramaturgas e dos dramaturgos convidados – Cássio Pires, Silvia 

Gomez, Gabriela Amaral Almeida, Solage Dias, Alexandre Dal Farra e Caetano 

Gotardo –, três enviaram propostas para serem trabalhadas no processo de 

preparação do espetáculo: Solange Dias, Alexandre Dal Farra e Cássio Pires (ABE 

et al., 2015, p. 8). Solange Dias enviou uma cena inicial do que poderia vir a se 

tornar um texto (DIAS, 2015, p. 96-99) e Alexandre Dal Farra enviou uma série de 

fragmentos de cenas. As propostas de Dias e Dal Farra foram trabalhadas, 

principalmente por Lúcia Romano, Edgar Castro, Cibele Forjaz e Artur Abe. Aliás, é 

preciso ressaltar que ao se acompanhar o processo de criação do grupo, as 

decisões só são tomadas após um processo de intensa experimentação (FRIN, 

2015, p. 49). 

Embora as propostas de Dias e Dal Farra tenham sido trabalhadas, uma série 

de fatores, alguns relacionados ao tempo disponível para o desenvolvimento do 

espetáculo, fizeram com que o diálogo deles com a Companhia fosse interrompido 

naquele momento para, talvez, ser retomado em outra oportunidade: “O que a gente 

sentiu é que, no caso do Alê [Alexandre Dal Farra] e da Solange [Dias], precisaria 

continuar o diálogo (ABE et al., 2015, p. 8). Na Figura 5, vê-se Castro e Romano em 

processo de experimentação cênica do texto de Solange Dias. 

Quanto ao retorno do convite por parte de Cássio Pires: 

 

Ele (Cássio Pires) não entregou uma primeira provocação para nós no 
prazo combinado, porque ele estava terminando um outro texto. Um dia eu 
telefonei para ele e perguntei: “você vai querer continuar?”, porque ele ainda 
não tinha mandado nada. Ele respondeu que sim e uns dias depois nos 
enviou sete cenas prontas, ou seja, metade do texto. Em meados de três 
semanas o texto estava pronto (ABE et al., 2015, p. 8). 

 

Esse acontecimento trouxe para os integrantes da Livre, que naquele 

momento se dedicavam à pesquisa, determinada situação que, de certo modo, 

caracterizou-se paradoxal. Por um lado, a criação de Pires trazia uma espécie de 

conforto: a de ter um material textual de certa forma bem estruturado a ser 

trabalhado. Por outro lado, o desconforto se apresentava pelo fato de já haver todo 

um trabalho de pesquisa em elaboração, com a criação de personagens e situações 

pelos demais integrantes da equipe. Assim, naquela etapa do processo, ter um 

material dramatúrgico que apresentasse estruturas consolidadas – apresentadas por 

um só artista – entrava em choque com a proposta de criação coletiva, fundante à 



111 

 

forma de produção desenvolvida pela Cia. Livre. Foi então que se iniciou um 

processo de hibridização, para o qual toda a experiência acumulada, durante anos, 

foi fundamental. 

 

Figura 5 – Experimentação cênica na Cia. Livre. A partir da esquerda: Romano, Forjaz (ao fundo), 

Castro e Lucas Brandão (diretor de vídeo) em experimentação da proposta de Solange Dias 

 

      Foto: Luiz Eduardo Frin (acervo pessoal) 
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A primeira abordagem do texto de Cássio Pires não foi feita, de maneira 

simbólica, pelos integrantes da equipe, mas por personagens. A direção de Cibele 

Forjaz criou uma espécie de estratagema que funcionou da seguinte maneira: foram 

convidadas para a primeira leitura do texto proposto por Cássio as personagens que, 

por meio dos workshops, estavam em desenvolvimento no processo de pesquisa e 

criação realizado por Edgar Castro e Lúcio Romano. Assim, na primeira leitura do 

texto, as personagens do texto de Pires – Ela e Ele – foram interpretadas pelos 

atores/atrizes transexuais Neo Maria (Lúcia Romano) e Jonas Couto (Edgar Castro). 

Para conduzir a leitura, a diretora Cibele Forjaz também criou uma personagem: 

João – o assistente de direção. Como pode ser visto na Figura 6, toda uma misè-en-

scene, que começa do lado de fora da Casa Livre, foi criada para esse momento. 

Inclusive, um boneco do acervo da Companhia foi utilizado como uma peça 

propagandista do evento.  

 
Figura 6 – “Anúncio” da primeira leitura do texto 

 

                         Foto: Luiz Eduardo Frin (acervo pessoal) 
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Na Figura 7, vê-se o exato momento em que a diretora Cibele Forjaz (de 

vermelho) – “no papel” de João, o assistente de direção –, abre a porta da Casa 

Livre e convida o “público” para assistir a primeira leitura da proposta inicial, ainda 

incompleta, do texto de Cássio Pires para o espetáculo que viria ser nomeado de 

Maria que virou Jonas ou a força da imaginação. A utilização de estratagemas que 

englobam diversas facetas da teatralidade é importante elemento do repertório de 

procedimentos da Cia. Livre na confecção de seus espetáculos. 

 
Figura 7 – O “público” entra na Casa Livre. A partir da esquerda: Laura Salerno (produtora), Cássio 

Pires e Cibele Forjas “encenam” a entrada para a primeira leitura da proposta de Cássio Pires 

 

   Foto: Luiz Eduardo Frin (acervo pessoal) 
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Estabeleceu-se, então, um processo embasado na teatralidade em que uma 

camada de criação artística gerava outra. É preciso lembrar que, nesse primeiro 

momento de apropriação do texto por meio das personagens que se desenvolviam 

no processo, Cássio Pires ainda não havia concluído sua criação. Havia apenas as 

“sete cenas prontas”.  

A partir da leitura das cenas do texto de Pires, estas caracterizaram-se em 

matrizes de workshops realizados, então, por Lúcia Romano e Edgar Castro, sempre 

como Neo Maria e Jonas Couto. Paralelamente, a atriz e o ator continuavam a 

criação de cenas, relatos e canções a partir de suas pesquisas sobre o tema da 

transexualidade.  

Nesse ínterim, Cássio Pires concluiu seu texto, que foi todo experimentado 

cenicamente pelos intérpretes que assim se aprofundavam na criação de Neo Maria 

e Jonas Couto. Só depois dessa experimentação, Lúcia Romano, Edgar Castro e 

Cibele Forjaz iniciaram o trabalho de mesa, ou seja, sentaram-se para dissecar, 

analisar racionalmente, todo o texto. Análise claramente inspirada nas proposições 

de Constantin Stanislavski apresentadas no capítulo “Unidade e objetivos”, de A 

preparação do ator (1989, p. 137-150). Em linhas gerais, Stanislavski propõe a 

divisão do texto a ser encenado em unidades menores e a nomeação de cada 

unidade com a utilização de verbos de ação para esse fim. Tais verbos tendem a 

expressar a motivação, o objetivo, das personagens em cada fragmento do texto.  

Ao desenvolver o trabalho de mesa, após a vivência cênica, as motivações 

encontradas já estavam influenciadas pelas experimentações e descobertas 

proporcionadas pelo trabalho, até então. Epistemologicamente, portanto, trata-se de 

criação cujo procedimento metodológico adota as proposições práxicas. De alguma 

forma, já não era mais possível analisar o texto sem a participação das descobertas 

de Lúcia Romano, Edgar Castro, Cibele Forjaz e Artur Abe. Descobertas, essas, 

provenientes do processo de pesquisa e criação acerca do tema da transexualidade, 

então amalgamado à criação de Pires. Claramente, camadas de percepção e de 

criação estavam em pleno processo de miscigenação e de influências mútuas: texto 

e criação em proposição palimpsesta de processo, ao paroxismo. 

Na Figura 8, vê-se a mesa de trabalho da Companhia quando dos trabalhos 

de “dissecação”, após as experimentações cênicas, do texto de Pires. Nota-se a 
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presença dos lápis de cor. A cena experimentada já “ganhara cores” e, assim, 

“voltava” ao papel. Na Figura 9, capa do Caderno de Direção de Cibele Forjaz. 

 

Figura 8 – A mesa da leitura 

 

            Foto: Luiz Eduardo Frin (acervo pessoal) 

 

Figura 9 – Caderno de Direção de Cibele Forjaz 

 

Foto: Luiz Eduardo Frin (acervo pessoal) 
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Paralelamente, Lu Favoreto conduzia o processo de pesquisa corporal com 

os intérpretes. Mais uma vez, em relação que se estabelecia com o percurso 

histórico da Companhia, os conceitos de outro e de transitoriedade dominavam o 

trabalho. Por intermédio de exercícios e improvisações, Lúcia Romano e Edgar 

Castro buscavam compreender, representar e transitar pelos entrecruzamentos de 

aspectos considerados masculinos e femininos em seus movimentos e das 

motivações que lhes eram propostas. Constantemente, os exercícios eram gravados 

em vídeo para serem analisados e discutidos pelo conjunto criador. Na Livre – em 

graus distintos –, tudo é posto em discussão. Assim, as funções diretivas – como 

preparação vocal e direção, por exemplo – são lideradas, propostas, conduzidas 

pelas artistas responsáveis por elas, mas, ao fim, devido ao processo de intensa 

troca, as atribuições dessas funções tornam-se compartilhadas. 

Uma questão motivou todo o processo e ecoou diversas vezes durante os 

trabalhos corporais: o que se costuma perceber e interpretar como masculino e 

feminino, em movimentos e em posturas corporais, não necessariamente 

corresponderiam a questões físicas consideradas “naturais”, sendo, entretanto, 

muitas vezes, provenientes de convenções culturais, sociais e, sobretudo, 

ideológicas (BUTLER, 2015). No processo de pesquisa corporal da Companhia, os 

questionamentos acerca da existência ou não de corpos masculinos e femininos não 

visavam e não encontraram respostas de caráter científico, mas foram, o tempo 

todo, sendo utilizados como provocação para que os corpos de Neo Maria e de 

Jonas Couto se constituíssem em processo de constante experimentação. 

Paulatinamente, uma grande quantidade de material cênico era concebida. 

Havia o estudo e a encenação do texto de Cássio Pires, e, também, todas as cenas, 

relatos, poemas, letras de canções criados por Edgar Castro e Lúcia Romano, no 

processo de pesquisa criativa. Ao acompanhar o processo, era nítida a tensão que 

se estabelecia proveniente da percepção da diversidade de todo esse material. Uma 

estrutura espetacular precisava ser encontrada. 

A estrutura que começou a se formar, e não podia ser diferente, tendo em 

vista o histórico da Cia. Livre (parte dele apresentada, aqui), ao invés de aliviar essa 

tensão, fomentava-a, utilizava-a para potencializar artisticamente a criação. Como já 

mencionado, as personagens Ela e Ele do texto criado por Cássio Pires seriam 

interpretadas por Neo Maria e Jonas Couto. Entretanto, mesclados à encenação do 
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texto dramático estariam momentos compostos por relatos, performances e canções, 

provenientes do processo de pesquisa de Edgar Castro e Lúcia Romano. O 

estratagema cênico utilizado para incluir esses momentos épicos na estrutura 

dramática foi o de criar intervalos na encenação do texto de Cássio Pires. Como é 

de praxe em uma apresentação teatral, nos intervalos, atores e atrizes voltam para 

locais de preparação e de descanso, os camarins. Então, convencionou-se que, nas 

interrupções da cena dramática, Neo Maria e Jonas Couto voltariam para locais 

íntimos e, por intermédio de cenas, compartilhariam com o público um pouco de 

suas vidas. Paradoxalmente, os “momentos camarim”, na encenação de Maria que 

virou Jonas ou a força da imaginação, foram criados para que as personagens, ao 

buscar o refúgio na intimidade de uma encenada solidão, pudessem tornar públicas 

algumas das proposições reflexivas do espetáculo.  

 

Figura 10 – Edgar Castro em pesquisa de um “camarim” 

 

  Foto: Luiz Eduardo Frin (acervo pessoal) 
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Assim, uma estrutura metateatral, repleta de camadas era concebida. Os 

denominados “camarins” passavam a constituir momentos híbridos, nos quais 

expedientes épicos (principalmente relatos e canções) e de performance 

(improvisações, falas direcionadas diretamente ao público, sorteios) se mesclavam e 

serviam tanto de anúncio, de antecipação, de material referencial para o que seria 

apresentado na cena e nas proposições reflexivas sobre ela. 

Durante o processo, inúmeras estruturas intermediárias – provisórias, foram 

criadas até que se chegasse à que foi apresentada na estreia do espetáculo, para o 

público geral na unidade Belenzinho do Sesc paulistano, em fevereiro de 2015. Nas 

figuras 11 e 12, vê-se a esquematização de uma dessas estruturas, que foi 

apresentada no “por exemplo 1” da Companhia. A letra e os desenhos são de Cibele 

Forjaz. 

 

Figura 11 – Detalhe da esquematização do “por exemplo 1” 

 

  Foto: Luiz Eduardo Frin (acervo pessoal) 
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Figura 12 – Esquematização do “por exemplo 1” 

 

  Foto: Luiz Eduardo Frin (acervo pessoal) 

 

Nessa fase, já participavam mais diretamente do processo os artistas 

convidados para comporem o projeto. O cenógrafo Márcio Medina, o figurinista 

Fabio Namatame, os músicos Lincoln Antonio e Pepê Mata Machado. Foi no 

processo de troca com esses artistas, com a participação efetiva deles, que se 

chegou à estrutura final da peça. Até que essa estrutura fosse alcançada, várias 

propostas intermediárias foram apresentadas, debatidas, confrontadas. 

Após mais de quinze anos de existência, a forma de produção da Cia. Livre 

encontra-se tão estabelecida que, ao ser convidado para participar de um projeto, 

pelo que foi observado, fica muito difícil para um artista, naquele contexto de 
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criação, não dialogar com essa forma e não se pautar pelos métodos colaborativos 

da Livre. Foram observadas inúmeras apresentações de Neo Maria e Jonas Couto 

para toda a equipe de trabalho, sucedidas por intensos debates. Frequentemente 

Cibele Forjaz, Lúcia Romano e Edgar Castro instigavam os integrantes da equipe a 

apresentarem seus processos de trabalho, seja em pequenos workshops, seja 

trazendo propostas que eram imediatamente postas em prática. Era comum também 

presenciar o intercâmbio de experiências entre os artistas, muitas vezes em 

reuniões “formais”, outras vezes em conversas descontraídas. A Figura 13, uma foto 

feita logo após a finalização de um dos chamados “por exemplo”, ilustra esse 

processo. Nela, observados pela preparadora corporal Lu Favoreto (sentada e com 

a mão no rosto), vê-se a atriz Lúcia Romano em conversa com os responsáveis pela 

parte musical do espetáculo, Lincoln Antonio (de vermelho_ e Pepê Mata Machado 

(atrás da atriz, visto parcialmente); em pé, Edgar Castro (de frente), conversa com o 

cenógrafo Márcio Medina.  

 

Figura 13 – Conversas depois de um “por exemplo” 

 

Foto: Luiz Eduardo Frin (acervo pessoal) 
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Grande parte desse processo foi utilizada para resolver a questão que se 

impôs logo que o texto de Cássio Pires, prioritariamente construído sobre os 

preceitos dramáticos, foi escolhido para ser o eixo central do espetáculo. Texto que 

traz a saga do casal Ele e Ela que, após serem apresentados à história de Marie 

Germain pela personagem Professor (que é só mencionada, não aparece de fato na 

peça), tal como escrita por Montaigne, são “transportados” para dentro dela. Após 

uma forte chuva, a personagem Ela, ao voltar para casa e pular uma poça d’água na 

rua, percebe, em si, o surgimento de um pênis. O texto apresenta os 

desdobramentos peculiares desse acontecimento na vida do casal. A cena em que é 

apresentada transformação de Ela é a seguinte: 

 

(A cena ainda escura. Ouvimos gritos horrendos, objetos domésticos são 
arremessados ao chão. São muitos os gritos e muitos os objetos 
domésticos arremessados.) 
(A luz sobe. Sala. Início da tarde. Pratos e copos quebrados pelo chão. Ele 
carrega um copo d’água e a observa com perplexidade.) 
ELA (Transtornada, quase catatônica): Aconteceu algo muito estranho. Algo 
muito, muito estranho. 
ELE (Oferece-lhe a água): Beba. 
ELA: Não olhe pra mim. 
ELE: Beba. Vai te fazer bem. 
ELA: Não olhe para mim! Não olhe para mim!! 
(Ele se vira.) 
ELE: Por que você não quer que eu olhe para você, meu bem? 
ELA: É terrível. É hediondo. É nefasto. 
ELE: Você precisa me dizer o que aconteceu. Você quebrou boa parte dos 
nossos utensílios domésticos. 
ELA: Foi necessário. 
ELE: Eu estou de costas para você. Você já se sente capaz de falar? 
ELA: Sim? 
ELE: Sim? 
Ela: Sim. 
ELE: Então conte-me, meu amor. Conte-me o que aconteceu... 
(Ela não responde.) 
ELE: Você, acidentalmente, teria cometido algum ato de violência contra 
alguém? 
(Silêncio.) 
ELA: Tivemos essa chuva muito forte ontem à noite e hoje pela manhã. 
ELE: Sim. 
ELA: Eu estava voltando pra casa. 
ELE: Sim. 
ELA: Ao atravessar a rua eu percebi uma poça. Uma poça entre a rua e a 
calçada. 
ELE: Sim. 
ELA: Eu, então... então, eu saltei a poça. 
(Ele não responde.) 
ELA: EU SALTEI A POÇA! 
(Ele deixa o copo cair no chão.) 
ELA: Não havia como desviar! Ela era imensa! Imensa! 
(Ele não responde.) 
ELA: Eu não poderia simplesmente atravessá-la! Ela era imensa e suja! Ela 
era, acima de tudo, suja! 
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(Ele não responde. Ela grita, debate-se descontroladamente. Ele a segura, 
toma seu rosto com as mãos. Olha-a.) 
ELE: Aconteceu? 
ELA: Sim. Aconteceu. (Silêncio. Ela encara-o.) O que eu faço, me diga, o 
que faço? 
(Ele se afasta. Anda pela sala, cabisbaixo, pensativo.) 
ELE: Eu poderia... Você poderia me mostrar? 
(Ela encara-o com horror.) 
ELA: Não se aproxime de mim! NÃO SE A-PRO-XI-ME!! 
ELE: Tudo bem, meu amor, está tudo bem... Será como você preferir... 
ELA: É HORRÍVEL! É REAL! É HORRÍVEL!É REAL! AQUELAS PALAVRAS 
TODAS, DE ALGUMA FORMA... DE ALGUMA FORMA!!! (CIA. LIVRE; 
PIRES, 2015, p. 13-14).  

  
Tal como o acontecimento apresentado por Montaigne, o texto de Pires é 

instigante e provocador. Entretanto, pelo drama privilegiar o íntimo, as relações 

intersubjetivas, por mais abrangente que fosse o trabalho de Pires, de certa forma, 

ele sempre se relacionaria a uma escolha, ao ponto de vista de um artista sobre o 

assunto. Ponto de vista que emergiria a partir das falas das personagens e, assim, 

ficaria na dependência do que pudesse estar contido nos diálogos entre Ela e Ele.  

Para Peter Szondi: “O drama da época moderna surgiu no Renascimento” 

(SZONDI, 2001, p. 29) e resultou da busca do homem moderno de se 

autorrepresentar por intermédio unicamente da recriação das relações 

intersubjetivas, mediadas exclusivamente pelo diálogo e a partir da expressão de 

sua vontade e a sua liberdade de decisão, uma vez que, no drama, palavras 

caracterizam decisões. No universo do drama moderno, ou burguês, o diálogo 

concentra tudo o que pode existir, nada que está além dele é passível de 

representação e tudo que está fora dele deve permanecer estranho. Assim: “Da 

possibilidade do diálogo depende a possibilidade do drama” (SZONDI, 2001, p. 34). 

Então, o que se procurava eram maneiras de se levar à cena tudo o mais que 

se constituía de universo de apreensões da Companhia sobre o tema, 

principalmente a partir das prospecções de Lúcia Romano, Edgar Castro, Cibele 

Forjaz, Artur Abe e Lucas Brandão, e que não “cabiam” dentro dos diálogos, dos 

limites impostos pelo drama. Apreensões que já haviam se tornado narrativas, tal 

como proposto por Darnton (1986): experiências que se formalizaram 

significativamente. Assim, “não se permitiam” ser apresentadas  unicamente por 

meio da representação de relações intersubjetivas, tal como o drama propõe, por já 

terem adquirido contornos temático-formais diferenciados (canções, relatos, 
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conversas diretas com o público, danças etc. que expressavam pontos de vista 

plurais).  

É de fundamental relevância ponderar que naquele momento, a Cia. Livre 

enfrentava, com pressupostos estéticos, uma questão conceitual fundamental, a 

saber: 

Em História da sexualidade 1: a vontade do saber (2015), Michel Foucault 

contrapõe-se à ideia, disseminada como lugar-comum, segundo a qual a 

sexualidade é reprimida na sociedade moderna. Assim, defende que houve, e ainda 

há, grande valorização de pressupostos de temática sexual, formulados 

principalmente pelo discurso em processo histórico que se inicia por volta do século 

XVII (não por acaso nos primórdios da formulação de uma sociedade premida pela 

hegemonia dos valores burgueses), consolida-se nos séculos XVIII e XIX e encontra 

seu apogeu no século XX.  

Para o autor, essa valorização, principalmente pelo discurso, de tudo que 

concerne ao território das relações sexuais submete-se a formulações de poder 

intrinsicamente relacionadas à instituição burguesa por excelência: a família, que 

para Foucault é lugar privilegiado de eclosão da sexualidade por ter monopolizado 

na sociedade, a partir do século XVIII, a prerrogativa dos afetos (FOUCAULT, 2015, 

p. 118). Assim, para o autor, na modernidade não se reprimiu, mas se expôs 

exageradamente a sexualidade ao ponto de tornar outras tantas considerações 

pertinentes ao sujeito subordinadas a ela.  

Tal exposição foi motivada para que um código do que se relaciona ao sexo, 

de acordo com as prerrogativas burguesas de moral, se estabelecesse e, assim, 

facilitasse o controle institucional dos sujeitos. Uma espécie de índice – de tudo o 

que é plausível, do que é aceito, do que é correto, do que é permitido no território da 

vivência e da prática sexual. Segundo Foucault, tal índice é definido pelo poder, que 

seria, essencialmente, 

 

[...] aquilo que dita a lei, no que diz respeito ao sexo. O que significa, em 
primeiro lugar, que o sexo fica reduzido, por ele, ao regime binário: lícito e 
ilícito, permitido e proibido. Em seguida, que o poder prescreve ao sexo 
uma “ordem” que funciona, ao mesmo tempo, como forma de 
inteligibilidade: o sexo se decifra a partir de sua relação com a lei. E, enfim, 
que o poder age pronunciando a regra: o domínio do poder sobre o sexo 
seria efetuado por meio da linguagem, ou melhor, por um ato de discurso 
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que criaria, pelo próprio fato de se enunciar, um estado de direito 
(FOUCAULT, 2015, p. 91). 
 

 

Então, é extremamente interessante que o texto dramático de Cássio Pires – 

ao fazer eclodir um pênis em uma mulher –, insere na família, no universo guardião 

das relações impostas como lícitas, o que, como a transexualidade, é considerado 

estranho e, portanto, deveria permanecer do lado de fora. Ainda mais ao se tratar de 

uma família que tudo indica pertencer ao universo pequeno-burguês – sendo que 

uma velha geladeira vermelha caracteriza-se como elemento cenográfico icônico 

dessa identificação de classe. Aliás, é de ressaltar a maneira encontrada pela 

dramaturgia, “em parceria” com a cenografia e com a sonoplastia, para encenar 

essa intromissão: uma chuva forte cai sobre a residência do casal, desse modo as 

goteiras no espaço cênico, “represadas” em baldes e bacias, criam sonoridade 

bastante interessante: o som do impacto das gotas no metal dos recipientes é 

amplificado. Tem-se, então, a representação de um violento mundo exterior que, aos 

poucos, adentra ameaçadoramente o seio familiar. 

É preciso ressaltar também a importância da forma circular, na encenação, na 

cenografia e na canção final do texto: “Canção do buraco” (CIA. Livre; PIRES, 2015, 

p. 36). Buraco que Marie, personagem de Montaigne, teria saltado, ocasionando o 

surgimento do pênis em seu corpo. Círculo que se associa à imagem do eterno 

retorno – buraco (negro?) do qual tudo se inicia e para onde tudo converge. 

 

ELE: Buraco, buraco. Cabeça humana cheia de buracos. Buraco da boca. 
Buraco dos versos. Buracos dos ouvidos. Buracos do nariz. Buraco do cu. 
Buraco da pele. Buraco da cabeça. Buraco do coração. Buraco da vida. 
Buraco das ideias. Buraco da espera. Buraco da existência. Buraco da 
história. Buraco. Buraco da... Você vai sair de um buraco. Você termina num 
buraco. Buraco do começo, buraco do fim (CIA. LIVRE; PIRES, 2015, p. 
36). 
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Figura 14 – A geladeira vermelha. Edgar Castro (Ela) e Lúcia Romano (Ele) 

 

   Foto: Cacá Bernardes (divulgação do espetáculo) 

 

Figura 15 – Os buracos. Cenário circular e as tigelas na qual pingam gotas d’água representando 

goteiras em Maria que virou Jonas ou a força da imaginação 

 

    Foto: Cacá Bernardes (divulgação do espetáculo) 
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Assim, segundo as reflexões de Peter Szondi (2001), tende-se a estabelecer 

uma crise dramática, pois, como já apresentado, historicamente o drama foi 

“cooptado e represado” para legitimar os valores burgueses. Desse modo, o que é 

proposto pelo dramaturgista tende a questionar tais valores. Crise que é 

potencializada a partir da reação do marido ao estranhíssimo acontecimento. Ao 

contrário de repelir o que seria a perversidade invadindo o local em que, pela 

tradição, ele é o senhor – o patriarca –, o homem é favoravelmente receptivo à 

mudança de sua esposa, ao ponto de se lançar com ela a novas experiências, 

inclusive – e fundamentalmente, sexuais.  

A crise do drama, tal como apresentada por Szondi (2001), caracterizou-se 

por um choque entre forma e conteúdo. Szondi aponta textualmente as dramaturgias 

de Ibsen, Tchékhov, Strindberg, Maeterlinck e Hauptmann, e apresenta 

questionamentos à ordem burguesa por intermédio de textos de tais autores, 

sobretudo. O “impasse” foi solucionado no século XX pela epicização, uma vez que 

a cena épica, sobretudo nos moldes desenvolvidos por Brecht, mostrou-se mais 

pertinente à encenação da crítica ao status quo burguês. No contexto brechtiano, 

conteúdos são desenvolvidos por intermédio de linguagem teatral que se caracteriza 

como um experimento histórico, estético e social. Entretanto, de acordo com 

idiossincrasias locais e temporais, muitos caminhos foram percorridos pela cena 

após o “destronamento” do drama ao ponto de, em muitas situações, se idealizar a 

realização cênica sem qualquer organização mimética estruturada e, portanto, sem 

oferecer ao público possibilidade organizada de recepção9.  

Então, em Maria que virou Jonas ou força da imaginação há o drama, sua 

crise e, pela utilização das narrativas metateatrais denominadas de “camarins”, a 

superação dela por intermédio da cena épica. Para isso foi preciso criar uma 

estrutura que abarcasse múltiplas narrativas. Assim, tal estrutura apresentou-se 

fragmentada, híbrida, polifônica e polissêmica. Entretanto, nas apresentações 

preliminares, foi diagnosticado que a utilização exacerbada dessas narrativas 

metateatrais, ao interromper constantemente do fluxo de ações criado pelo autor, 

enfraquecia, fragilizava a relação entre o público e a cena.  

A superação dessa dificuldade ocorreu de maneira coletiva, uma vez que 

todos os integrantes do projeto, a partir de muitos debates, discussões e criações 

                                                           
9
 Cf. Hans-Thies Lehmann. Teatro pós-dramático. São Paulo: Cosac Naify, 2007. 
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próprias se debruçaram na tarefa de constituir um espetáculo. O espetáculo deveria 

apresentar unidade, e estar de acordo com a proposta da Cia. Livre de apresentar 

vários pontos de vista sobre um tema; de levar à cena uma história com múltiplas 

apreensões e possibilidades de reflexão acerca daquele tema. Multiplicidade 

permitida por uma forma de produção que busca hibridar a contribuição de todos os 

participantes da criação, afinal, um dos lemas que acompanham a Companhia 

desde a sua formação é: “Pessoas, valem mais do que coisas” (FORJAZ, 2012, p. 

16). 

Cássio Pires contribui nesse processo ao trabalhar junto a Edgar Castro e 

Lúcia Romano na finalização dos momentos chamados de “camarins”; assim, o 

texto, mesmo constituído por diversas mãos e transitando entre os gêneros literários 

– na tríade chamada clássica: o épico, o lírico e o dramático –, adquiria uma certa 

unidade formal – híbrida. Na transcrição de um dos momentos do espetáculo, poder-

se-á perceber a hibridização de gêneros, a utilização da tecnologia que confere 

aspectos de performance ao momento, metateatralidade, e a maneira como a 

estrutura da peça, “finalizada”, permaneceu “aberta”, devido à realização de um 

sorteio – expediente que será explicado mais adiante: 

 

ELA: É irreversível, mas já não dói tanto. 
ELE: Talvez possa ser revertido. Não podemos nos acomodar. 
ELA: Eu estou com muita fome. 
ELE: Eu preparei o café da manhã para você. 
ELA: Eu tenho vontade de comer como um homem. 
ELE: Você não é um homem. 
ELA: Eu não vou sair de casa por um longo tempo. 
ELE: Você não deveria abrir mão de seguir com o acompanhamento 
médico. 
ELA: Eu não estou doente. 
ELE: Não, você não está. Não foi isso que eu quis dizer. Eu apenas... 
(Corta-o.) 
ELA: O professor é um grande homem. 
ELE: Sim. 
ELA: Somos afortunados por estarmos próximos de alguém como ele. 
ELE: Sem dúvida. 
ELA: Ele é alguém que pode surpreender e iluminar, a qualquer hora e em 
qualquer lugar, aqueles que se disponham a aceitar as coisas que ele diz. 
 
(A cena escurece.) 

 
CAMARIM 2 – A TRANSFORMAÇÃO DE NEO MARIA E DE JONAS 
 
(De acordo com o sorteio inicial, o público verá a cena de transformação de 
Neo ou de Jonas para a mudança de roupa da personagem Ela.) 
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1 – CAMARIM NEO 
 
(Neo entra no camarim. O Skype

10
 está aberto e Jonas acompanha a cena 

de seu camarim.) 
 
NEO: Eu, Neo Maria, vou falar sem emoção, agora. Em nossa defesa. Olha, 
logo que a gente nasce o nosso gênero é revelado. Garotas nascem e 
ganham roupinhas cor-de-rosa. Meninos, carrinhos, caminhão. Mas, para 
alguns, o que tem entre as pernas não combina com o que há entre as 
orelhas. Um dia, no baile do Gala Gay, me perguntaram “onde é que você 
mora?”. Eu respondi: “Numa caixa de papelão”. “Mas como assim, você não 
mora em Paris, em Londres, em Milão?” “Não, bem” – eu insisti –, “eu moro 
numa caixa de papelão, em Guarulhos.” “Mas por quê?” “Porque eu sou 
uma boneca!” Na verdade, homem e mulher não são palavras que 
descrevem um ser humano no mundo. Na verdade, eu nunca tive uma 
identidade de gênero para mim. Eu sonho ser uma sereia. As sereias são 
como eu: uma coisa em cima, e outra diferente embaixo. Uma cauda de 
peixe nos pés e conchas brilhantes nos seios. E o céu por testemunha. 
 
(Inicia a CANÇÃO DA SEREIA.) [Lincoln Antonio – música. Lúcia Romano – 
letra.] 
 
Você acha que eu sou  
esse tipo de garota 
que tem tudo? 
 
Você acha que  
a minha coleção 
está completa 
 
Tenho aqui um montão 
de coisas lindas 
essa mala, essa sala 
está completa 
 
quanta beleza  
um camarim comporta? 
Tanta fineza 
mas, o que importa? 
 
Pra ser sereia  
eu desfazia  
teia por teia 
pra ser sereia 
tomava sal 
na própria veia 
 
A minha voz, 
e o que ela diz 
nesse mercado  
de ser feliz 
eu ofereço 
e pago o preço 
[...] 
[fim da canção] 
 
[NEO:] Hoje, as pessoas querem passar desapercebidas, pelo padrão, pelo 
bom-mocismo. Mas a maior parte das travestis chama atenção, são tidas 

                                                           
10

 Recurso tecnológico de transmissão em tempo real, via internet, de som e imagem. 
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até como perigosas, e a gente sente na pele a discriminação. De homem 
enrustido, então! É automático: bastou se assumir trans que todo mundo sai 
de perto. Até na comunidade, alguns amigos gays. Eles sentem que, pela 
nossa diferença ser mais visível, é nossa culpa eles sofrerem preconceito. 
Acham que a gente não precisava ser mulher pra ser viado. Mas, muito 
prazer, eu existo e sou um escândalo. Não vou assumir o papel de macho, 
nem sou a fêmea submissa. E risco o chão, pra ser do jeito que quero (CIA. 
LIVRE; PIRES, 2015, p. 120-122). 

 

O trabalho de Pepê Mata Machado, que executava a trilha sonora ao vivo, 

junto aos atores, e o de Lincoln Antonio, na composição musical das canções 

contribuíam para que a unidade específica do espetáculo fosse encontrada. Ao se 

manter Pepê Mata Machado à vista do público, executando a trilha sonora – mesmo 

nos momentos prioritariamente dramáticos –, a direção fez todos os esforços no 

sentido de não permitir que o público entrasse em completo estado de imersão 

buscado pelo drama. Da mesma maneira, ao acompanhar musicalmente as 

personagens Neo Maria e Jonas Couto, nas intervenções musicais ocorridas nos 

“camarins”, a participação de Mata Machado contribuía para deixar evidente que, 

embora fragmentada, composta por inúmeros pontos de vista, apresentava-se uma 

única história, um único espetáculo, ou, o que reforça o caráter híbrido da estrutura, 

um único show. 

É preciso comentar também um aspecto fundamental do espetáculo para 

contextualizar Maria que virou Jonas ou a força da imaginação na história da Cia. 

Livre, do Teatro Brasileiro e quanto ao Teatro de Grupo Paulistano. No mês de 

dezembro de 2014, o espetáculo já tinha estreia acertada para a terceira semana de 

fevereiro do ano seguinte no Sesc Belenzinho. Os trabalhos na sede da Companhia 

estavam acelerados e visavam chegar à versão do espetáculo que seria aberta a 

todo o público em fevereiro de 2015. 

Ocorreu que, nesse trabalho de definições, o figurinista convidado, Fabio 

Namatame, trouxe uma questão para o trabalho. Desde a primeira leitura do texto de 

Cássio Pires, a personagem Ela fora interpretada por Neo Maria/Lúcia Romano e a 

personagem Ele interpretada por Jonas Couto/Edgar Castro. Namatame, no 

momento de finalização de figurinos, manifestou à equipe seu incômodo com o fato 

de, em um espetáculo sobre a transexualidade, uma atriz representasse Ela e um 

ator representasse Ele. Em um primeiro momento, a questão ficou em suspenso, 

chegou-se ao fim do mês de dezembro de 2014, a equipe fez uma pausa para as 

festas de fim de ano e marcou a volta para os primeiros dias de janeiro de 2015. 
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No reencontro, a questão apresentada por Fabio Namatame ecoou 

fortemente. A diretora Cibele Forjaz propôs a Edgar Castro e Lúcia Romano, ou 

melhor, a Jonas Couto e Neo Maria que trocassem de personagens. Assim, Neo 

Maria, que até então só interpretava Ela, passou a interpretar, também Ele, e Jonas 

Couto passou a interpretar, também, Ela. Isso tudo, surpreendentemente, quando 

faltava pouco mais de um mês para a estreia no Sesc Belezinho. 

Inicialmente, o ambiente foi de tensão, mas não experimentar a proposta de 

Namatame seria ir contra os preceitos da Companhia, que se propôs a trabalhar em 

processo participativo de criação e de só tomar uma decisão – principalmente as 

relativas às propostas dos participantes de um projeto – após experimentá-la. 

Depois de intensos trabalhos, verificou-se a pertinência da proposta, então, houve 

uma opção segundo a qual, no início de cada espetáculo, o que definiria qual 

personagem interpretaria Neo Maria ou Jonas Couto seria um sorteio realizado com 

o público. 

Tal resolução incorporava ao espetáculo estratagema historicamente 

relacionado à história da Cia. Livre, já utilizado em outros espetáculos, como em 

Arena conta Danton (2004). De certa forma, mas não completamente, a opção pelo 

sorteio fez lembrar procedimentos historicamente relacionados às pesquisas e 

proposições desenvolvidas no Teatro de Arena, principalmente a partir dos 

espetáculos Arena conta Zumbi (1965) e Arena conta Tiradentes (1967). Refere-se 

às proposições denominadas, por Augusto Boal e outros, de “sistema coringa”.  

No sistema, um ator ou uma atriz representa mais de uma personagem 

durante o espetáculo, utilizando-se para isso de efeitos de composição, corporal, 

vocal e de caracterização. É preciso ressaltar que a totalidade dos espetáculos 

populares, via de regra, sempre trabalhou nessa chave, e, de certa forma, a 

utilização do termo “sistema coringa” foi a forma encontrada por Augusto Boal para 

particularizar a experiência do Teatro de Arena naquele momento, como se encontra 

na citação abaixo: 

 

Certamente não foi esta a primeira vez que personagens e atores estiveram 
desvinculados. Para sermos mais exatos: assim nasceu o teatro. Na 
tragédia grega, dois e depois três atores alternavam entre si a interpretação 
de todas as personagens constantes no texto. Para isso, utilizavam 
máscaras, o que evitava a confusão da plateia. No nosso caso, também 
tentamos a utilização de uma máscara; não a máscara física, mas sim o 
conjunto de ações e reações mecanizadas desses personagens. Cada um 
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de nós, na vida real, apresenta um comportamento mecanizado pré-
estabelecido. Criamos vícios de pensamento, de linguagem, de profissão. 
Todas essas inter-relações se padronizam na vida cotidiana. Estes padrões 
são nossas “máscaras”, como são também as “máscaras” das personagens 
(BOAL, 1967, p. 24). 

 

Nesse contexto, duas personagens são interpretadas por atores exclusivos: o 

protagonista, segundo o pressuposto da formulação de Boal, e o coringa. O 

protagonista é interpretado de maneira empática, envolvida com a personagem, 

enquanto o coringa, de certa forma onisciente, assume a função da crítica das 

situações do espetáculo. A posição do coringa permite que ele proponha reflexões, 

aponte contradições das situações e das personagens, da mesma maneira que a 

sua onisciência lhe confere a capacidade de narrar eventos que, não 

necessariamente, pertencem à estrutura dramática do espetáculo (MOSTAÇO, 

2013, p. 222-223)11.  

De inspiração brechtiana, por questões como a da associação entre o estético 

e o político e da proposição da reflexão por meio de representações distanciadas, o 

sistema foi posto em prática em um momento de crise econômica, derivada, 

sobretudo, do golpe civil-militar de 1964. Nesse contexto, ao permitir encenações 

épicas com elenco “enxuto”, como foi o caso dos exemplos citados, o “sistema 

coringa” trouxe saídas que, muito além do aspecto econômico, apresentou soluções 

estéticas “[...] a um só tempo dramatúrgicas e de espetáculo” (MOSTAÇO, 2013, p. 

222). Soluções imbuídas do aspecto crítico condizente à contestação do regime 

autoritário imposto no Brasil.  

Ao desvincular intérprete e personagem (vínculo, esse, mais estreito quanto 

mais texto e encenação se encontrarem sob os auspícios do drama), e optar pela 

utilização de certo tipo de máscara, o Teatro de Arena propunha-se a evidenciar e 

denunciar procedimentos padronizados, preestabelecidos, viciados de intérpretes e 

do público afeito ao teatro burguês. 

Outro elemento a se destacar é que, ao proporcionar que os intérpretes de 

um elenco interpretassem todas as personagens, evidenciava-se a perspectiva do 

coletivo (ou coral), uma vez que cada intérprete não tinha sua importância associada 

                                                           
11

 Cf. Augusto Boal. Teatro do oprimido e outras poéticas políticas. São Paulo: Cosac Naify, 2013.  
   Cf. Edelcio Mostaço. Teatro e política: Arena, Oficina e Opinião. São Paulo: Proposta, 1982. 
   Cf. Anatol Rosenfeld. O mito e o herói no moderno teatro brasileiro. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 2012. 
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à personagem que interpretava, mas sim por ser integrante do coro de narradores 

daquele espetáculo (BOAL, 1967, p. 25).  

Entretanto, e esse é o ponto que distancia a opção da Cia. Livre do “sistema 

coringa”, tal como proposto pelo Teatro de Arena, em Maria que virou Jonas, ou a 

força da imaginação, Neo Maria e Jonas Couto, ao longo do espetáculo, 

intercambiam-se na função de protagonista e de coringa. Empatia e distanciamento 

deixam de ser estanques e passam a ser utilizados pelos intérpretes de acordo com 

suas intenções – que concernem às do espetáculo –, em momentos específicos.  

Assim, a Livre optou por mesclar emoção e reflexão, muito mais do que 

propor uma diferenciação clara entre as duas. Também, por intermédio do sorteio, 

colocou o acaso como definidor de quem seria Ela e de quem seria Ele. Desse 

modo, reiterou a sua posição de enfrentamento artístico à imposição da relação 

causal e heteronormativa entre sexo, gênero, desejo e prática sexual.  

Outro elemento importante a destacar é que, do modo como foi feito, o sorteio 

também agregou ao espetáculo Maria que virou Jonas ou a força da imaginação 

outra importante proposição da Cia. Livre: a diferenciada participação do público no 

espetáculo “finalizado”. Desse modo, a proposição de uma espécie de jogo entre 

artistas e público auxiliou a dinamizar a apresentação artística, pois manteve em 

estado de atenção e prontidão intérpretes e espectadores, uma vez que o 

imponderável é característica dos jogos. Jogo que se evidenciava antes mesmo de o 

espetáculo começar, pois distribuía-se a cada espectador, de maneira aleatória, uma 

ficha. Se esta fosse rosa e trouxesse a inscrição Ela, ele deveria entrar pelo acesso 

do local de apresentação que levava ao “camarim” de Jonas Couto, se a ficha fosse 

verde e trouxesse a inscrição Ele, adentrava-se o “camarim” de Neo Maria. 

Novamente o acaso definia os papéis, nesse caso, os de cada espectador. Em 

outros momentos do espetáculo, a participação direta do público também era 

instigada – as personagens faziam perguntas diretamente a alguns espectadores. 

Importante ressaltar que o procedimento do sorteio e da orientação do público 

aparece na versão publicada da peça, assim como o estratagema proposto por 

Cibele Forjaz para a leitura dos primeiros fragmentos do texto enviado por Cássio 

Pires – a de que a leitura seria feita pelas personagens Neo Maria e Jonas Couto e 

seria conduzida por João – o assistente de direção (Cibele Forjaz) (CIA. LIVRE; 

PIRES, 2015, p. 103-106). Assim, evidenciou-se, no contexto da forma de produção 
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apresentada, que a maneira com a qual a Companhia se estruturou e se relacionou 

para o trabalho interferiu diretamente no resultado estético deste. Assim, atividades 

preparatórias não estiveram unicamente a serviço da criação de um espetáculo que 

surgiu a partir delas. Muitas vezes, como nos exemplos descritos aqui, e em todas 

as interferências realizadas pelas personagens em seus “camarins”, a atividade que 

poderia ser considerada como atividade-meio, tornou-se atividade-fim e a 

importância que adquiriu atestou a valorização que a Cia. Livre, e outras do teatro de 

grupo paulistano, aufere à exibição e consequente propagação de seus processos 

de trabalho. 

 

3.2 A CIA. TEATRO BALAGAN E O ESPETÁCULO CABRAS – CABEÇAS QUE 

VOAM, CABEÇAS QUE ROLAM 

 

Em 22 de janeiro de 2016, a Cia. Teatro Balagan estreou o espetáculo Cabras 

– Cabeças que voam, cabeças que rolam12, no porão do Centro Cultural São Paulo. 

O título do espetáculo já possibilita a apresentação de reflexões acerca do histórico 

e das proposições da Companhia, cujo primeiro espetáculo, Sacromaquia, estreou 

em 2000. 

De certa forma, a pesquisa do conceito que a Companhia definiu como 

“inumano” embasou grande parte dos trabalhos da Cia. Teatro Balagan e interligou 

seus espetáculos.  

 

Na formulação do projeto Do inumano ao mais-Humano desejava-se 
encontrar outros paradigmas para o trabalho do ator. Ao lançar-se um olhar 
retrospectivo sobre a produção da companhia, descobriu-se matérias 
cênicas que não se referiam exclusivamente ao mundo dos humanos, ou, 
ainda, que pareciam exigir uma dimensão ampliada das noções 
convencionais de humano. [...] o projeto dividiu-se em cinco eixos temáticos 
– o Trágico, o Grotesco, a Natureza (a partir da mitologia afro-brasileira) e 
o Animal (a partir da mitologia ameríndia) [...]. E, um último e quinto eixo, 
nomeado mais-Humano, foi desenvolvido a partir da dramaturgia de Anton 
Tchekhóv, investigando os limites da forma dramática e sua força poética 
(MACHADO; THAÍS, 2014a, n.p., grifo dos autores)

13
.  

                                                           
12

 As fichas técnicas dos espetáculos da Cia. Teatro Balagan, citados nesse capítulo, encontram-se no item 
anexo. 
13

 Em 2014 foi o lançado, com organização de Maria Thaís e contribuição de vários autores, o livro Balagan: 

Companhia de teatro. A publicação não está estruturada, convencionalmente, em páginas. Trata-se de 
agrupamentos de diversas lâminas de papel editoradas de múltiplas maneiras. Assim, todas as citações 
provenientes da publicação serão referenciadas da seguinte maneira: (SOBRENOME DO AUTOR, 2014, n.p.). 
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Especificamente, o projeto “Do inumano ao mais-Humano” foi desenvolvido 

pela Balagan durante 2007 e 2008 (CIA. TEATRO BALAGAN, [20--]d, on-line); 

entretanto, as motivações, inquietações e descobertas acerca do tema ecoaram em 

diversos espetáculos da Companhia desde o seu início e caracterizavam-se como 

elementos fundamentais em Cabras – Cabeças que voam, cabeças que rolam. 

Assim, desde a sua fundação, interessou ao grupo a representação de 

realidade material, simbólica, imagética, sensorial e de tantas outras que se 

relacionam com a humanidade, mas que não são exclusivamente premidas por ela. 

Como, por exemplo, em Tauromaquia – tauro (em latim: “touro”) e maquia (em 

grego: “esforço para tornar-se”) –, espetáculo que estreou em 2004: “O universo dos 

vaqueiros que atravessam o sertão brasileiro foi tomado como metáfora do 

enclausuramento masculino, da sua condição nômade, em que o humano se 

confunde com a paisagem da sua viagem e com o animal que ele conduz, o touro 

(Cia. Teatro Balagan, [20--]e, on-line). 

Essa confusão do homem com a paisagem e com o animal, nas palavras que 

remetem ao espetáculo Tauromaquia, em Cabras – Cabeças que voam, cabeças 

que rolam aflora pela materialização cênica de animais e de objetos relacionados ao 

cangaço no Nordeste brasileiro. Em cena, atores e atrizes representam homens e 

mulheres e, também, objetos e animais, como a faca, a bala, o cachorro, a cabra, 

inseridos em um contexto mitológico de conflito, de guerra.  

Então é absolutamente significativo que a primeira palavra do título do 

espetáculo seja “cabras”. Cabra é, sim, animal em grande número encontrado no 

Nordeste brasileiro – devido a sua resistência às dificuldades impostas pelo clima 

semiárido –; na mitologia grega, é figura associada ao deus da guerra; e também é, 

de forma muito corriqueira, termo utilizado para a denominação do próprio homem 

do sertão: os “cabras” tanto podem ser os sertanejos como, em denominações 

específicas, os cangaceiros, a exemplo deste trecho de Grande sertão veredas 

(2001), de Guimarães Rosa: “Com o comando de Medeiro Vaz, dali depois daquele 

carecido repouso, a gente revirava caminho, ia em cima dos outros – deles! – 

procurando combate. Munição não faltava. Nós estávamos em sessenta homens – 

mas todos cabras dos melhores” (ROSA, 2001, p. 47). 

Então, apenas com a utilização do termo, evidencia-se a proposição da 

Balagan de realização teatral premida por múltiplas perspectivas inter-relacionais. 
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No centro das criações da Balagan está, sim, o humano, mas abordado por suas 

relações com a realidade material e imaterial que o cerca e que também emana por 

intermédio de seus impulsos. O sujeito não é abordado por um olhar focado nele, 

mas pela apreciação do que o circunda.  

Nesse sentido, muitas figuras de linguagem adquirem função primordial nas 

encenações da Companhia; o texto, a movimentação de um ator ou uma atriz, a 

música, a cenografia e os figurinos muito mais do que significarem, remetem, 

propõem ao espectador significados outros. Assim, quando em Cabras – Cabeças 

que voam, cabeças que rolam, uma ator, uma atriz ou até mesmo um coro 

representa um elemento material (a faca ou a bala, por exemplo), de certa forma, 

isso é como metáfora e metonímia que emergem tridimensionalmente diante do 

espectador. A importância das figuras de linguagem no trabalho da Balagan é 

atestada pelo esclarecimento que Álvaro Machado faz no livro que aborda o trabalho 

da Companhia: 

 

Cada uma a seu modo, as figuras retóricas da metáfora e da metonímia 
operam deslocamentos espaciais. A raiz etimológica de metáfora, do 
grego, reúne vocábulos que permitem a significação de “transporte para 
outro lugar”. Nas línguas latinas, seu sentido literal pode ser expresso pelo 
verbo “transferir”. A figura de linguagem metáfora, que indica duas 
características semânticas comuns entre conceitos e ideias, é muito 
frequente na expressão e na comunicação humanas. Usamos metáforas o 
tempo todo. Se a metáfora opera os traços comuns entre duas ideias, 
passando livremente de uma para outra, a figura retórica metonímia traduz 
a contiguidade entre dois conceitos, quando empregamos um nome para 
designar outro que não é seu próprio e, assim, substituirmos inteiramente 
uma ideia por outra (MACHADO, 2014, n.p., grifo do autor).  

 

Esses deslocamentos espaciais, como referidos na citação acima, são 

conceituais, mas também são concretos. Maria Thaís e Natacha Dias escreveram 

que um novo projeto da Balagan começa com a definição de um espaço. Ou, como 

definem, uma imagem-espaço: 

 

Na gênese dos processos criativos da Cia. Teatro Balagan a definição de 
uma imagem-espaço é um dos acontecimentos fundamentais da 
investigação artística. Ao fazê-la, define-se não um campo situacional, 
delimitado historicamente, mas uma condição territorial que carrega certos 
atributos míticos, uma área onde o imaginário dos artistas pode se 
encontrar durante os meses de ensaio (THAÍS; DIAS, 2014, n.p., grifo das 
autoras). 
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A partir de tal definição, a Companhia procura transportar-se, visitar lugares 

que concretamente se relacionam com a “imagem-espaço” definida: 

 

Sair da sala de ensaio e visitar lugares não visa, para nós, a coleta de 
material para a construção de nossos espetáculos. Esta é a única indicação 
que recebemos da direção: não saímos em busca de dados, nem de 
evidências. Vamos sem questionários a serem preenchidos. Sem finalidade. 
Não é transitivo, pois não pretende produzir isso ou aquilo. [...] Assim as 
visitas aos claustros, presídios e casas de prostituição em Sacromaquia, o 
convívio com a comunidade armênia que vive em São Paulo durante os 
ensaios de A Besta na Lua; a viagem à Rússia, antes de começarmos o 
processo de pesquisa e criação de Západ – A Tragédia do Poder, e, 
principalmente, as duas últimas viagens: à Aldeia Gãpgir, da etnia Paiter 
Suruí, em Cacoal/Rondônia, e a pelas Gerais, nas comunidades de Retiro 
dos Bois e Ribeirão da Areia (no município de Chapada Gaúcha) –, bem 
como à nação indígena Xacriabá e às cidades de Januária e Montes 
Claros, que se constituíram como troca e nos lançaram em uma parceria 
que teve na viagem apenas um ponto de partida (SAYAD; THAÍS, 2014, 
n.p.). 

 

Até chegar à versão de estreia, cinco formas intermediárias do espetáculo 

foram apresentadas ao público, em São Paulo, no ano de 2015. Essas 

apresentações se deram em locais com características completamente diferentes. 

Em um local em céu aberto e com chão de grama, como foi o caso das 

apresentações no Condomínio Cultural – localizado na Vila Anglo-Brasileira (Zona 

Oeste), em maio; em um teatro, em junho, na sede da Cia. da Revista – no bairro de 

Santa Cecília (Centro) –, outra companhia teatral paulistana inserida no “Movimento 

de teatro de grupo” da cidade; no Centro de Formação Cultural da Cidade 

Tiradentes – bairro da periferia paulistana (Zona Leste), e no espaço denominado 

Caçamba Cultural no bairro da Aclimação, em outubro; e no Centro Cultural da 

Juventude – na Vila Nova Cachoerinha (Zone Norte), em novembro e dezembro 

(CIA. TEATRO BALAGAN, 2016, p. 7).  

É importante, para a Companhia, que os lugares escolhidos para as 

apresentações preliminares tenham características muito distintas. Desse modo, as 

diferentes disposições espaciais apresentadas pelos locais tendem a motivar a 

Balagan na pesquisa de possibilidades de configuração da plateia – espera-se que 

cada espectador tenha uma relação singular com o espetáculo, e esta, muitas 

vezes, depende de onde ele é colocado para assistir e/ou participar da 

apresentação. Desse modo, os intérpretes são instigados a encontrar diversas 

formas de relação com o público, a partir da apreensão, em seus próprios corpos, 
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das características específicas de cada local visitado pela Balagan. Cada local de 

apresentação traz, também, peculiaridades que podem servir de inspiração para que 

soluções pertinentes à encenação do espetáculo sejam encontradas. De um ponto 

de vista mais subjetivo, cada espaço também tem a sua “aura”, formada pelas 

características idiossincráticas do conjunto de seus frequentadores, das atividades 

que ali são realizadas, da maneira como são administrados, da região onde se 

localizam, entre tantos outros aspectos. Então, lidar com todas essas variáveis, 

tende a servir, também, como treinamento aos integrantes da Companhia. 

Na Figura 16, vê-se momento da apresentação preliminar de Cabras..., no 

Condomínio Cultural – localizado na Rua Novo Mundo, no 342, Vila Anglo-Brasileira 

(espaço amplo a céu aberto) –, em maio de 2015. Pode-se perceber os figurinos em 

elaboração e um teste com a configuração da plateia. Elemento central do cenário 

do espetáculo “finalizado” já se encontrava presente: o grande círculo vermelho, que 

inicia o espetáculo suspenso e depois vai ao chão.  

 
Figura 16 – Apresentação preliminar no Condomínio Cultural. Destacam-se, sobre o círculo vermelho, 

Wellington Campos e Flávia Teixeira 

 

                    Foto: Luiz Eduardo Frin (acervo pessoal). 
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A Figura 17 corresponde ao espaço cênico da sede da Cia. da Revista, 

localizada na Alameda Nothman, no 1135, Santa Cecília, São Paulo. Local de 

apresentações preliminares de Cabras... em junho de 2015. 

  

Figura 17 – Espaço cênico da Cia. da Revista 

 

Foto: Cia. da Revista (CIA. DA REVISTA, [201-], on-line) 

 

A Figura 18 é imagem do espaço cênico do Centro de Formação Cultural da 

Cidade Tiradentes. Localizado à Rua Inácio Monteiro, no 6900, Conjunto 

Habitacional Sítio Conceição, São Paulo. 

 

Figura 18 – Centro de Formação Cultural da Cidade Tiradentes 

 

            Fonte: (PREFEITURA DE SÃO PAULO, s.d., on-line) 
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Essas apresentações públicas preliminares se tornaram fundamentais no 

processo da Companhia. Nelas, presentificou-se o denominado “espetáculo-

protótipo:  

 

A construção de um espetáculo-protótipo é uma dinâmica explorada 
anteriormente na criação de Prometheus – A tragédia do fogo

14
 e tem por 

objetivo lançar os materiais em espaços distintos para que se observe a 
flexibilidade e extensão da linguagem, possibilitando que dramaturgia e 
escritura espetacular se revelem no embate entre as vozes do texto, do 
ator, do espaço, da música, dos objetos etc. O espetáculo é, seguramente, 
o que desconhecemos, e encená-lo é nossa maneira de conhecê-lo (CIA. 
TEATRO BALAGAN, 2015, p. 3). 

 

Fica evidente a preocupação dos integrantes da Companhia de estar em 

trânsito, em muitas perspectivas. No plano físico, o deslocamento por diferentes 

locais tende a facilitar a busca de trocas que possam vincular-se às suas ambições 

artísticas. No aspecto conceitual, a Balagan mantém conceitos e ideias sempre à 

busca de oposições, questionamentos e complementações. Como no caso do 

humano que busca no “inumano” e no “mais-humano” sua definição. Se nas viagens 

o buscar o outro em diferentes locais é fundamental para o desenvolvimento da 

“imagem-espaço”, como vislumbram os integrantes da Companhia, o espetáculo 

como um todo, metaforicamente, encontra o seu “lugar” predominante (pois não 

necessariamente é definitivo) também nas apresentações em diferentes locais. 

Nesse processo, ressalta-se a participação do integrante da Companhia e também 

um de seus fundadores, o cenógrafo e figurinista Márcio Medina que, juntamente 

com os demais, vai prospectando, “caçando” os cenários e os figurinos dos 

espetáculos da Balagan. 

A caçada é, então, metáfora da inspiração e da motivação que acompanham 

a Companhia. Tal metáfora, também presentificou-se no exercício desenvolvido no 

primeiro movimento da biomecânica, proposto por Meierhold, que foi objeto de 

profundo estudo da diretora Maria Thaís, que o considerou como o seu “mestre 

imaginário” (THAÍS, 2009, p. 1). O exercício é sempre revisitado pelo grupo: 

 

A caçada é uma imagem recorrente nos processos criativos da Cia. 
Balagan, provocada principalmente pela repetição do estudo biomecânico 
“Disparando o Arco” que, anteriormente denominado “A Caça”, é o primeiro 

                                                           
14

 Espetáculo do repertório da Cia. Teatro Balagan que estreou em 2011 (CIA. TEATRO BALAGAN, [2011?], on-
line) 
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estudo criado por Meierhold e seus colaboradores no Estúdio da Rua 
Borondiskaia (1913-1916)

15
. É também a primeira descrição de imagens 

concretas da Biomecânica com as quais a diretora Maria Thaís entrou em 
contato (PAULA; THAÍS, 2014, n.p.). 

 

Vsevolod Emilevitch Meierhold foi um dos principais atores do Teatro de Arte 

de Moscou (TAM), criado a partir do encontro entre Vladimir Ivanovitch Nemirovitch-

Dantchenko e Constantin Stanislavski, em 1897. Relaciona-se à existência do TAM 

a proposição de método de atuação que, de acordo, com a dramaturgia 

desenvolvida na época, nesse caso principalmente a escrita por Anton Tchékhov, 

prioriza a interpretação primada pela verossimilhança de aspectos internos, 

emocionais e subjetivos das personagens (BERTHOLD, 2001, p. 462-466). 

Entretanto, no início do século XX, Meierhold afastou-se do naturalismo 

desenvolvido no Teatro de Arte de Moscou para propor um teatro estilizado, de 

convenções, portanto, não necessariamente apoiado na interpretação 

verossimilhante: 

 

Não entendo por “estilização” a reprodução exata do estilo de uma 
determinada época ou acontecimento, como faz o fotógrafo em suas fotos. 
Para mim, o conceito de estilização está indissoluvelmente ligado à ideia de 
convenção, de generalização e de símbolo. “Estilizar” uma época ou fato 
significa dar, através de todos os meios de expressão, a síntese interior 
dessa época, ou desse fato, reproduzir os traços específicos ocultos de uma 
obra de arte (MEIERHOLD apud THAÍS, 2009, p. 46).  

 

As proposições de Meierhold apoiaram-se em alguns eixos primordiais. Um 

deles foi a inspiração no teatro popular, teatro de feira, com elementos tradicionais e 

populares da cena e que funcionam como catalisadores da acessibilidade do público 

à obra, como a comicidade, a música, a dança, a improvisação e as habilidades 

circenses. Estes eram elementos centrais de grupos que durante séculos 

deambularam pela Europa e se apresentavam em lugares públicos e constituíram a 

chamada commedia dell’arte, privilegiada por Meierhold “[...] como matéria de 

estudo teórico e prático” (PICON-VALLIN, 2013, p. 22).  

Em A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de 

François Rabelais, Mikhail Bakhtin (1987) apresenta a tese segundo a qual, dentre 

as características da cultura popular medieval – à qual a commedia dell’arte se 

                                                           
15

 Escola-laboratório conduzida por Meierhold e seu grupo: “[...] um espaço de pesquisa, um laboratório para 
experiências coletivas de aprendizagem” (THAÍS, 2009, p. 99). 
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associaria –, destacava-se o que, a partir do século XV, foi denominado de 

“grotesco”. Aliás, segundo o autor, a relação entre características que passaram a 

ser chamadas de grotescas e as manifestações populares é muito anterior, 

historicamente, à Idade Média, e remete à própria criação e desenvolvimento das 

sociedades humanas.  

 

[...] o próprio termo “grotesco” teve na sua origem uma acepção restrita. Em 
fins do século XV, escavações feitas em Roma, nos subterrâneos das 
Termas de Tito, trazem à luz um tipo de pintura ornamental até então 
desconhecida. Foi chamada de grottesca, derivado do substantivo grotta 
(gruta). [...] 
Essa descoberta surpreendeu os contemporâneos pelo jogo insólito, 
fantástico e livre das formas vegetais, animais e humanas que se 
confundiam e se transformavam entre si. Não se distinguiam as fronteiras 
claras e inertes que dividem esses “reinos naturais” no quadro habitual do 
mundo: no grotesco, essas fronteiras são audaciosamente superadas. 
Tampouco se percebe a imobilidade habitual típica da pintura da realidade: 
o movimento deixa de ser o de formas completamente acabadas – vegetais 
e animais – num universo totalmente acabado e estável; metamorfoseia-se 
em movimento interno da própria existência e exprime-se na transmutação 
de certas formas em outras, no eterno inacabamento da existência 
(BAKHTIN, 1987, p. 28, grifo do autor). 

 

Percebe-se, então, que na Balagan várias “pontas” são lançadas em suas 

pesquisas criativas, entretanto é possível encontrar uma inter-relação entre os 

muitos caminhos percorridos por seus integrantes nos processos de criação. Assim, 

a hibridação, presente em alguns espetáculos da Companhia, de elementos que 

transcendem aqueles que são considerados humanos, relaciona-se, por intermédio 

da apreensão de um dos fundamentos da commedia dell’arte, com a influência que 

as proposições de Meierhold exerce na fundamentação práxica da Companhia.  

Outro eixo do trabalho de Meierhold é o da experimentação formalista, que se 

espalhou a partir do início do século XX, associada aos movimentos artísticos 

europeus de vanguarda. No teatro, essa priorização formal teve entre seus 

destaques nomes como: “[...] Georg Fuchs, Adolphe Appia e Edward Gordon Craig, 

cujos escritos Meierhold leu atentamente” (PICON-VALLIN, 2013, p. 17). 

Tanto a influência da commedia dell’arte quanto a do formalismo cênico 

colocaram a pesquisa acerca das possibilidades corporais dos atores no centro das 

proposições de Meierhold, de acordo com ampla perspectiva verificada no século 

XX. Assim, a valorização expressiva do corpo foi: 
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[...] fenômeno político-social e artístico que atravessou todo o século XX e 
que provocou uma renovação teatral sem precedentes, na aprendizagem, 
nas técnicas, nos estilos de interpretação e permitiu uma troca frutífera 
entre o domínio do dramático e do coreográfico (ASLAM apud THAÍS, 2009, 
p. 144). 

 

Para Meierhold, em texto escrito em 1922, era fundamental para o ator 

conhecer e denominar a mecânica de seus movimentos: “A criação do ator 

resumindo-se à criação de formas plásticas no espaço implica que lhe seja 

necessário estudar a mecânica de seu corpo. [...] O maior defeito do ator 

contemporâneo é a ignorância absoluta das leis da biomecânica” (MEIERHOLD, 

2004, p. 406-407). 

Nesse sentido, os denominados exercícios de biomecânica constituíam papel 

central nas proposições de Meierhold para atores e atrizes. De acordo com a 

valorização do corpo como elemento primordial na constituição cênica, a 

composição dos exercícios teve várias influências: a arte oriental, a commedia 

dell’arte, a teoria musical, a dança, os ideais construtivistas e o envolvimento político 

de Meierhold com a Revolução Soviética, entre outros (PICON-VALLIN, 2006, p. 53-

65). Quanto ao construtivismo, Meierhold, principalmente a partir de 1920, 

estabeleceu estreita relação com os artistas do movimento que “[...] buscavam no 

campo das artes plásticas e da arquitetura, uma arte baseada no materialismo, 

desvinculada de toda herança cultural idealista do passado” (CAVALIERE, 1997, p. 

120). No que concerne ao aspecto político, os exercícios biomecânicos também são 

influenciados pelos movimentos do trabalhador – figura central da Revolução – na 

operação das máquinas e no próprio funcionamento destas. Nesse sentido, o artista 

recebia influências e colocava sua arte a serviço do operário (pós-revolucionário). 

 

Não se pode esquecer também que Meierhold atribuía à biomecânica uma 
tarefa educativa para a formação do novo homem soviético que nascia com 
a revolução, o que correspondia à organização científica do trabalho e à 
exigência da racionalização dos movimentos e do comportamento físico 
(CAVALIERE, 1997, p. 123). 

 

Em texto de 1922, Meierhod escreveu sobre como ele concebia o “movimento 

do trabalhador experiente” e deixou claro o que esperava em termos da atuação 

corporal de seus atores e atrizes: 

 

1) Ausência de movimentos inúteis e não produtivos. 
2) Um ritmo. 
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3) A consciência exata de seu centro de gravidade. 
4) A ausência de hesitações (MEIERHOLD, 2004, p. 405). 

 

Meierhold, em sua trajetória, tornou-se um grande encenador e o que se 

costuma chamar de homem total de teatro – capaz de desempenhar diversas 

funções da arte e de refletir sobre ela. Entretanto, a preocupação com o 

desenvolvimento do ator o acompanhou como elemento central de suas pesquisas e 

foi determinante na constituição de suas proposições estéticas de encenação, como 

escreveu Maria Thaís: 

 

Quando analisamos o cotidiano do Estúdio V.E. Meierhold, não 
descrevemos uma escola de teatro com um método de formação do ator 
desvinculado de um projeto cênico. Observamos, sim, qual o conceito de 
encenação que emerge dos procedimentos técnicos propostos para o 
comediante (2009, p. 5).  

 

O livro da Cia. Teatro Balagan (THAÍS, 2014c) apresenta a importância dos 

exercícios biomecânicos, que são frequentemente revisitados, e da proposta de 

Meierhold, vista como pedagógica, de fazer “emergir” as encenações do grupo a 

partir da pesquisa, apreensão e treinamento de procedimentos técnicos, sobretudo 

dos intérpretes.  

Outra influência proveniente das proposições de Meierhold, que a Balagan 

apresenta como clara, relaciona-se à horizontalidade no processo de criação. Assim, 

dramaturgo, encenador e ator ocupam o mesmo nível hierárquico na criação da 

cena. Atesta essa proposição, a capa do programa do espetáculo Cabras – Cabeças 

que voam, cabeças que rolam, em que constam as seguintes informações: Texto: 

Luís Alberto de Abreu; Dramaturgia: Luís Alberto de Abreu e Maria Thaís. Acresce-

se a isso a importância que a Companhia confere ao espectador, tratando-o também 

como um sujeito criador de seus trabalhos, tal como proposto por Meierhold que, 

segundo Maria Thaís: 

 

Refaz uma hierarquia secular, que era baseada principalmente na figura do 
dramaturgo. No seu projeto de um teatro de convenção, Meierhold propôs 
graficamente outra organização das funções na criação teatral: a linha 
horizontal. Criou uma estrutura em que todos são proponentes, em um 
processo de assimilação e provocação contínuas: do autor para o 
encenador, deste para o ator e, finalmente, do ator para o espectador, 
acentuando assim a ação recíproca dos dois elementos fundamentais do 
teatro – comediante e espectador (THAÍS, 2009, p. 39). 
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Ao longo de seus mais de dezesseis anos de existência, o agrupamento 

permaneceu em processo de absorção de referências e constituiu seu “corpo” a 

partir delas. Tais referências foram as mais diversas e incluíram conceitos advindos 

da filosofia oriental, estudos acerca de aspectos míticos ocidentais e orientais, ideias 

de profissionais teatrais consagrados, como o próprio Meierhold, Constantin 

Stanislavski, Jerzy Grotowski, Antonin Artaud, Peter Brook, entre outros, e de 

encenadores de destaque na atualidade, como Anatol Vasiliev e sua Escola de Arte 

Dramática de Moscou, e de profissionais de áreas correlatas como o linguista e 

medievalista Paul Zumthor, “[...] que definiu em termos científicos a qualidade 

material da voz” (MACHADO; THAÍS 2014b, n.p.), assim como de cineastas, 

filósofos e antropólogos. Por exemplo, no processo de preparação de Cabras – 

Cabeças que voam, cabeças que rolam, além da troca de experiências ocorrida em 

suas viagens, os integrantes da Companhia tiveram encontros com os antropólogos 

Jorge Mattar Villela e Ana Claudia Marques, com o professor de Filosofia e 

Sociologia Cristiano José, com o cientista político Jean Tible, com a cientista social, 

ensaísta e crítica literária Walnice Nogueira Galvão, com o músico Sebastião Biano 

– remanescente da Banda de Pífaros de Caruaru –, com Mateus Araújo Silva, do 

Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Escola de Comunicações e Artes 

da Universidade de São Paulo, entre outros. Promoveu também exibições públicas 

de filmes como Baile Perfumado, direção de Lírio Ferreira e Paulo Caldas, Yvy Katu 

– Terra Sagrada, de Eduardo Duwe, e Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber 

Rocha. 

Entretanto, em cada novo trabalho, as referências da Cia. Teatro Balagan se 

ampliam. Maria Thaís é a líder e atua no sentido tanto de propor quanto de 

questionar caminhos. Após a definição do “espaço-imagem” de um novo espetáculo, 

os integrantes da Companhia partem “à caça”, para ampliar seus horizontes e 

reconhecimentos acerca das principais questões atinentes ao tema. Isso ocorre 

através de estudos teóricos e pela apreensão e prática de preceitos relacionados a 

cada espetáculo. Nessa apreensão e prática, os integrantes da Companhia 

encontram novos mestres, pois: 

 

Embora as escolhas sejam orientadas em virtude dos temas de cada 
projeto, o eixo de treinamentos dos atores da Balagan ancora-se em 
formas tradicionais, brasileiras ou orientais, ou seja, a teia de relações e 
atitudes vinculadas ao aprendizado no contexto da tradição assume 
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fundamental importância. A transmissão de um conhecimento tradicional 
implica em respeitar as dinâmicas de um conhecimento que é transmitido de 
geração a geração e que envolve a presença de um mestre (THAÍS, 2014b, 
n.p., grifos da autora). 

 

Nesse contexto, as viagens feitas pelos integrantes da Companhia são de 

suma importância para a investigação e para trazer para o “corpo” da Balagan 

cantos, danças, palavras, pensamentos, impressões, enfim, conteúdo material 

(tangível) e imaterial (relacional, vivencial), a partir dos encontros e das trocas que 

essas viagens possibilitam. Desse modo, a Balagan relaciona todas as influências 

internacionais das quais se apropria – tanto ocidentais quanto orientais, com tantas 

outras advindas da cultura popular brasileira e de sua ancestralidade, como propôs 

Darcy Ribeiro (2015), advinda da miscigenação das matrizes indígena, africana e 

ibérica.  

Em Cabras – Cabeças que voam, cabeças que rolam, algumas informações 

presentes na ficha técnica das apresentações preliminares e no programa do 

espetáculo atestam esse processo de influências híbridas. Constam os seguintes 

nomes e a especificidade que assumiram na preparação corporal do grupo para o 

trabalho: Vera Athayde – dança caboclinho; Alexandra Gusmão, Thiago Antunes e 

Ciro Godoy – kempô; Toshi Tanaka – oficina de do-ho; Cristina Cavalcanti – oficina 

de kinomichi.  

A dança caboclinho é: 

 

Bailado de matriz indígena, faz parte do ciclo carnavalesco de Pernambuco 
e simboliza a colheita, a caça e as batalhas. Desenvolve-se como dois 
cordões formados por dançarinos que manejam suas preacas (instrumento 
de percussão em forma de arco e flecha, que marca o ritmo da dança em 
estalidos secos) (CIA. TEATRO BALAGAN, 2014a, n.p.). 

 

A dança caboclinho tem papel de destaque na encenação de Cabras – 

Cabeças que voam, cabeças que rolam, entretanto, insere-se em contexto mais 

amplo no que diz respeito à preparação das atrizes e dos atores da Companhia: 

 

As danças brasileiras, os jogo e lutas tradicionais sempre constituíram vias 
de engajamento do corpo do ator na Cia. Balagan. Além das suas 
possibilidades rítmicas, dos trupés (ritmos por meio das palmas), da 
agilidade e fluidez que suas formas expressam, as danças integram, ao 
mesmo tempo, elementos musicais associados a modalidades cênicas. O 
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cantar, o dançar e o tocar exigem ainda, dos participantes e brincantes, o 
senso do coletivo e o domínio de multiplicidade de tarefas (THAÍS, 2014a, 
n.p., grifo da autora).  

 

O kempô é baseado na luta de antigos guerreiros indianos e sua origem, 

acredita-se, deu-se há mais de cinco mil anos. Seus movimentos graciosos, que 

remetem à dança, são inspirados nos ritmos da natureza e no movimento dos 

animais. A prática do kempô indiano busca desenvolver a concentração, a força, a 

agilidade, o senso de orientação e a percepção do corpo no espaço, assim, é 

frequentemente utilizada na preparação de atores e bailarinos (BIDERMAN, 2005, 

on-line). E, ainda: 

 

Chamado, em sânscrito, vajra mushti, o kempô indiano original era um 
conjunto de ensinamentos destinados a preparar a casta dos kshatrias 
(nobres) para o governo e o exercício da autoridade. O príncipe Siddharta 
Gautama, o Buda histórico, pertencia a essa casta, e credita-se ao budismo 
a expansão do vajra mushti por grande parte da Ásia, da Índia para a China, 
e desta para o Japão, onde recebeu o nome de kempô e serviu de base 
para várias artes marciais (CIA TEATRO BALAGAN, 2014b, n.p.). 

 

Por sua vez o do-ho é técnica que pesquisa os princípios da forma (kata) na 

cultura japonesa. Assim, propõe diferentes maneiras de, por exemplo, sentar, andar, 

deitar, tocar, ver, falar e escrever. Nesse contexto, é importante que o praticante 

busque associar cada movimento à sua coluna lombar na busca da execução 

natural de cada ação, com naturalidade e força. Desse modo, assume grande 

importância o treino respiratório para que se alcance, de maneira relaxada, o estado 

de atenção e concentração (PORTAL NAMU, 2013, on-line). 

A professora Christiana Cavalcanti, que trabalhou na preparação corporal de 

Cabras – Cabeças que voam, cabeças que rolam, é pioneira do ensino e 

treinamento de kinomichi no Brasil. A técnica, criada pelo japonês Masamichi 

Noroque em 1979, na França, se constitui de “[...] uma combinação de exercícios 

para o corpo e a mente, inspirados na arte marcial japonesa do aikido e em algumas 

atividades ocidentais, como as coreografias de ginástica, que lhe dão leveza e 

graça” (FUOCO, 2013, on-line).  

Interessante notar que uma espécie de processo holístico (caracterizado pela 

inter-relação entre o todo e suas partes) se estabelece na Cia. Teatro Balagan. Há 

uma grande e ambiciosa busca pela junção de preceitos orientais, ocidentais, 
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tradicionais e contemporâneos (o todo). Ao perseguir esse objetivo, o treinamento 

corporal de seus atores para o seu último espetáculo incluiu práticas (as partes) 

tradicionais relacionadas à cultura popular brasileira – como a dança caboclinho –, 

também ligadas à tradição oriental, como o kempô indiano, e uma prática, o 

kinomichi, que, surgida recentemente, carrega em seu cerne muito da busca 

ousada, primordial, da Balagan – a conjugação do passado e do presente, do 

Ocidente e do Oriente – da parte e do todo. 

Assim, o conceito de “forma” tal como definido por Fayga Ostrower (2013) e 

apresentado no capítulo anterior, que associa o formar à criação concreta de algo 

novo, se manifesta claramente em Cabras – Cabeças que voam, cabeças que rolam 

e no trabalho da Balagan. O espetáculo teve várias fases e contou com a 

colaboração de inúmeros artistas em momento diversos. Nos anos de trabalho, os 

atores, as atrizes e a equipe de criação buscaram dar forma a um espetáculo 

fundamentado em narrativas nas quais os narradores, além de homens e mulheres, 

são também animais e objetos relacionados ao contexto da guerra no cangaço 

brasileiro.  

Cabras... é composto por vinte curtas narrativas de autoria de Luís Alberto de 

Abreu, que já estabeleceu outras parcerias com a Balagan e assinou os textos de 

Tauromaquia (2003), Západ (2007) e Recusa (2009). As narrativas foram criadas a 

partir da determinação do tema, ou da “imagem-espaço” como denomina a 

Companhia, por meio de conversas entre Abreu e Maria Thaís e de trocas com os 

intérpretes em processo colaborativo. 

Percebe-se claramente que as narrativas desenvolvidas por Abreu, Maria 

Thaís e intérpretes da Balagan almejam dar conta de proposição genealógica à qual, 

de certo modo, o épico está relacionado. Por intermédio de um mergulho em um 

universo, o do cangaço, no qual a guerra, a religiosidade e a festa estão interligadas 

por meio de uma visão nitidamente ritualística da existência, os autores propõem, 

através das narrativas, a criação de uma espécie de universo paralelo àquele. Em tal 

universo, anunciado pelas palavras do texto – mas que só pode emanar 

completamente a partir da realização do ritual estético que é o espetáculo em si –, 

as vozes não são unicamente humanas, ou melhor, a voz humana é apropriada por 

cabras, pela bala, pelo punhal, por cachorros etc., para que um ou novos universos 

sejam criados pela relação de cada espectador com a obra. 



148 

 

Como mencionado, chegou-se à versão final das narrativas em processo 

colaborativo entre Abreu, Thaís e os intérpretes da Balagan. Em tal processo, a 

partir de seu treinamento, de suas pesquisas e de versões preliminares dos contos 

escritos por Abreu, os atores e as atrizes desenvolviam o que a Companhia 

denomina de “estudos cênicos”. Trata-se de pequenas encenações, “[...] que se 

organizavam em torno de temas relacionados ao universo da pesquisa – como o 

inimigo, a vingança, a guerra parental, o nomadismo, o território, o ethos guerreiro” 

(THAÍS; PAULA, 2016a, p. 5).  

Interessante ressaltar as semelhanças que há entre o que a Balagan 

denomina de estudos cênicos e a Cia. Livre denomina de workshop, que se 

caracterizam em procedimentos de criação associados à ação. Entretanto, para que 

tal associação ocorra, o corpo precisa ocupar lugar central, e permanecer em 

constante pesquisa ativa e relacional dos intérpretes. Pois corpo é matéria que 

“emoldura” a ação e, também (segundo os estudos da Balagan acerca de Jerzy 

Grotowski), memória constituída da experiência individual e de elementos ancestrais 

(DIAS, 2014, n.p.). Assim, é lugar privilegiado do processo de síntese criativa entre 

elementos materiais e imateriais almejado pelas duas companhias em epígrafe e 

ideal artístico que fundamentou parte dos trabalhos de dois grandes nomes do teatro 

mundial do século XX, Stanislavski e o próprio Grotowski. 

 

Uma vez que não se pode controlar o fluxo de emoções ou a memória, 
Stanislavski e Grotowski concordavam que o ator deveria conduzir seu 
trabalho sobre o elemento básico que constitui a ação. Para tanto, em seus 
últimos anos de trabalho, Stanislavski delineou o Método de Études, 
posteriormente conhecido também como Análise Ativa ou Método de 
Ações Físicas. Basicamente, tratava-se de uma nova abordagem dos 
textos dramáticos, agora a partir da ação, conduzindo, junto a seus 
discípulos, procedimentos que os estimulavam a reconhecer a linha 
ininterrupta das ações físicas, ou seja, a linha da Vida Física do Corpo 
Humano, complementar à Vida do Espírito do Papel, esse, sim, ideal 
artístico maior do mestre russo. [...] Foi sobre o que considerava “chave do 
ofício do ator”, a ação física [...], que Grotowski estabeleceu seu diálogo 
mais concreto com o mestre russo (DIAS, 2014, n.p.). 

 

Assim como na Livre, na Balagan – quando da preparação de Cabras – 

Cabeças que voam, cabeças que rolam –, os estudos cênicos eram apresentados 

ao dramaturgo, à direção, a outros integrantes da equipe de criação do espetáculo e, 

em algumas oportunidades, a convidados. Tais apresentações, assim como as 
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discussões e os debates gerados por elas, influenciavam o dramaturgo até que a 

versão final fosse encontrada.  

Após a escrita do texto, a experimentação continuou. Era preciso encontrar 

como as histórias seriam narradas, como os contos seriam agrupados, quais seriam 

as partes do espetáculo; enfim, todo o trabalho de encenação a ser realizado. 

Processo que foi municiado por todo o trabalho de preparação desenvolvido pelos 

intérpretes. As viagens, as leituras, a preparação corporal, a preparação vocal e 

musical embasaram o frequente trabalho de estudo do texto, além da constituição e 

preparação de cenas a partir dele. 

No tocante à questão musical, mais uma vez a questão da materialidade se 

apresenta. Nos espetáculos da Balagan, invariavelmente, a trilha sonora é cantada e 

tocada pelos atores e atrizes, ao vivo. Às vezes, instrumentos são construídos no 

sentido de buscar sonoridades específicas, como ocorreu no espetáculo Prometheus 

– A tragédia do fogo, quando embora “[...] se desejasse a frequência de som do 

violoncelo, sua constituição física não operava em conjunto com as outras 

presenças da cena” (XELLA; DIAS, 2014, n.p.). Como solução, o diretor musical 

Greg Slivar construiu o instrumento que o elenco denominou de “TanCello” e que 

misturava propriedades melódicas e percussivas (XELLA; DIAS, 2014, n.p.). Em 

Cabras – Cabeças que voam, cabeças que rolam, a base instrumental foi composta, 

principalmente, pelo estalar percussivo das preacas, pelo pandeiro e pela rabeca. O 

aprendizado do manuseio da preaca inseriu-se no aprendizado e treinamento da 

dança do caboclinho. No que diz respeito ao tocar da rabeca e do pandeiro, os 

atores e as atrizes participaram de oficinas para se relacionarem com os 

instrumentos na primeira fase do processo. As oficinas foram ministradas por Blec 

Paulo (pandeiro) e Alício Amaral (rabeca) (CIA. TEATRO BALAGAN, 2016, p. 22). 

Quanto às rabecas, há o relato que relaciona a chegada dos instrumentos à 

Companhia decorrente das viagens realizadas e do modo como a relação com o 

instrumento se inseriu nas experiências cênicas pelas quais o espetáculo foi 

constituído. A transcrição desse relato pode ampliar a compreensão concernente ao 

espetáculo ter sido constituído de experiências diversas.  

 

As rabecas foram chegando aos poucos. Nos primeiros encontros, 
tocávamos instrumentos que pertenciam, quase em sua maioria, ao Greg 
[Gregory Slivar], nosso diretor musical. [...] Depois, chegaram as rabecas do 
seu Nelson da Rabeca, de Alagoas. E da viagem dos atores em temporada 
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no Sul do Brasil com Prometheus, vieram mais três, do Sr. Nilo Pereira do 
Paraná. [...] quando fizemos a viagem para as Gerais, ficamos hospedados 
na casa de seu Sebastião, em Ribeirão de Areia; rabequeiro de quem 
compramos as rabecas que faltavam para completar a “orquestra” [...]. A 
relação que buscamos durante o projeto com a rabeca não é somente o 
domínio do instrumento e a boa execução de uma música. Exploramos 
como se conecta tocar e cantar, e nos indagamos como isso pode afetar o 
trabalho com a palavra narrada. Em busca de um aprendizado mais 
direcionado para o instrumento, chamamos o Alício [Alício Amaral], da Cia. 
Mundu Rodá. E outras questões surgem, como cantar a nota que se está 
tocando e cantar e tocar ao mesmo tempo. E cada vez mais a rabeca 
aparece nos estudos cênicos que estamos fazendo nesse projeto (PAULA; 
XELLA; GUEDES, [2015?]; on-line). 

 

Nas figuras 19 e 20, preacas e rabecas respectivamente utilizadas na 

preparação, nos ensaios e nas apresentações de Cabras – Cabeças que voam, 

cabeças que rolam. Na Balagan, busca-se espécie de sintonia física entre o corpo 

dos intérpretes (que inclui a voz) e a sonoridade que se relaciona ao aspecto 

material dos instrumentos utilizados em cada espetáculo. Por isso a importância de 

se aprender a tocar cada instrumento e ter noções da técnica envolvida na sua 

fabricação. 

 

Figura 19 – Preacas 

 

 Foto: Luiz Eduardo Frin (acervo pessoal) 
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Figura 20 – Rabecas 

 

Foto: Luiz Eduardo Frin (acervo pessoal) 

 

Completam a parte musical do espetáculo canções que, de certa maneira, 

trazem para o espetáculo, através de sonoridades, os “universos” visitados pelo 

grupo em suas andanças físicas e conceituais. Canções, predominantemente, da 

tradição popular brasileira – mesmo as que foram compostas especialmente para o 

espetáculo têm esse caráter. Entretanto, é preciso ressaltar a ligação entre a música 

que se canta e a que se “fala” durante o espetáculo. Nesse sentido, o entoar das 

canções relaciona-se com o entoar de cada palavra dos contos escritos por Abreu: 

ação realizada de maneira individual e coletiva – quando partes do texto são 

narradas em coro. Ao acompanhar parte do processo de criação de Cabras – 

Cabeças que voam, cabeças que rolam, afirma-se que tais expedientes, utilizados 

na emissão das palavras cantadas e faladas, relacionam-se com a busca da 

Balagan de, ao partir da narrativa, transcendê-la e torná-la concreta, material. A 

busca, até certo ponto obsessiva, é pela narrativa que, imbricada e transcendente à 

palavra, consiga ir além e se presentifique no corpo de atores e atrizes: em suas 

movimentações, nos cenários, nos figurinos e na iluminação. Na pesquisa dessa 

“materialidade” do som e das palavras relacionadas ao universo temático, imagético 

e sonoro do Nordeste brasileiro, foi importante o trabalho que a Companhia fez com 

a entoação de cantos denominados “incelências”. 
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As “incelências” são um tipo de canto fúnebre, de matriz popular, 
vastamente difundido no interior do Brasil. Entoadas junto aos moribundos e 
defuntos, durante toda a noite, as incelências são cantadas em sentinelas 
com o sentido de despertar os moribundos para o arrependimento de seus 
pecados ou então acompanhar a alma do ente querido aos cuidados dos 
anjos e santos, até a entrada no céu. Estão espalhadas, além do Nordeste, 
por outros estados do Brasil. Trazida de Portugal, a sentinela foi enriquecida 
com as crenças indígenas e africanas. [...] Incelências são cantos de 
estrutura melódica simples e despojada, com o predomínio do estilo silábico 
e os sons repetidos, ao lado do defunto, cantados pelos parentes, amigos e 
vizinhos (SANTANA, 2011, p. 87). 

 

Uma das “incelências” com a qual a Companhia trabalhou tem a seguinte 

letra: 

 

Oh meu pai eu vou pro céu  
um anjinho vai me levando 
de tudo, Deus, vou me esquecendo 
Só de Deus vou me alembrando.  
de tudo, Deus, vou me esquecendo 
Só de Deus vou me alembrando (tradição popular). 

 

A entoação das incelências está diretamente relacionada à busca de voz 

narrativa, capaz de criar corpo, forma, de se materializar no espaço, à qual o grupo 

tanto se dedica em sua trajetória – “a coisa voz”, como está em texto de Álvaro 

Machado e Maria Thaís (MACHADO; THAÍS, 2014b, n.p.). A pesquisa de como 

alcançar essa materialidade na emissão ocupou grande parte da pesquisa e da 

criação de Cabras – Cabeças que voam, cabeças que rolam.  

Outro elemento importante é que o cântico das incelências está veiculado às 

manifestações do catolicismo popular, cujas origens remetem a Portugal da Idade 

Média. Manifestações que foram introduzidas no Brasil no Período Colonial (1500-

1822) e que se mantêm, até os dias atuais, em localidades específicas da zona rural 

do país, como, por exemplo, em Pernambuco, no Nordeste brasileiro. Ao longo do 

tempo, o cântico fúnebre, de origem católica, recebeu influências indígenas e 

africanas. A entoação das incelências insere-se em contexto no qual o lugar da 

religiosidade é também o espaço do congraçamento social. Assim, a entoação das 

carpideiras nos velórios torna-se, dialeticamente, manifestação híbrida de dor e 

alegria (SANTANA, 2011, p. 86-96).  

A guerra em Cabras – Cabeças que voam, cabeças que rolam também é 

misto de dor e alegria. É a guerra do cangaço e de outros movimentos de resistência 

ao Estado no Brasil que, invariavelmente, ao serem reprimidos com violência pelas 
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forças oficiais, costumavam terminar com os seus líderes decapitados e com suas 

cabeças expostas em praça pública (THAÍS; PAULA, 2016a, p. 5) – o que explicaria, 

em parte, o título do espetáculo. Mas é também a guerra das danças, cantos e 

manifestações populares inspirados pelo conflito, como a dança do caboclinho. É a 

guerra contra o inimigo externo e interno, é a luta do cangaceiro nordestino, mas 

também a do samurai japonês. É o embate entre a desesperança e a fé, e de tantas 

outras perspectivas. É, fundamentalmente, a guerra relacional, cujo princípio primeiro 

não é o do extermínio do inimigo, mas a percepção da importância das diferenças 

entre grupos, para que estes, distintos, possam continuar a (co)existir. Nesse 

sentido, é importante que o inimigo seja muito valoroso e que possa continuar a 

existir, uma vez que ao vencedor do conflito cabe se apropriar das qualidades do 

vencido, tal como ocorre em culturas ameríndias, objeto de estudo de Eduardo 

Viveiros de Castro (2002). 

Esses múltiplos pontos de vista presentes na guerra, segundo a proposta da 

Balagan, estão contidos nas quatro partes do espetáculo, a saber: Guerra; Guerra – 

Festa; Guerra – Fé; Guerra Fogo, Paz, Fogo (THAÍS; PAULA, 2016a, p. 5). Na peça, 

cada uma das quatro partes é formada por uma narrativa que serve de introdução, 

três que formam o corpo essencial da parte em questão, e a última que finaliza 

aquele momento. A inspiração para essa estrutura veio dos trípticos, estruturas 

muito usadas na Idade Média, principalmente como oratórios, que emolduram 

quadros e permitem, a partir de uma mesma estrutura, a observação por múltiplos 

pontos de vista. 

 

Nas reuniões entre dramaturgo e direção a pergunta que se fazia era: qual é 
o princípio espacial, geometria, plataforma capaz de sustentar e estruturar 
tal material narrativo? As tríades sugeridas pela encenadora foram a pista 
para a composição de diversos diagramas. Um triângulo? Não, o triângulo 
nos remetia a uma relação de hierarquia entre os materiais e não inspirava 
uma organização concreta para a dramaturgia e encenação. 
Relacionamos as tríades dentro de um único quadro, o que visualmente 
remeteu aos trípticos, pinturas nas quais três imagens são justapostas e 
geralmente unidas por uma única moldura, podendo haver ainda uma 
quarta ou quinta imagem formada pelas faces externas. A imagem externa 
em geral tem no tríptico uma função de evocação de seu conteúdo interno, 
enquanto as suas três partes internas mantêm entre si relações que podem 
ser de complementariedade (três partes independentes que formam uma 
única imagem), episódica (três momentos distintos de uma narrativa, como 
a relação paraíso-terra-inferno em Bosch), contiguidade temática ou 
imagética etc. As várias possibilidades de articulação entre as imagens que 
o tríptico sugere através do deslocamento do olho do observador nos 
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pareceu muito instigante como princípio estruturante da dramaturgia e nos 
inspirou na realização de um experimento (MACHADO et al., 2016, on-line, 
grifo dos autores). 

. 

Na Figura 21, a obra Tríptico da vida de Cristo, também chamado de Tríptico 

do baptismo de Cristo. Trata-se de pintura sobre madeira do início do século XVI, 

atribuída à oficina do pintor flamengo Quentin Metsys. Obra com 2,8 metros de 

altura e 2,2 metros de largura, no painel central, e 1,1 metro de largura, nos 

volantes. A obra encontra-se na Igreja de São João Baptista, em Tomar, Portugal. Já 

as figura 22 e 23, referem-se a fotos obtidas na sede da Balagan durante o processo 

de preparação de Cabras... e representam o esquema, em diferentes momentos do 

trabalho, que apresenta a estrutura do espetáculo, na época das fotos (meados de 

2015), ainda em preparação. Na Figura 22, vê-se que, em uma espécie de quebra-

cabeça, os contos de Abreu eram agrupados em estruturas trípticas e ficava a cargo 

de um intérprete preparar e apresentar os estudos cênicos referentes àquela 

organização provisória. Vê-se, o que atesta o caráter experimental do processo, que 

títulos aparecem em diferentes locais e, assim, seriam “testados” em conjuntos 

diferentes. Na Figura 23, as estruturas já se apresentam mais elaboradas. É 

possível ver claramente, pelos títulos das narrativas colocados em molduras, a 

inspiração nos trípticos e que cada parte do espetáculo é composta por introdução, 

três narrativas em sequência e o epílogo como conclusão daquele momento. 

 

Figura 21 – Tríptico da vida de Cristo ou tríptico do baptismo de Cristo 

 

Fonte: (EIRES, 2015, on-line)  
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Figura 22 – Busca-se uma estrutura tríptica 

 

     Foto: Luiz Eduardo Frin (acervo pessoal). 

 

Figura 23 – Estrutura tríptica mais desenvolvida 

 

       Foto: Luiz Eduardo Frin (acervo pessoal) 
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Assim, Cabras... foi constituído a partir de alguns pontos de partida temáticos 

e de procedimentos estéticos, que constituem a Balagan e se desdobraram através 

de intenso processo de pesquisa pelo período de três anos. Apesar de a pesquisa 

ter continuado após a estreia do espetáculo. Entretanto, como é práxis em muitos 

grupos e companhias paulistanas em atividade continuada há muitos anos, não só o 

processo específico de projeto emerge esteticamente em cada novo espetáculo, 

mas todo o histórico do coletivo se mostra em cada trabalho. O que se apresentou, 

então, em Cabras... foi o resultado de um processo em que há a busca incessante 

por uma forma multidimensional que não se explicita facilmente, e cuja pretensão 

objetiva, também, desafiar e instigar o espectador a percorrer a parte predominante 

dos caminhos inter-relacionados que a Companhia percorreu. Referências múltiplas, 

no caso de Cabras..., muitas advindas do universo popular brasileiro – repleto de 

rituais religiosos sincréticos que foram “devorados” pela Balagan e, após serem 

“costurados” por meio de rigorosa reelaboração estética, levados à cena em forma 

estético-ritualística singular. Ao fim, cada espectador teve a oportunidade de, a partir 

dos elos que constituiu, “criar” o seu próprio espetáculo, ou instituir novas camadas 

de significação àquele existente.  

A fixação da Balagan em apresentar conteúdos que precisam ser ordenados 

pelos seus interlocutores fica evidente na forma de editoração do livro, lançado pela 

Companhia em 2014 (THAÍS, 2014c). A publicação apresenta elementos da história, 

das pesquisas, das fontes conceituais, das metodologias, enfim, da Companhia 

como um todo. Em vez de ser um livro com páginas, com começo, meio e fim, trata-

se de um conjunto de treze folhas de papel sem paginação, acomodadas em uma 

caixa e que, para serem lidas, precisam ser manipuladas pelo leitor. Cada folha tem 

uma diagramação diferente, que inclui cores, a posição dos textos, a relação entre 

as imagens etc. Desse modo, pretendeu expressar, também em sua forma, os 

preceitos da Companhia. A Figura 24 é a imagem de uma das folhas do livro e da 

caixa que as acomoda. Acerca da obra, escreveu Maria Thaís: 

 

A noção de corpo remete-nos à materialidade de nosso ofício. Remete à 
arte, à construção. Remete à ação, às trocas – de uma presença perante 
outra – pois o corpo é visto por nós como lugar privilegiado de 
experimentação do mundo, como campo relacional, lugar de encontros, de 
existências. Assim, desejávamos que a concepção e feitura desse objeto, 
bem como sua forma final, fossem análogas aos processos de criação da 
companhia e que algumas de suas premissas que nos guiam fossem 
mantidas nesse livro que nos narra (THAÍS, 2014b, n.p., grifo da autora). 
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Figura 24 – Parte de Balagan: Companhia de teatro (THAÍS, 2014c) 

 

Foto: Luiz Eduardo Frin (acervo pessoal) 

 

Proposta semelhante também é verificada no programa do espetáculo, cujas 

páginas se sucedem (com conteúdos diferentes) em posições invertidas, tanto 

horizontal quanto verticalmente. As partes do programa são denominadas de “lado 

céu” e “lado terra” (CIA. TEATRO BALAGAN, 2016, p. 3). Além da evidente 

proposição de instigar o leitor a criar uma estratégia para a leitura do documento, 

pode-se afirmar que – em tal configuração do programa, assim como em todo o 

trabalho da Companhia – houve uma busca do encontro entre universos opostos 

(céu e terra, yin e yang no contexto oriental, matéria e espírito etc.). Enfim, entre o 

Ocidente – leitura da esquerda para a direita –, com o Oriente – leitura da direita 

para a esquerda. Na Figura 25, a imagem das duas capas do mesmo programa. 

 

Figura 25 – O programa de Cabras – Cabeças que voam, cabeças que rolam 

 

  Fonte: (CIA. TEATRO BALAGAN, 2016) 
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O espetáculo tem muito de superlativo, de certa forma, derivado da extensa e 

intensa pesquisa de sua criação, mas também tem muito de síntese. O superlativo 

está, por exemplo, na movimentação coreografada de atores e atrizes, que muitas 

vezes representam como um coro – o “bando”, como é designado na ficha técnica 

do espetáculo. Destaca-se nessa coreografia a intercalação de movimentos 

sinuosos, em círculos, com tantos outros retilíneos. É preciso destacar também que, 

em muitas ocasiões, ao “bando” são permitidas movimentações livres, festivas e, de 

certo modo, anárquicas. O superlativo também se evidencia nas inúmeras 

possibilidades de fruição proporcionadas por um espetáculo multidimensional – 

como é o caso da hibridação de referências brasileiras, ocidentais e orientais que 

podem ser apreendidas quase que durante todo o tempo de realização da 

encenação e, também, nos cenários e figurinos. Mas é preciso ressaltar que é dessa 

exuberância que eclode a síntese do espetáculo. Exemplo dessa constatação é um 

grande elemento cenográfico circular vermelho que em uma parte do espetáculo 

está suspenso e, em outra, se transforma em uma espécie de palco circular sobre o 

qual se dá um trecho da encenação. Para o sujeito desta pesquisa, instigado como 

todo o público a estabelecer suas próprias conexões entre imagens e significados, a 

associação de referências a partir desse item da cenografia é clara. O enorme 

círculo vermelho representa tanto o sol que “queima” o Nordeste brasileiro como o 

solo a embasar todas as guerras. Sol que é importante símbolo oriental – como 

comprova a bandeira do Japão (cujo círculo vermelho, também em alusão ao “astro-

rei”, encontra-se no centro). Em Cabras – Cabeças que voam, cabeças que rolam, 

cangaceiros e samurais estão sob as mesmas peles (os figurinos de Márcio Medina 

deixam isso muito claro), debaixo do mesmo céu, com os pés no mesmo solo e 

instigando os mesmos espectadores. 
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3.3 CONVERGÊNCIAS ADVINDAS DA DIVERSIDADE 

 

3.3.1 As sedes 

 

Ao apresentar parte da história, métodos, procedimentos e pressupostos da 

relação entre os integrantes da Livre e da Balagan, a partir de seus mais recentes 

espetáculos, evidencia-se que, embora se trate de companhias que evidentemente 

carregam muitas diferenças entre si, há pontos nevrálgicos que possibilitam a 

associação do trabalho das duas, uma com a outra e, também, com procedimentos 

de inúmeros grupos, companhias e coletivos teatrais paulistanos. 

Acerca das diferenças, a primeira delas relaciona-se às sedes. Os espaços, 

de certo modo, assemelham-se a templos, nos quais a Livre e a Balagan exercem 

seus ritos de preparação e apresentação – de processos de trabalho e, também, de 

espetáculos. A Cia. Livre, por exemplo, apresentou, em 2015, temporada de Cia. 

Livre canta Kaná Kawã em sua sede. 

No caso da Balagan, essa associação da sede com um templo é mais clara e, 

inclusive, assumida. Consta, no livro da Companhia, ilustração que mostra como os 

cômodos da casa localizada na Alameda Olga, no 444, foram utilizados para servir 

ao ritual de trabalho que ali se estabelece. Há uma maneira de se entrar no recinto, 

então, como não existe campainha, os que chegam “[...] têm de se fazer ouvir” 

(BADRA; LOZANO, 2014, n.p.). Além de haver locais específicos para cada 

atividade, há a indicação do percurso a se fazer, de acordo com os interesses 

pessoais. De certa maneira, tal zelo, resguarda o ambiente principal: a sala de 

preparação corporal e vocal, de ensaios e de apresentações. É como se, ao 

adentrar o recinto, para se chegar ao centro, ao “coração” da Companhia, ao lugar 

onde seus trabalhos são medrados, torna-se necessário passar por uma espécie de 

ritual de passagem com o objetivo de se “desconectar” das agruras do dia a dia para 

adentrar o universo da criação artística. 

Na Figura 26, a seguir, o desenho do perfil da sede da Balagan. Vê-se, na 

maior área, na parte de cima, a sala de preparação, ensaios e apresentações. Na 

parte de baixo (a partir da direita), a entrada, o escritório da Companhia e a escada 

e o corredor de acesso que leva aos fundos: camarins, sala de estudos e depósito 



160 

 

de adereços e figurinos. Tanto pela frente quanto pelos fundos chega-se à cozinha 

(esquerda acima) e à sala principal. 

 

Figura 26 – Perfil da Casa Balagan 

 

Fonte: (THAÍS, PAULA, 2016b, on-line) 

 

No caso da Cia. Livre, a porta de entrada, que era mais frequentemente 

utilizada em sua sede, localizada até o ano de 2106 à Rua Pirineus, conectava 

diretamente a rua ao local de ensaios, preparações e apresentações da Companhia. 

Quando havia atividades no local, bastava levantar a porta metálica e já se tinha 

acesso ao principal local dos trabalhos da Livre. Durante o período de 

acompanhamento das atividades do grupo, foi comum presenciar a chegada e a 

saída de frequentadores do local, enquanto atividades de treinamento, preparação e 

ensaios aconteciam.  

Na Casa Livre, nome dado pelos integrantes da Companhia à sua sede, os 

acervos (cenários, figurinos, material técnico), os camarins, a cozinha, o jardim, a 

sala de ensaios, o espaço administrativo e algumas imagens religiosas (vistas aqui e 

acolá) criavam ambiente que muito refletia e, de certa forma, influenciava as 

propostas estéticas que emergiam de seus espetáculos. Um misto de rigor e 

despojamento, tecnologia e artesania que é possível se verificar em Maria que virou 

Jonas ou a força da imaginação.  

A presença da sede é tão marcante nos resultados estéticos do grupo que, do 

cenário proposto por Márcio Medina para Maria que virou Jonas ou a força da 

imaginação, grande parte foi constituída de apropriação da estrutura de madeira 

existente na sede e bastante utilizada nos workshops e nas atividades de 

preparação do espetáculo (Figura 15). Na Livre e na Balagan, de certo modo, a 

partir de múltiplas perspectivas, o que chegou à cena como resultado estético coligiu 
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o processo de pesquisa e o construído e conquistado pelos sujeitos criadores das 

Companhias, ao longo de seus anos de existência. 

Na Figura 27, Edgar Castro em ensaio de Maria que virou Jonas ou a força da 

imaginação. Ao fundo, à esquerda, vê-se Lu Favoreto, que gravava em vídeo os 

trabalhos; à direita, Pepê Mata Machado. Também ao fundo, à esquerda, porta 

metálica de entrada. 

 

Figura 27 – Edgar Castro em ensaio 

 

 Foto: Luiz Eduardo Frin (acervo pessoal) 
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3.3.2 A imagem do (no) corpo 

 

A atriz, pesquisadora, professora universitária e integrante da Cia. Livre, Lúcia 

Romano, em sua carreira participou como intérprete-criadora nos espetáculos 

Sacromaquia (2000) e Tauromaquia (2004), da Cia. Teatro Balagan. Tal 

acontecimento motiva e dá suporte histórico para a utilização de algumas de suas 

reflexões presentes em O teatro do corpo manifesto: teatro físico (ROMANO, 2005), 

como análise da mencionada convergência, na Livre e na Balagan, da utilização de 

procedimentos corporais pelos quais atores e atrizes assumem posição central na 

constituição material e imagética dos espetáculos.  

O subtítulo do livro de Romano remete, e situa o centro de seu trabalho, em 

determinado conjunto de proposições de grupos e espetáculos teatrais, 

predominantemente ingleses, das últimas décadas do século XX. Entretanto, a 

própria autora embasa grande parte de suas reflexões na relação, apresentada e 

defendida por extensa bibliografia, entre a materialidade da cena e o trabalho físico 

de atores e atrizes. Tal relação ocupou lugar de destaque na pesquisa e realização 

teatral ao longo de todo o século passado – com muitas referências à commedia 

dell’arte do século XVII –, no contexto da predominância da dramaturgia de cena em 

detrimento da dramaturgia de texto, afirma Romano: 

 

O termo Physical Theatre tornou-se conhecido nas artes cênicas nas três 
últimas décadas do século XX, caracterizando uma nova tendência teatral. 
Acredita-se que tenha sido cunhado primeiro na Inglaterra, vindo a definir 
uma gama bastante diversa de criações que transitam numa área de 
cruzamento entre a Dança, o Teatro, a Mímica e o Circo. O Teatro Físico 
quer enfatizar a materialidade do evento; physical poderia ser traduzido 
como “conectado ou relativo ao corpo”, correspondendo àquilo que pode ser 
sentido ou visto e que não existe apenas em uma dimensão espiritual ou 
mental (ROMANO, 2005, p. 16).    

 

Não faz parte do escopo desta tese, como fez Romano (2015), discorrer 

sobre o contexto, sobretudo da cena teatral inglesa a partir de meados dos anos 

1970, no qual se acredita que o termo “Teatro físico”, tal como apresentado, foi 

cunhado. Da mesma forma, não cabe aqui questionar, para o contexto em questão, 

a pertinência da utilização do termo – deveras abrangente e que pode estar 

relacionado em essência a toda e qualquer atividade teatral, que depende da 

presença física em mesmo espaço e momento de artistas e público. Não é 
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pertinente também discutir se o movimento inglês das últimas décadas do século XX 

– centrado na constituição material da cena a partir de expedientes físicos de atores 

e atrizes – configurou uma nova tendência, ou foi resultante, como Romano 

destacou, do trabalho de diversos artistas, como Gordon Craig, o próprio Meierhold, 

Grotowski, Tadeusz Kantor, Eugênio Barba, Étienne Decroux, Jacques Lecoq, 

Philippe Gaulier, entre tantos outros.  

Interessa, entretanto, estabelecer relações entre apreensões da pesquisa da 

autora com a forma de produção de coletivos teatrais do “Movimento de teatro de 

grupo paulistano”, como se apresenta nesta tese. De início, chama atenção a 

observação da autora acerca da importância do trabalho colaborativo no contexto 

por ela pesquisado. Muito já foi escrito aqui quanto à importância do trabalho 

conjunto de diversos artistas nas criações da Livre, da Balagan e de tantas outras 

companhias teatrais. Então as práticas, ao anteceder o texto, partem de elementos 

cênicos (movimentações livres ou coreografadas, canções, relatos, improvisações 

dramáticas, jogos cênicos etc.), e constituem a dramaturgia de cena. Nesses casos, 

o texto do espetáculo, quando existe, é criado a partir de inúmeros expedientes e 

experimentos mencionados. A partir da apreciação do relatório de atividades do 

“Terceiro simpósio europeu de mímica e teatro físico”, Romano escreveu: 

 

No relatório, o termo Teatro Físico, resumido como a síntese entre fala e 
fisicalidade, é utilizado para definir todo tipo de teatro que não tem como 
ponto de partida para a constituição da cena o texto escrito e onde a 
participação colaborativa de atores, diretor, cenógrafo, dramaturgo e demais 
criadores seja crucial (ROMANO, 2005, p. 30). 

 

Outro ponto importante de conexão é que Romano associa, a partir de suas 

reflexões sobre o chamado “Teatro físico”, a utilização predominante da fisicalidade 

dos intérpretes em cena com a grande importância que a imagem adquiriu na 

sociedade ocidental contemporânea. Etimologicamente, a palavra “teatro”, dentre 

outras variantes, vem do grego téatron – “lugar para olhar” –, então: “A ênfase na 

fisicalidade agrega ao corpo do intérprete a valorização do aspecto visual já inerente 

ao teatro; exagero que ecoa o mesmo valor que a visibilidade adquiriu na sociedade 

e na cultura ocidental contemporâneas” (ROMANO, 2005, p. 229).  
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Destaca-se em Maria que virou Jonas ou a força da imaginação momentos 

coreografados por Lu Favoreto, nos quais a utilização de expedientes corporais dos 

intérpretes, a serviço da imagem, fica nítida. Como exemplo, cita-se o momento de 

forte impacto estético em que há a estilização de relação sexual entre as 

personagens Ela e Ele – um instante da cena pode ser visto na Figura 28. 

Entretanto, é em Cabras – Cabeças que voam, cabeças que rolam que há uma 

espécie de “profusão hiberbólica” de imagens advindas de coreografias e 

movimentações cênicas precisas coletivas e, também, individualizadas; um exemplo 

encontra-se na Figura 29. 

 

 

 

Figura 28 – “Dança” de Lúcia Romano e Edgar Castro 

 

  Foto: Cacá Bernardes (divulgação do espetáculo) 
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Figura 29 – Val Ribeiro e Natacha Dias 

 

 Foto: Alexandre Catan (divulgação do espetáculo) 

 

Para concluir este tópico, outra consideração de Romano que merece 

destaque concerne à associação por ela desenvolvida quanto ao hibridismo de 

formas e referências na criação de espetáculos que primam pela junção entre 

imagem e fisicalidade e incluem o espectador em espécie de jogo criativo. A 

constituição de tal jogo, por parte de seus criadores, tende a partir da seguinte 

inferência: os limites de cada linguagem artística impõem restrições ao processo de 

investigação acerca do humano ao qual cada espetáculo se propõe, em diferentes 

níveis. Por outro lado, em tese, espera-se a participação ativa do espectador na, 

nem sempre fácil, “leitura” do jogo proposto por intermédio da identificação e da 

concatenação particularizada de cada integrante do público. 

  

A hibridação entre teatro, mímica, circo, dança e artes visuais gera, na 
estrutura dos espetáculos, o questionamento da ideia de representação 
estabelecida em cada uma das artes: o atrito entre as convenções de 
codificação vem revelar a instabilidade das linguagens. Para a plateia, a 
fusão tipológica passa a ser um problema a enfrentar, compartilhando de 
uma cena em que a “leitura” do espetáculo dependerá de seu conhecimento 
dos códigos das diferentes artes e do reconhecimento da falência de cada 
um dos sistemas para representar a realidade como um todo. Para o ator, 
os choques entre texto e movimento, personagem e figura, narrativa 
ficcional e o aqui/agora da cena evidenciam também a instabilidade das 
ferramentas de expressão, verbais ou corporais, articuladas pelo (e no) 
corpo do ator, e a incapacidade das mesmas de abrangerem isoladamente 
a totalidade do humano (ROMANO, 2005, p. 191). 
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3.3.3 Fomento público 

 

Manter um coletivo teatral em atividade continuada é atividade que envolve 

muitos e elevados custos. Como já mencionado nesta tese, o processo de criação 

da forma de produção desenvolvida na cidade de São Paulo prevê a participação de 

muitos profissionais em relativamente longos períodos de trabalho. Há também 

todos os custos envolvidos na construção de cenários, na confecção de figurinos e 

na preparação dos mais diversos elementos cênicos, além de todas as despesas 

relativas à divulgação do espetáculo. É imperioso, também, mencionar os recursos, 

que tendem a ser altos e constantes, necessários à manutenção das sedes, espaços 

que são de vital importância para as atividades de grupos e companhias. Também é 

preciso mencionar as despesas envolvidas nas preparações e aplicações de cursos 

e oficinas e na publicação de material pedagógico que, usualmente, tornam públicas 

as referências, as inquietações e descobertas dos coletivos teatrais em seus 

processos de pesquisa criativa.  

Então, os valores que serão apresentados aqui, referentes ao fomento público 

obtido para a produção de Cabras – Cabeças que voam, cabeças que rolam, 

permitiram a realização, pelo período de quatro anos, de um profundo processo de 

pesquisa, criação e apresentações do espetáculo em São Paulo e em outras 

localidades. No que diz respeito ao número de profissionais envolvidos, aparecem 

creditados nas fichas técnicas das versões “finalizada” e “protótipo” do espetáculo, 

os nomes de, aproximadamente16, setenta profissionais.  

No que diz respeito aos valores que serão apresentados referentes ao 

espetáculo Maria que virou Jonas ou a força da imaginação, estes possibilitaram o 

processo de aproximadamente dois anos de pesquisa, criação, e apresentações do 

espetáculo. Processo que, pelas informações também contidas na ficha técnica, 

envolveram a participação direta de, pelo menos, trinta e cinco profissionais.  

Apenas para apresentar um parâmetro de comparação com outras produções 

na cidade que se utilizam de recursos públicos para a sua realização, a versão do 

musical Les misérables, apresentado em São Paulo em 2017, teve o montante 

                                                           
16

 Há créditos a empresas e equipes o que dificulta a contagem exata de profissionais envolvidos. Também existe 

a possibilidade de que, ao longo de quatro anos de processo, alguns profissionais terem realizados atividades 

esporádicas que não foram creditadas. 
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autorizado para captação pelo Ministério da Cultura, via Lei Rouanet (portanto 

passível de dedução do imposto de renda dos patrocinadores), de R$ 14.000.000,00 

(quatorze milhões de reais) (BARSANELLI, 2017, on-line). Lembrando-se que o 

potencial de arrecadação de bilheteria com ingressos com valores elevados de 

espetáculos musicais, realizados em grandes teatros e contanto com imensa 

estrutura de divulgação, é imensamente maior do que a de produções como a de 

Cabras... e de Maria que virou Jonas... 

Cabras... foi contemplado pela 22ª edição do Programa Municipal de Fomento 

ao Teatro para a Cidade de São Paulo (primeiro semestre de 2013), com orçamento 

aprovado de R$ 612.089,58 (seiscentos e doze mil, oitenta e nove reais e cinquenta 

e oito centavos) (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2017, on-line), teve uma primeira 

fase de pesquisas entre abril de 2013 e agosto de 2014. “Nessa primeira fase da 

investigação, a equipe também realizou uma imersão no sertão mineiro, em uma 

travessia que foi da Chapada Gaúcha a Montes Claros, região que tem em sua 

memória a jagunçagem” (CIA. TEATRO BALAGAN, [201-], on-line). Em segunda 

fase, que durou até a estreia do espetáculo em janeiro de 2016, os estudos e 

trabalhos práticos se aprofundaram; foram realizadas as apresentações públicas do 

espetáculo-protótipo e a finalização das atividades para a estreia. Em tal fase, a 

Companhia contou com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo 

por intermédio do Programa de Ação Cultural (ProAC 08/2014), com orçamento 

aprovado de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) (GOVERNO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO, 2014, on-line), também foi contemplada na 26ª edição do 

Programa Municipal de Fomento (primeiro semestre de 2015), com orçamento de R$ 

656.246,16 (seiscentos e cinquenta e seis mil, duzentos e quarenta e seis reais e 

dezesseis centavos) (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2017, on-line; THAÍS; PAULA, 

2016a, p. 6). O projeto para a circulação (apresentações em outras localidades, 

diferentes do lugar de estreia) de Cabras – Cabeças que voam, cabeças que rolam 

também foi fomentado, com o orçamento de R$ 237.102,10 (duzentos e trinta e sete 

mil, cento e dois reais e dez centavos), proveniente de sua contemplação na 4ª 

edição do Prêmio Zé Renato, da Prefeitura de São Paulo (2016, on-line), e com o 

valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) proveniente do edital 02/2016 do Programa 

de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo (2016, on-line). 
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O processo de criação de Maria que virou Jonas... inseriu-se em projeto 

contemplado pela 24ª edição da Lei de Fomento ao Teatro para a Cidade de São 

Paulo, com orçamento  total de R$ 407.896,00 (quatrocentos e sete mil, oitocentos e 

noventa e seis reais) (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2017, on-line). A circulação 

do espetáculo foi subsidiada pela 2ª edição do Prêmio Zé Renato (2015), com 

orçamento de R$ 109.884,93 (cento e nove mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e 

noventa e três centavos) (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2015, on-line). 

 

3.3.4 A estrutura como jogo 

 

Maria Thaís e Cibele Forjaz são encenadoras de grande potencial, 

comprovado e premiado. Muitos dos espetáculos que dirigiram venceram e foram 

indicados para diversas categorias em diferentes premiações. Como exemplo, no 

ano de 2013, Maria Thaís recebeu o Prêmio Shell de Teatro na categoria direção por 

seu trabalho em Recusa, já Cibele Forjaz recebeu o mesmo prêmio em 2007 por 

VemVai – O caminho dos mortos. Ao acompanhar um pouco de suas atividades, 

nota-se a capacidade peculiar que têm de fazerem confluir diversas contribuições 

dos artistas com os quais trabalham. Peculiar, pois ambas coligem as proposições 

das equipes com as quais atuam de modo que as diferenças entre os integrantes 

dos coletivos que dirigem não se anulem em prol de uma unidade idealizada e rígida 

a ser alcançada. Eventuais arestas nas estruturas espetaculares que a Livre e a 

Balagan criam não são, necessariamente, eliminadas, mas muitas vezes ressaltadas 

e transformadas em elementos de forte impacto cênico.  

No caso da Livre, e especificamente em Maria que virou Jonas ou a força da 

imaginação, essa característica pôde ser verificada nos estratagemas propostos 

para que ao final se chegasse à encenação que comportou o texto do dramaturgo 

convidado e as composições dos demais integrantes da equipe em uma mesma 

estrutura espetacular. Essa espécie de “unidade fragmentada” foi percebida por uma 

série de indícios e chamou atenção porque, na ficha técnica do espetáculo, 

encontram-se as seguintes informações: “dramaturgia – A Força da Imaginação: 

Cássio Pires; dramaturgia – Maria que virou Jonas – Cia. Livre” (ROMANO, 2015, p. 

102). Informações que atestam a preparação de dois universos que se 
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desenvolveram e se juntaram por intermédio do “ou”, conjunção coordenativa que, 

nesse caso, expressa alternativa. Como em todo o espetáculo acerca da 

transexualidade, o que a Cia. Livre apresentou ao público em Maria que virou Jonas 

ou a força da imaginação, desde o título da obra, foram múltiplas alternativas, 

escolhas que tanto puderem ser voluntárias ou casuais. Assim, fez com que a forma 

do apresentado estivesse em sintonia com o tema pesquisado e com as relações 

singulares que se desenvolveram, em pluralidade, durante o período de gestação e 

preparação para o trabalho.  

No caso da Balagan e de Cabras..., de certa forma, a congregação das 

influências e peculiaridades artísticas predominantes dos criadores, nas proposições 

estéticas que emergiram do trabalho, foi bastante perceptível. A valorização da 

narrativa e a utilização de temas, personagens e situações relacionados à cultura 

popular brasileira como embasamento de sua profícua realização cênica são 

características marcantes das proposições de Luís Alberto de Abreu (ABREU; 

NICOLETE, 2011). A cena que – por sons, cores, desenhos e marcações precisas, 

instrumentos musicais, partituras corporais estilizadas – mostra-se ao mesmo tempo 

como nordestina, oriental e, também, russa, no contexto dos movimentos artísticos 

europeus de vanguarda do início do século XX, reflete um pouco da trajetória de 

Maria Thaís. A aposta de Márcio Medina em criação cenográfica e de figurinos que 

mescla funcionalidade, sobreposições de referência (orientais, nordestinas, 

religiosas etc.) e impacto visual, são expedientes que emergem claramente do 

espetáculo. Entretanto, o olhar atento é capaz de perceber, nos detalhes, o 

emaranhamento que resulta em criação de diversas e diferentes vozes. 

Detalhes que se destacam quando, por exemplo, a atriz Gisele Petty estrutura 

uma de suas participações no espetáculo em movimentações que remetem à dança 

flamenca, elemento importante de sua formação. Ou quando se ouve o sotaque 

espanhol e mesmo algumas palavras na língua natal do ator colombiano Jhonny 

Muñoz, quando este narra os contos escritos por Abreu, todos premidos do universo 

do cangaço nordestino brasileiro. Ou, ainda, quando o próprio Muñoz participa da 

execução musical do espetáculo ao tocar uma flauta de pã, instrumento associado à 

musicalidade andina, mas que no espetáculo harmoniza-se com rabecas e preacas. 

E assim, mesmo em um espetáculo repleto de momentos corais (musicais, de 

narração, de dança e de movimentação cênica), é possível a todo momento 
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presenciar individualidades que emergem criativamente e que se fortalecem e se 

potencializam no coletivo. 

Cabras – Cabeças que voam, cabeças que rolam e Maria que virou Jonas ou 

a força da imaginação são espetáculos nos quais o conceito de unidade não é 

entendido nos moldes de encenação desenvolvidos principalmente a partir de finais 

do século XIX e durante todo o século XX. Naquele contexto, a encenação teatral 

tinha como principal objetivo a eliminação de arestas provenientes da contribuição 

de diversos artistas de diferentes modalidades. Assim, a figura do encenador 

adquiria importância central, responsável pela homogeneidade estética do 

espetáculo em uma estrutura unificada (ROUBINE, 1998). Por outro lado, houve 

também, principalmente a partir de meados do século XX, inúmeros experimentos 

teatrais completamente opostos, nos quais se combatia a ideia de unidade e se 

apostava na ausência de estruturas unificadoras de percepção e recepção 

(LEHMANN, 2007). Em Cabras... e em Maria que virou Jonas... não se verificam 

estruturas rígidas e unificadas, tampouco a inexistência de propostas estruturais 

organizadas.  

O que se pretende é afirmar que as estruturas dos espetáculos em epígrafe 

apresentam-se como jogos ao espectador, exigindo deste um concatenar de grande 

número de referências apresentadas, para a construção de vários espetáculos em 

estado latente. Tal característica é proveniente da maneira plural como os trabalhos 

foram desenvolvidos: com a mistura de formações, habilidades, proposições e 

resultados das pesquisas feitas pelos seus integrantes, alinhavados sem que, 

necessariamente, houvesse a supressão de pontos de fricção, de atrito e de 

divergências, pela direção. Entretanto, perceber que se apresentam estruturas que 

requerem a participação ativa e interessada do público para serem constituídas está 

longe de permitir que se afirme a não existência de forte elemento estruturante nos 

trabalhos da Cia. Livre e da Cia. Teatro Balagan. 

Como visto, principalmente por intermédio das palavras de Romano (2005), 

mundo afora e por décadas, o referido jogo entre artistas e espectadores é 

intrínseco à linguagem. Em São Paulo, no contexto da forma de produção 

desenvolvida historicamente a partir de 1970, a potência do jogo adquiriu 

singularidades e “regras” próprias. Então, ao se utilizar exclusivamente ideias já 

estabelecidas internacionalmente para se analisar a produção do teatro de grupo 
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paulistano, corre-se o risco de, ao não se atentar para o contexto de tal produção, 

incorrer, como escreveu Roberto Schwarz, em inúmeras “ideias fora do lugar” 

(SCHWARZ, 2000, p. 9-31). 

Então, a partir deste momento, apresenta-se pressupostos de autores 

nacionais cujas ideias, de alguma forma, fazem parte do escopo de pesquisa tanto 

da Balagan como da Livre. Assim, a reflexão em epígrafe busca evidenciar que o 

produzido em teatro – apreensível no sujeito teatro de grupo paulistano – resulta da 

forma como coletivos têm se organizado para produzir suas obras. E que singulares 

características de tais obras, ao refletir e refratar idiossincrasias, coligindo e 

distinguindo múltiplos fazeres, podem ser associadas às teses de autores, cujas 

obras tomam como referência o que pensavam e refletiam sobre o povo brasileiro e 

suas matrizes formadoras.  
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4 DESMEMBRAR AS PRÁXIS 

 

4.1 EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO E O PERSPECTIVISMO AMERÍNDIO. OU: 

O CRIAR E O APRENDER A PARTIR DE PONTOS DE VISTA DISTINTOS 

 

Como mencionado no terceiro capítulo desta tese, em seus percursos 

históricos, a Cia. Livre e a Cia. Teatro Balagan criaram, também, espetáculos a partir 

de temas relacionados aos povos indígenas americanos. Apenas para relembrar, 

são os casos dos espetáculos VemVai – O caminho dos mortos (2007) e Cia. Livre 

canta Kaná Kawã (2015) (mais recente versão do “original” Raptada pelo raio, que 

surgiu como estudo cênico em 2008 e como espetáculo em 2009), por parte da Cia. 

Livre, e Recusa (2000), da Cia. Teatro Balagan. As reflexões de Eduardo Viveiros de 

Castro são referências comuns, apontadas pelas Companhias, para os estudos 

antropológicos concernentes à criação de tais espetáculos e também ocupam lugar 

de destaque no referencial teórico que circunda seus trabalhos. 

Eduardo Viveiros de Castro (1951) nasceu no Rio de Janeiro, cursou 

graduação em Ciências Sociais na PUC-RJ e, em 1974, iniciou mestrado em 

Antropologia Urbana no Programa de Pós-Graduação do Museu Nacional – 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Entretanto, após uma visita ao povo 

indígena Yawalapíti do Alto Xingu, em 1976, Viveiros de Castro direcionou seus 

estudos para a Antropologia Indígena, concluiu seu mestrado em 1977 sob 

orientação de Roberto DaMatta. A continuação de suas atividades como 

pesquisador, professor e escritor focadas na temática ameríndia levaram-no a obter 

destaque mundial e suas reflexões influenciaram o debate antropológico em 

diferentes países (CASTRO, 2002, p. 535). 

A partir da apreciação de trechos da obra do antropólogo, uma série de 

relações pode ser estabelecida entre suas proposições e o trabalho da Cia. Livre e 

da Cia. Teatro Balagan. Associações de ideias não somente concernentes aos 

espetáculos específicos de temática indígena, mas também relativas aos seus mais 

recentes trabalhos. Do mesmo modo, é possível estabelecer pontos de contado 

entre as teses do autor e a forma de produção das duas Companhias e, por 

inferência, a de tantos outros coletivos teatrais paulistanos. 
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Ao expor noções da cosmologia do povo Yawalapíti, do Alto Xingu (região 

localizada no “coração” do território brasileiro, em área de transição entre o Cerrado 

e a Floresta Amazônica), Viveiros de Castro (2002, p. 27-85) apresenta e analisa 

relevante característica do sistema de conceituação daquele povo: a de se estruturar 

a partir de determinados conceitos-base que, a partir da aglutinação de termos que o 

autor denomina de “modificadores”, constitui sistema de classificação acima de tudo 

relacional: 

 

Quando eu pedia a meus interlocutores que classificassem uma entidade 
qualquer (um objeto, um animal, uma qualidade, as funções e relações 
portadas por um dado indivíduo), isto é, quando buscava subsumir um 
referente em uma classe mais geral, as respostas, quase sempre, levavam-
me a inferir que existiam distinções cruciais dentro do paradigma denotado 
pela categoria. Tudo parecia se passar como se a língua (ou a cultura) 
dispusesse de um repertório fechado de conceitos puros ou ideais, e como 
se a adequação de um referente qualquer a tais conceitos só fosse possível 
através de dispositivos semânticos – esses que chamo de modificadores – 
cuja função seria estabelecer a distância metonímica ou a diferença 
metafórica entre protótipo ideal e fenômeno atual. Ou, dito de outra forma, 
como se as categorias classificatórias só pudessem ser proveitosamente 
acionadas através de afixos que indicam o modo de pertinência do referente 
à classe (CASTRO, 2002, p. 28). 

 

Assim, um determinado animal visto na floresta é conceituado de uma 

maneira, entretanto, um exemplar dessa mesma espécie quando observado em um 

zoológico, por intermédio da alteração do afixo, do “modificador” ligado ao conceito-

base, recebe outra denominação (CASTRO, 2002, p. 30). Desse modo, nenhum 

referente é denominado de maneira absoluta, o que faz com que todos os elementos 

em relacionamento com os Yawalapíti permaneçam em estado processual, em 

constante alternância de significação e de status frente, ou ao lado, de tudo que o 

cerca. Tal sistema faz com que uma visão de mundo dualista, pela qual algo é uma 

coisa ou outra, perca o sentido. No mundo Yawalapíti, natureza e cultura não se 

diferenciam excludentemente, pois nada se encontra em estado originário, “natural”; 

a partir de um ponto de vista tudo é constituído e, assim, comporta elementos 

culturais desde a sua origem. 

Do mesmo modo, a forma de produção da Cia. Livre e da Cia. Teatro Balagan 

dificulta, para não escrever impede, que seus integrantes e convidados se coloquem 

de maneira absoluta uns frente aos outros para o trabalho. Embora, é preciso 

sempre reiterar, exista a divisão de funções e cada integrante ou convidado tenha a 
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sua função primeira, ou principal, a divisão do trabalho é invariavelmente 

flexibilizada nas atividades das Companhias e, assim, todos têm a oportunidade, ou 

pelo menos são convidados e instigados a desenvolver trabalhos, que num primeiro 

momento não estariam relacionados às especificidades de suas primeiras funções.  

É possível aqui elencar alguns exemplos de como isso se dá. Embora Cássio 

Pires tenha assumido o papel de dramaturgista do espetáculo Maria que virou 

Jonas..., muito do que pode ser ouvido em cena, seja na forma de canções, seja na 

forma de relatos das personagens foi escrito por Lúcia Romano e Edgar Castro. Há 

uma música, “A canção do buraco”, cuja criação da letra contou com a colaboração 

do profissional de vídeo Lucas Brandão (CIA. LIVRE; PIRES, 2015, p. 36) e o poema 

O anão da máscara verde, da poetisa portuguesa Judith Teixeira (1880-1959), foi 

musicado por Lincoln Antonio (ROMANO, 2015, p. 141, 145). O mesmo se pode 

escrever acerca do texto de Cabras... As narrativas que constituem o espetáculo são 

assinadas por Luís Alberto de Abreu, entretanto, a sua versão final só foi obtida a 

partir de uma intensa colaboração da diretora Maria Thaís com o elenco da 

Companhia, que, em diversos momentos, também atuou como dramaturgos. 

Relembra-se, inclusive, que um elemento preponderante da encenação de Maria 

que virou Jonas ou a força da imaginação e fundamental para a análise crítica do 

espetáculo – a realização do sorteio para decidir quais intérpretes apresentariam Ela 

e Ele no texto de Pires – foi sugerido pelo figurinista Fabio Namatame, que, naquele 

momento, pelo prisma apresentado, caracterizou-se como encenador-provocador. 

Ao longo de suas trajetórias, a Livre e a Balagan estabeleceram 

procedimentos rituais que emolduram, organizam e, assim, instigam e facilitam a 

participação dos artistas envolvidos e eventuais convidados externos ao grupo de 

trabalho em suas criações. Eventos que possuem normas, nem sempre explícitas, 

mas evidentes. Nos rituais, há a condução clara da direção – Cibele Forjaz e Maria 

Thaís selecionam os aspectos que serão trabalhados e analisados em cada fase da 

criação e conduzem as discussões após as apresentações, e muitas vezes fazem as 

intervenções finais. Na Cia. Livre, os “por exemplo” costumam ser realizados no 

último dia de trabalho da semana, como se fechassem ciclos.  

As sedes das Companhias assumem grande importância nesses eventos, 

pois suas estruturas técnicas são adaptadas para suprir as necessidades básicas de 

som, luz e até de cenografia dessas apresentações, do mesmo modo que há espaço 
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e dispositivos para a acomodação de convidados. Na Balagan, o procedimento 

ritualístico tende a ser mais explícito e mais rígido no tocante a horários, ao acesso 

às dependências na sua sede e à manutenção do espaço. Nesse sentido, há 

evidentes rituais, invariavelmente com a participação de todos, que incluem a 

limpeza e a preparação do principal local de trabalho antes e depois de cada 

atividade ali realizada. Ressalta-se, também, a existência de caminhos diferentes 

para se chegar à sala de apresentações, usados de acordo com a função que cada 

um desempenhará nos diversos exercícios cênicos ali realizados. 

Ainda no tocante às sedes, interessante ressaltar um detalhe que contribui 

para dotar o processo de trabalho das Companhias de aspectos ritualísticos. Refere-

se especificamente à existência e à utilização de cozinhas nas duas sedes. Muito 

mais do que um local funcional auxiliar aos frequentadores, as cozinhas ganham 

status, assim como culturalmente se dá na maioria das casas brasileiras, de local 

acolhedor para conversas e troca de experiências. É possível perceber uma 

analogia entre a preparação das refeições, ou tão somente de um cafezinho, e a 

constituição não só dos espetáculos, mas do corpo coletivo das Companhias. Na 

Balagan há, inclusive, um procedimento formal para isso e ocorre quando um artista 

é convidado para preparar um prato ao grupo e nesse processo há um intercâmbio 

com os integrantes da Companhia. A experiência é denominada de “Culinária 

teatral” e é assim definida: 

  

[...] uma ação que promove encontros entre profissionais do teatro e 
amantes da cozinha. Cada encontro, sem um formato predeterminado, 
organiza-se em torno de “cozinheiros teatrantes” convidados que escolhem 
um prato que seja uma metáfora de seu modo de fazer/pensar o teatro. Os 
encontros – que servem à experiência e à comunhão – são trampolins para 
conversas e práticas que têm, como ponto de partida, a relação entre o 
teatro e a arte de cozinhar; conhecemos, por meio das escolhas dos pratos 
e da maneira de prepará-los, um pouco da prática teatral dos “cozinheiros 
teatrantes” (BALAGAN, [20--]f, on-line). 

 

Do mesmo modo, sempre que há estrutura para isso, quando a Companhia 

“reside” em espaços externos para apresentações preliminares de seus trabalhos, é 

comum que Maria Thaís prepare pratos e os ofereça aos seus companheiros de 

trabalho, à equipe que recebe a Balagan e ao público. 

Viveiros de Castro também ressalta a importância das constantes 

transformações processuais para os povos ameríndios ao ponderar que o próprio 
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corpo dos Yawalapíti passa por um processo que ele denomina de “fabricação”, que 

se dá pela administração ritual de substâncias que, se acredita, atuem como 

elementos de conexão do corpo ao mundo, de sujeição da matéria ao contexto 

cultural: 

 

Uma ideia que me pareceu ter um papel central na cultura yawalapíti é a de 
que o corpo humano necessita ser submetido a processos intencionais e 
periódicos de fabricação. Falo em fabricação do corpo ao pé da letra: 
traduzo [...] a raiz /umá-/, fazer ou fabricar. As relações sexuais entre os 
genitores de um futuro indivíduo são apenas o movimento inicial dessa 
tarefa. Tal fabricação é concebida também como “mudar o corpo”, quando 
ela respeita aos processos de fabricação pós-concepcionais. Ela consiste 
dominante mas não exclusivamente em um conjunto de intervenções sobre 
as substâncias que conectam o corpo ao mundo [...]: fluidos vitais, 
alimentos, eméticos

17
, tabaco, óleos e tinturas vegetais. 

As mudanças corporais não podem ser tomadas apenas como signo das 
mudanças da identidade social, mas como seus correlatos necessários [...]. 
Isso significa que não é possível fazer uma distinção entre os processos 
fisiológicos e processos sociológicos; transformações do corpo, das 
relações sociais e dos estatutos que as condensam são uma coisa só. 
Assim, a natureza humana é literalmente fabricada ou configurada pela 
cultura. O corpo é imaginado, em todos os sentidos possíveis da palavra, 
pela sociedade (CASTRO, 2002, p. 71-72, grifos do autor).  

 

Há uma correlação evidente entre esses pressupostos apresentados por 

Viveiros de Castro e o principal eixo de investigação do espetáculo Maria que virou 

Jonas...: a da construção social do gênero e a sua frequente associação a 

processos de transformação do corpo. Muitos dos workshops realizados pela Cia. 

Livre tiveram como inspiração, justamente, a mudança do corpo, prioritariamente no 

tocante ao que comumente é entendido quanto à manifestação física do sexo, não 

apenas no que se restringe às genitálias e aos seios. A internet foi muito utilizada 

pelos integrantes da Companhia para se inteirar sobre o assunto e para fundamentar 

seus trabalhos. Interessante ressaltar que basta digitar em uma plataforma de busca 

na rede mundial de computadores a expressão “mudança de sexo”, para que sejam 

exibidos inúmeros vídeos de cirurgias e tratamentos, muitos com exuberância de 

detalhes, de transformações físicas de corpos.  

Muito já foi escrito aqui sobre as frequentes apresentações preliminares, um 

procedimento comum da Livre e da Balagan. Já foi mencionado também que o 

espetáculo Cia. Livre conta Kaná Kawã, que estreou em 2014, tratava-se de mais 

uma versão de Raptada pelo raio, de 2008-2009. Desse modo, no contexto em 

                                                           
17

 Que provocam vômito. 
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questão, dificilmente um trabalho é considerado pronto ou concluído. Mesmo depois 

de oficialmente estreados, sempre há a possibilidade de que mudanças sejam 

implementadas ao longo das carreiras dos espetáculos e até mesmo que surjam 

outros trabalhos derivados. Da mesma forma, embora existam elementos que se 

repitam, a forma de produção das Companhias não é imutável. Pelo contrário, varia 

de acordo com as necessidades impostas por cada tema a ser desenvolvido, e é 

resultado de experiência acumulada.  

Então faz-se a analogia com as reflexões de Eduardo Viveiros de Castro para 

se afirmar que um espetáculo é sempre um corpo que é gerado, mas que após o 

seu nascimento continua a ser “fabricado”. Da mesma maneira, e essa é uma das 

explicações pelas quais foi designado aqui o termo forma para se referir ao modus 

operandi dos coletivos teatrais na cidade de São Paulo, pressupõe-se que, como um 

corpo, uma materialidade, a forma de produção desenvolvida por esses grupos 

continua em constante transformação e fabricação de acordo com os desafios que 

novos temas apresentem. 

Em outro trabalho “Perspectivismo e multinaturalismo na América indígena” 

(CASTRO, 2002, p. 347-399), Viveiros de Castro amplia e aprofunda a discussão 

acerca do caráter eminente relacional pelo qual muitos dos povos ameríndios 

constituem suas visões do mundo e do ser. Uma concepção “[...] segundo a qual o 

mundo é habitado por diferentes espécies de sujeitos ou pessoas, humanas e não 

humanas, que o apreendem segundo pontos de vista distintos” (CASTRO, 2002, p. 

347). Para refletir sobre o assunto, o antropólogo retoma a discussão acerca das 

peculiaridades dos conceitos de Natureza e Cultura sob o ponto de vista de povos 

indígenas do continente americano.  

 

[...] a distinção clássica entre Natureza e Cultura não pode ser utilizada para 
descrever dimensões ou domínios internos a cosmologias não ocidentais 
sem passar antes por uma crítica etnológica rigorosa. 
Tal crítica [...] exige a dissociação e redistribuição dos predicados 
subsumidos nas duas séries paradigmáticas que tradicionalmente se opõem 
sob os rótulos de Natureza e Cultura: universal e particular, objetivo e 
subjetivo, físico e moral, fato e valor, dado e construído, necessidade e 
espontaneidade, imanência e transcendência, corpo e espírito, animalidade 
e humanidade, e outros tantos. Esse reembaralhamento das cartas 
conceituais leva-me a sugerir o termo multinaturalismo para assinalar um 
dos traços contrastivos do pensamento ameríndio em relação às 
cosmologias “multiculturalistas” modernas. Enquanto estas se apoiam na 
implicação mútua entre unicidade da natureza e multiplicidade das culturas 
– a primeira garantida pela universalidade objetiva dos corpos e da 
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substância, a segunda gerada pela particularidade subjetiva dos espíritos e 
do significado –, a concepção ameríndia suporia, ao contrário, uma unidade 
do espírito e uma diversidade dos corpos. A cultura ou o sujeito seriam aqui 
a forma do universal; a natureza ou o objeto, a forma do particular. [...] 
Natureza e Cultura, no pensamento ameríndio, não só não subsumem os 
mesmos conteúdos, como não possuem o mesmo estatuto de seus 
análogos ocidentais; elas não assinalam regiões do ser, mas antes 
configurações relacionais, perspectivas móveis, em suma – pontos de vista 
(CASTRO, 2002, p. 348-349, grifo do autor).  

 

A analogia central que se faz a partir desses pressupostos com o trabalho da 

Livre e da Balagan é que a partir de um processo histórico, apresentado no segundo 

capítulo desta tese, uma forma de produção foi e continua a ser desenvolvida. Por 

ser forma, foi construída por preceitos fundamentalmente culturais. É a partir dessa 

forma, que dá unicidade às Companhias, que diversos e diferentes trabalhos são 

constituídos. A transmissão dos pressupostos de tal forma ao longo do tempo, e a 

multiplicação de grupos e companhias paulistanos que intentam trabalhar nos 

mesmos preceitos, permitiria a associação do modo com o qual artistas paulistanos 

atuam, e continuam a proceder, com a seguinte tese defendida por Walter Benjamin: 

 

Um escritor que não ensina outros escritores não ensina ninguém. O caráter 
modelar da produção é, portanto, decisivo: em primeiro lugar, ela deve 
orientar outros produtores em sua produção e, em segundo lugar, precisa 
colocar à disposição deles um aparelho mais perfeito. Esse aparelho é tanto 
melhor quanto mais conduz consumidores à esfera da produção, ou seja, 
quanto maior for sua capacidade de transformar em colaboradores os 
leitores ou espectadores (BENJAMIN, 1994c, p. 132, grifo do autor). 

 

Elemento central dessa forma é a criação compartilhada. Artistas de históricos 

de vida e de formações múltiplas, portanto, que se apresentam para o trabalho com 

pontos de vista distintos. Evidentemente, todo o trabalho de preparação de cada 

espetáculo atua no sentido de fomentar uma base comum, um entendimento sobre o 

tema compartilhado por toda a equipe. Entretanto, esse compartilhamento inicial é 

apenas o ponto de partida; no momento da criação, cada integrante vai atuar 

segundo suas próprias características advindas de sua formação, de suas 

subjetividades e da experiência que possui, e que empresta ao trabalho de criação.  

A partir daí, o principal trabalho da direção torna-se acomodar em uma 

estrutura os diversos pontos de vista que concorrem ao trabalho. Essa diversidade 

surge na proposta quanto aos temas escolhidos. Tais temas tendem a ser mais 

sedutores quanto mais complexos se apresentarem, sobretudo em razão de serem 
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grupos fundamentalmente formados por artistas pesquisadores. Complexidade que 

se amplia à medida que as contribuições dos diversos artistas são experimentadas e 

incorporadas ao trabalho de montagem. 

Esse processo, entretanto, não é tranquilo. Muito do proposto é 

experienciado, muito é descartado. Diversas opiniões são ouvidas durante todo o 

processo e uma certa sensação de instabilidade instaura-se, mesmo quando o 

espetáculo é considerado finalizado. Ao observar o trabalho da Livre e da Balagan, a 

sensação que se teve foi de que a parte mais árdua do trabalho da direção foi a de 

conviver com essa instabilidade e com a insegurança que ela traz e, mesmo assim, 

manter-se fiel ao propósito central da forma de produção em questão. Desse modo, 

buscou-se, em tese, a criação de espetáculos nos quais diversos pontos de vista 

sobre um determinado tema pudessem ser apresentados, pela multiplicidade das 

contribuições dos artistas envolvidos. Da mesma maneira, esperou-se que tantos 

outros enfoques surgissem a partir do contato de cada espectador com a obra. 

Torna-se necessário salientar que nas apreensões teóricas acerca do tema 

relacionado às diferentes e díspares perspectivas que se espera sejam 

apresentadas em uma obra teatral nesse contexto, as reflexões de outro autor foram 

destacadas pela Balagan. Trata-se de Pável Floriênski (2012), que questionou, com 

base na observação dos ícones religiosos medievais russos, a “dogmatização” da 

perspectiva linear, euclidiana, no sentido de ela ser considerada como única, ou a 

mais perfeita possibilidade de representação do mundo. Os questionamentos de 

Floriênski foram feitos em 1919, no contexto da Rússia revolucionária e ainda 

artisticamente aberta aos movimentos de experimentação artística nas artes visuais, 

na música, no teatro e na literatura (portanto, antes do período da repressão 

stalinista que vitimou o próprio Floriênski) (JALLAGEAS, 2012, p. 11) e no contexto 

das discussões sobre o conceito de “realismo”, sobretudo nas artes visuais. 

Resumidamente, a perspectiva linear, euclidiana, baseada em cálculos 

matemáticos, adota um único ponto de vista para a representação – invariavelmente 

colocado no meio da tela –, e os objetos representados diminuem de tamanho à 

medida que se distanciam desse ponto central de observação. Por esse prisma, e 

este é o principal ponto das reflexões de Floriênski, a representação do mundo é 

singularizada, particularizada, focada no indivíduo e só se torna possível se for 
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respaldada pelo cientificismo. Nesse contexto, o mundo representado diminui e 

desaparece quanto mais se distancia do sujeito que o observa. 

Floriênski pondera que, ao contrário que apregoa certo senso comum, a 

perspectiva linear não fora “inventada” no período histórico que sucedeu à Idade 

Média e que já era, portanto, conhecida por artistas medievais que, entretanto, 

optavam por não utilizá-la. Assim, a sua “dogmatização” a partir do Renascimento, 

corresponde justamente à correlação de seus pressupostos com as idealizações da 

chamada modernidade que privilegiam pontos de vista singularizados e científico-

racionais. 

A partir da observação de ícones religiosos russos do final da Idade Média, 

período que, segundo Floriênski “[...] decididamente rompe com os objetivos do 

ilusionismo e estabelece como objetivo não a fabricação de simulacros, mas de 

símbolos da realidade [...]” (2012, p. 49), o autor pondera acerca de proposições 

perspectivas que fazem com que a imagem se “abra”, como pode ser visto na Figura 

30, em representação que comporta múltiplos centros de atenção, em 

procedimentos que 

 

[...] não podem ser explicados pela imitação naturalista da realidade [...] [e 
que] levam o nome comum de perspectiva inversa ou reversa e, às vezes, 
de perspectiva perversa ou falsa. [...] A presença do policentrismo nas 
imagens deve ser mencionada como uma das práticas mais imediatas de 
difusão dos procedimentos de perspectiva inversa: o desenho é construído 
de tal forma que é como se o olho mudasse de lugar para mirar as suas 
diferentes partes (FLORIÊNSKI, 2012, p. 26). 

 

Essa preocupação em descentralizar o olhar do espectador é evidente nos 

trabalhos mais recentes da Balagan e consome grande parte das atividades de 

pesquisa da Companhia. Em Cabras..., nas apresentações em diferentes locais do 

chamado “espetáculo em construção”, as características arquitetônicas dos 

diferentes espaços eram utilizadas para que testes fossem efetuados no sentido de 

se auferir diferentes possibilidades de apreensão do trabalho, a partir da colocação 

do espectador em locais diversos. Da mesma maneira, a versão do espetáculo que 

estreou no porão do Centro Cultural São Paulo em fevereiro de 2016 contava com 

plateias colocadas em ângulo que se abria em frente ao local de representação, o 

que possibilitava visões diferentes do espetáculo e, em clara analogia à perspectiva 
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inversa, fazia com que o espaço de representação se “abrisse”, à medida que se 

distanciava do espectador. 

 

Figura 30 – André Rublióv, A Santa Trindade, 1427. Pintura s/madeira 142 x 114 cm, Galeria 
Tretiakov, Moscou 

 

  Fonte: (FLORIÊNSKI, 2012, capa) 

 

Do mesmo modo, é preciso também ressaltar a disposição cênica do 

espetáculo Prometheus – A tragédia do fogo (2011). Após uma primeira cena, 

construída principalmente por efeitos sonoros, apresentada em um mesmo momento 

para todo o público, o espaço cênico era dividido, com a utilização de tecidos, em 

quatro plateias distintas. Então os espectadores eram separados em grupos que 

assistiam ao espetáculo em diferente ordem de cenas apresentadas e repetidas 

simultaneamente em cada uma das divisões do espaço cênico. De acordo com a 

ordem em que assistia ao espetáculo, cada espectador poderia ter uma apreensão 

diversa do mesmo. Outro ponto é que, uma vez que a separação das diferentes 
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plateias era feita por tecidos e que as cenas ocorriam simultaneamente, os sons, 

falas, canções, efeitos sonoros diversos, de uma cena “invadiam” outra e 

proporcionavam espécie de caleidoscópio de sensações e de significados.  

Embora as reflexões de Floriênski não sejam especificamente citadas pela 

Cia. Livre, a preocupação em se proporcionar diversos pontos de vista ao 

espectador frente à cena, ou mesmo de inicialmente desreferenciar o olhar do 

público, de incitá-lo a buscar novos centros de percepção é evidente nos trabalhos 

da Companhia. Em Maria que virou Jonas..., por exemplo, na fila de entrada para o 

espaço cênico, cada espectador, aleatoriamente, recebia uma ficha que indicava se 

seria “Ele” ou “Ela”. A ficha determinava por onde se começaria a participar do 

espetáculo, adentrando a instalação, que correspondia ao espaço de preparação, 

pelo “camarim”, denominado assim pela Livre na criação do espetáculo, de Jonas 

Couto ou de Neo Maria. Após a primeira cena, cada espectador se sentaria em um 

dos lados da plateia, dispostos paralelamente ao eixo da apresentação. 

Então, com leveza e humor, antes mesmo de o espetáculo começar, a Livre 

lançava ao espectador a primeira, e central, provocação do espetáculo, ao 

apresentar questões de gênero como passíveis de serem constituídas, até de 

maneira prosaica, a partir da distribuição aleatória de fichas. Da mesma maneira, 

iniciava a apresentação de maneira plural, uma vez que cada grupo de espectadores 

iria acompanhar o momento inicial do espetáculo comungando mais diretamente da 

criação de um de seus dois intérpretes. Na Figura 31, tem-se o início da peça. Neo 

Maria (no caso, Lúcia Romano) está em seu camarim e conversa com Jonas Couto, 

que está em outro local e pode ser visto na tela do computador. Pelo espelho, vê-se 

parte do público que acompanha a cena e que foi sorteado para estar ali. A imagem 

foi extraída do vídeo do espetáculo realizado pela produtora de vídeo e conteúdo 

audiovisual Bruta Flor Filmes. 
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Figura 31 – Camarim de Neo Maria 

 

Fonte: (BRUTA FLOR FILMES, 2015, on-line) 

 

Esses procedimentos, até certo ponto, são corriqueiros nos trabalhos da Livre 

e da Balagan, sempre no intuito de manter o espectador em posição na qual exista a 

possibilidade de múltiplas percepções a partir da cena. Muitos desses espetáculos 

são realizados em espaços não convencionais. Desse modo, as cenas não ocorrem 

frontalmente. No contexto, mais amplo, do teatro de grupo paulistano, muitos 

trabalhos são apresentados na rua e, assim, em cena aberta, buscam ressignificar 

espaços públicos e possibilitam diversas camadas de percepção aos espectadores. 

Significativo, nessa perspectiva, foi Barafonda (ficha técnica no Anexo desta tese), 

da Cia. São Jorge (2012), que esteve em cartaz em diversas temporadas. No 

espetáculo, artistas e público percorriam as ruas do bairro da Barra Funda, na 

capital paulistana, em um trajeto de aproximadamente quatro quilômetros. A 

disposição e os nomes das vias públicas, os monumentos, as lojas do comércio, os 

automóveis e motocicletas, a sede da Cia. São Jorge de Variedades e o que mais 

pudesse surgir durante as horas de realização de cada apresentação ao se 

percorrer as ruas de um bairro, central e movimentado como era o caso, 

constituíam-se em elementos de criação cênica e de vivência teatral para artistas e 

público. 
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Há, também, uma cena emblemática em Cia. Livre canta Kaná Kawã, na qual 

o público é vendado (assim também aconteceu em A travessia da calunga grande) e 

muitos espectadores são deitados em redes instaladas no espaço de representação. 

Desse modo, o público apenas ouve um trecho da narrativa do espetáculo e 

“visualiza” as cenas concernentes a ela por meio dos diferentes modos que a sua 

imaginação permitir. 

É evidente que a busca da Cia. Livre e da Cia. Teatro Balagan em 

proporcionar múltiplos pontos de vista na recepção de seus trabalhos não se resume 

às escolhas cenográficas que determinam a utilização do espaço cênico. Tampouco 

estão relacionadas, apenas, a procedimentos nos quais uma espécie de jogo 

sensorial se dá com o espectador. Muito mais, pode-se afirmar que tal busca 

circunda todos os elementos e etapas de suas proposições. Então é possível afirmar 

que a busca por levar à cena múltiplas perspectivas acerca de determinados temas 

relaciona-se ao questionamento de padrões hegemônicos de comportamento 

“naturalizados” em contexto urbano, industrial, capitalista, individualista, dito 

cosmopolita, como são os vigentes na cidade de São Paulo. Para questionar o que o 

senso comum generaliza como “humano”, as Companhias direcionam suas 

pesquisas para relevar, por um lado, o caráter construído culturalmente por todo e 

qualquer padrão de comportamento, ao mesmo tempo que, de um modo que parece 

inquieto, procuram por determinada essência do ser. Entretanto, parecem estar 

certas de que tal essência, se existe, só se manifesta de maneira relacional, tal 

como Eduardo Viveiros de Castro concluiu acerca de elementos essenciais de 

culturas ameríndias estudadas por ele.  

Viveiros de Castro afirma que, em muitas etnias ameríndias, os diferentes 

seres que povoam o mundo, seja no aspecto material, ou mítico, têm um ponto em 

comum, veem-se mutuamente como gente. Exemplificando, um macaco vê outro 

macaco como um homem vê outro homem: como gente. É também como gente, no 

contexto ameríndio estudado por Castro, que alguém já falecido vê outro morto. Já 

que a cultura precede a natureza, o denominador comum primeiro é a humanidade, 

e de suas idiossincrasias deriva todo o universo.  

 

[...] os animais são gente, ou se veem como pessoas. Tal concepção está 
quase sempre associada à ideia de que a forma manifesta de cada espécie 
é um envoltório (uma “roupa”) a esconder uma forma humana, normalmente 
visível apenas aos olhos da própria espécie ou de certos seres 
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transespecíficos, como os xamãs. Essa forma interna é o espírito do animal: 
uma intencionalidade ou subjetividade formalmente idêntica à consciência 
humana, materializável, digamos assim, em um esquema corporal humano 
oculto sob a máscara animal. [...] A noção de “roupa” é, com efeito, uma das 
expressões privilegiadas da metamorfose – espíritos, mortos e xamã que 
assumem formas animais, bichos que viram outros bichos, humanos que 
são inadvertidamente mudados em animais [...].  
As narrativas míticas [de muitos povos ameríndios] são povoadas de seres 
cuja forma, nome e comportamento misturam inextricavelmente atributos 
humanos e não humanos, em um contexto comum de intercomunicabilidade 
idêntico ao que define o mundo intra-humano atual. O perspectivismo 
ameríndio conhece então no mito um lugar, geométrico por assim dizer, 
onde a diferença entre os pontos de vista é ao mesmo tempo anulada e 
exacerbada. Nesse discurso absoluto, cada espécie de ser aparece aos 
outros seres como aparece para si mesma – como humana [...].  
[...]. A condição original comum aos humanos e animais não é a 
animalidade, mas a humanidade (CASTRO, 2002, p. 351-355, grifo do 
autor). 

 

A relação, então, torna-se explícita quando se constata que a Balagan, em 

Cabras..., colocou em cena personagens como a Faca, a Bala, a Cabra, o Cachorro, 

que são interpretados de maneia coral – geralmente de modo simultâneo por mais 

de um intérprete, que narram suas histórias a partir da contundente utilização de 

expedientes físicos. Assim, fica claro que se intenta possibilitar ao público que várias 

camadas de percepção sejam potencializadas pelo intercâmbio entre o usual e o 

extraordinário. De alguma maneira, histórias do cangaço e os rituais populares, 

muitos deles rurais, que serviram de matéria-prima à criação da Balagan, são 

familiares ao público brasileiro, mesmo em contextos urbanos. Entretanto, 

apresentá-los como se o ponto de vista fosse o de objetos e animais, por intermédio 

de narrativas que se dividem (na enunciação) em diversas vozes, em contexto 

espetacular, repleto de referências das mais variadas, evidenciou o intuito da 

Balagan de, metaforicamente, “deslocar o centro de gravidade de cada espectador”. 

Por intermédio desse “deslocamento”, a Balagan procurou manter o público em certo 

estado de desequilíbrio, e, assim, fazer com que ele ao mesmo tempo reconhecesse 

e estranhasse o que, como humano, foi colocado à sua frente.  

Na Cia. Livre, essa sobreposição de planos, com elos em comum, esteve 

claramente presente na narrativa de Cia. Livre canta Kaná Kawã, uma vez que a 

personagem masculina – ao tentar resgatar a alma de sua mulher, que fora raptada 

por um raio (aí já aparece claramente a base humana comum para tudo o que 

existe) –, percorreu mundos míticos habitados por seres diversos, mas que se 

relacionavam como humanos. Inclusive, a narrativa escolhida como base da 
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dramaturgia do espetáculo, compilada por Pedro Cesarino dentre as múltiplas outras 

do povo Marubo, relacionou-se diretamente com o universo de estudo de Eduardo 

Viveiros de Castro. Por isso, torna-se mais interessante ressaltar os pontos em 

comum dessa ideia com um dos aspectos pelo qual foi conduzida a discussão 

acerca da transexualidade no espetáculo Maria que virou Jonas..., isto é, a 

casualidade. 

Como já visto no tópico 3.1 desta tese, uma das questões centrais da 

discussão acerca de gêneros sexuais é a ruptura da relação causal entre sexo, 

gênero, desejo e prática sexual. Então, justamente uma grande dificuldade que se 

impôs à Cia. Livre ao trabalhar o tema da transexualidade foi a de evitar essa 

relação de causalidade. A primeira estratégia para lidar com a questão e 

“embaralhar” a relação entre sexo e gênero foi a proposição da criação de 

personagens transexuais por Edgar Castro e Lúcia Romano. A partir de pesquisas e 

de workshops, Castro criou a personagem Jonas Couto, nascida com características 

anatômicas predominantes do sexo feminino, mas que em sua trajetória de vida 

“adotou” características de gênero predominantemente masculinas. Romano, por 

sua vez, criou a personagem Neo Maria, que veio ao mundo como homem e que 

“adotou” características femininas ao longo de sua existência. A própria dificuldade 

em enunciar as propostas de criação dos intérpretes evidencia a preocupação da 

Cia. Livre em, desde um primeiro momento, fugir de uma relação de causalidade de 

gênero ao abordar o tema da transexualidade. Entretanto, de certa forma, tal relação 

manteve-se estabelecida em grande parte do processo de criação do espetáculo, na 

medida em que a responsabilidade do desenvolvimento das personagens do texto 

de Cássio Pires ficou assim distribuída: Ela seria desenvolvida por Lúcia Romano e 

a sua Neo Maria, e Ele seria desenvolvido por Edgar Castro e o seu Jonas Couto.  

Interessante ressaltar que foi um figurinista, Fabio Namatame, que percebeu 

a contradição. Foi, justamente, o artista que em seu trabalho desenvolveu o seu 

olhar específico ao lidar predominantemente com as roupas, com o envoltório que 

esconde a forma humana que caracteriza as espécies da natureza, segundo 

concepções de etnias ameríndias apresentadas por Eduardo Viveiros de Castro, que 

apontou que o trabalho tinha adquirido certa estabilidade na questão de gênero que, 

justamente, buscava questionar. Afinal, os papéis tinham sido definidos de acordo 

com o gênero dos intérpretes. Quando os integrantes da Livre consideraram os 
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questionamentos de Namatame e optaram pelo sorteio quanto aos papéis, a relação 

causal foi substituída pelo acaso, a estabilidade foi desconstruída e o trabalho 

(re)aproximou-se dos parâmetros motivadores principais da pesquisa. 

Desse modo, característica da forma épica contemporânea, manter os artistas 

em constante instabilidade, permanentemente, tende a criar um estado de 

transformação e manifestação, portanto de poética (do grego poiêin que, de 

artesania, remete a “fazer, criar, compor”). Trata-se de parâmetro essencial da forma 

de produção em destaque nesta tese. Tal pressuposto é inclusive determinante no 

momento da escolha dos temas que serão trabalhados e que resultarão em novos 

espetáculos. É preciso que os objetos de estudo comportem contradições suficientes 

para suportarem abordagens díspares. São justamente as disparidades na 

abordagem de um tema que tendem a instigar grupos e companhias teatrais a 

permanecerem em processos de investigações permanentes e a criarem um teatro 

rigorosamente vivo.  

Tal constatação pode ser relacionada às reflexões de Viveiros de Castro, em 

“O mármore e a murta: a inconstância da alma selvagem” (CASTRO, 2002, p. 183-

264). No estudo, Castro reflete acerca de certa curiosidade e permeabilidade dos 

povos ameríndios, no início da colonização europeia do continente, aos costumes 

dos recém-chegados europeus. O autor apresenta vários relatos dos primeiros 

colonizadores acerca de curiosa situação: o da primeira aceitação e assimilação, por 

parte dos aborígenes, de elementos culturais, sobremaneira religiosos, para o seu 

abandono em momentos subsequentes. Tal abandono causava perplexidade aos 

invasores e muito dificultava as atividades de colonização nos moldes pretendidos 

pelos europeus. Essas atividades concerniam, entre outras proposições, a 

imposição da religiosidade cristã, dos costumes do chamado Velho Mundo, assim 

como a exploração da mão de obra indígena para o trabalho na terra. 

Na idealização dos invasores, os nativos deveriam ser como estátuas de 

mármore – uma vez moldados pela cultura europeia do período, permaneceriam 

fixos –, entretanto eles se comportavam como murtas: arbustos que, moldados, 

enfeitam jardins, mas que exigem o constante trabalho para que os moldes não se 

percam com a passagem do tempo e o desenvolvimento da planta. A imagem da 

murta para exemplificar o comportamento dos aborígenes é presente no Sermão do 

Espírito Santo (1657) do padre Antônio Vieira (VIEIRA apud CASTRO, 2002, p. 183-
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184), utilizado por Viveiros de Castro para embasar suas reflexões. Entretanto, 

Castro prefere utilizar a imagem da própria floresta, em constante transformação, 

para exemplificar essa característica do comportamento dos nativos. 

Em suas reflexões, o antropólogo relaciona alguns fatores como a absorção e 

o descarte de preceitos culturais europeus, a receptividade ao estrangeiro (que 

chegava ao ponto de, em muitas circunstâncias, mulheres indígenas serem 

oferecidas como esposas para os invasores) e a existência do canibalismo entre 

tribos inimigas. Tal relação foi feita com o intuito de se analisar a condição de 

alteridade, de se constituir a partir da absorção do outro, presente em culturas de 

povos que habitavam o território brasileiro antes da chegada dos europeus. 

Castro afirma que era comum, para os que aqui já estavam, ver os que 

chegavam como divindades, para serem assimilados e em muitos casos, 

literalmente, devorados, pois se considerava os estrangeiros como divindades: 

 

[...] não significou que [...] aos europeus tenha sido votado qualquer culto 
[...]. Assim que começaram a mostrar a face mesquinha, foram mortos como 
todo inimigo; sua covardia no momento de enfrentar a borduna do executor, 
aliás, era motivo de espanto e chacota. [...] A separação entre o humano e o 
divino não era uma barreira ontológica infinita, mas algo a ser superado: 
homens e deuses eram consubstanciais e comensuráveis; a humanidade 
era uma condição, não uma natureza. [...]. 
Guerra mortal aos inimigos e hospitalidade entusiástica aos europeus, 
vingança canibal e voracidade ideológica exprimiam a mesma propensão e 
o mesmo desejo: absorver o outro e, neste processo, alterar-se. Deuses, 
inimigos, europeus eram figuras da afinidade potencial, modalizações de 
uma alteridade que atraía e devia ser atraída; uma alteridade sem a qual o 
mundo soçobraria na indiferença e na paralisia (CASTRO, 2002, p. 205-
207). 

 

No tocante à forma de produção dos coletivos em epígrafe, o processo de 

criação permanente prioriza: estabelecer espaços para que a criação possa ser 

compartilhada entre todos os integrantes da equipe; exibir o trabalho publicamente, 

mesmo em suas etapas iniciais (versões preliminares); nutrir-se e incluir no processo 

o maior número de referências provenientes das mais variadas fontes para depois, 

se necessário for, descartá-las; trabalhar com temas advindos de culturas 

ameríndias, da guerra no cangaço brasileiro a partir do ponto de vista de animais e, 

metaforicamente, de seres inanimados; dos negros no contexto da escravidão no 

Brasil; da transexualidade; convidar estudiosos e profissionais de diferentes áreas 

para serem ouvidos durante a pesquisa e mesmo após a estreia. Tais expedientes 
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atestam a predisposição da Cia. Livre e da Cia. Teatro Balagan em manterem-se 

abertas à alteridade, em absorver e, também, de transformar-se em outro.  

Evidente que esse processo não é tranquilo, muitos são os percalços e até 

mesmo críticas recebidas pelas Companhias em suas trajetórias relacionadas com 

essa busca de alteridade. Como a presenciada por este pesquisador no evento de 

lançamento do livro da Cia. Livre, em 10 de novembro de 2015, que também 

resultou do processo de preparação de Maria que virou Jonas ou a força da 

imaginação (ROMANO, 2015), no teatro da Universidade de São Paulo (TUSP) à 

Rua Maria Antônia, 294, no bairro da Consolação, em São Paulo. Na ocasião, 

constava da programação do evento o debate com o público convidado. Em 

determinado momento, Cibele Forjaz, Lúcia Romano e Edgar Castro, que 

respondiam às perguntas dos presentes, foram duramente questionados e até 

criticados por alguns dos participantes por tratarem do tema da transexualidade –

como se fosse essencial - sem contar com nenhum transexual na equipe.  

Muitos são os ângulos a partir dos quais pode ser analisada esse crítica, 

entretanto, para permanecer nos termos da discussão que se estabelece nesse 

momento, entende-se a situação como pertinente à disposição da Livre, e, também, 

da Balagan, a se lançarem, como apresentado por Viveiros de Castro acerca de 

culturas ameríndias, sobre o outro, sobre o diferente. Assim, um tema tende a se 

mostrar mais atraente para embasar uma pesquisa que ensejará, também, a criação 

de um espetáculo, quanto mais elementos de alteridade ele comportar em relação 

aos integrantes das Companhias. 

Corrobora com essa afirmação a fala de Maria Thaís, pronunciada em 31 de 

outubro de 2016, em ocasião do debate promovido pelo site Teatrojornal – Leitura 

de Cenas (TEATROJORNAL, 2017, on-line). O evento, realizado no Ágora Teatro, 

localizado na Rua Rui Barbosa, no 672, no bairro da Bela Vista, em São Paulo, foi 

conduzido pelos editores da publicação – jornalistas e integrantes da crítica 

especializada na cidade: Valmir Santos e Beth Néspoli, e teve como pauta uma 

análise crítica acerca do espetáculo Cabras – Cabeças que voam, cabeças que 

rolam, com a presença da diretora, do dramaturgo Luís Alberto de Abreu e de alguns 

atores e atrizes da Companhia. 

Em determinado momento, a discussão abordou justamente as múltiplas 

possibilidades de apreensão do espetáculo, a questão dos múltiplos pontos de vista, 
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já apresentada aqui, e de como essa característica pode, por não permitir uma via 

fácil de comunicação e de identificação, dificultar o acesso do público à obra. Aliás, 

uma crítica cujo teor é relativamente corriqueiro no que diz respeito às recebidas 

pela Companhia e presente nas apreciações de seu primeiro trabalho, Sacromaquia. 

Á época da estreia do espetáculo, escreveu Fabio Cypriano no jornal Folha de 

S.Paulo: 

 

[...] fica-se esperando por algo que dê uma chave de compreensão à 
colagem de textos, mas não há pistas. [...] A comunicação é fundamental 
em um espetáculo de teatro, e a impressão que se tem em Sacromaquia é 
que há muita pesquisa, muitas idéias, mas dificuldade em expressá-las. Há 
até momentos tocantes, quando elementos religiosos por meio do canto são 
introduzidos, mas eles se perdem nesse mosaico que não se encaixa 
(CYPRIANO, 2000, on-line). 

 

Pelas palavras do crítico, é interessante perceber que, já naquele momento 

inicial da Companhia, havia a presença de importantes elementos que, ao longo dos 

anos, se intensificaram como sustentadores do trabalho na Balagan. Ressalta-se 

que Cypriano descreve o espetáculo como um mosaico (estrutura formal composta 

por diversas partes), com a nítida presença, em cena, de um rigoroso processo de 

pesquisa. Refere-se, também, à importância da utilização do canto (da melodia vocal 

que, historicamente, se tornou importante objeto de pesquisa e elemento narrativo 

fundamental para os intérpretes da Companhia) na constituição do espetáculo.  

Sem entrar, especificamente, na pertinência da crítica ao primeiro espetáculo 

da Companhia, o que se pretende neste momento é afirmar que o apontado como 

negativo caracteriza-se, justamente, naquilo que tem servido de estímulo e 

sustentado as pesquisas da Balagan. Ao acompanhar a criação de Cabras..., 

constata-se que a busca por mosaicos cujas peças não necessariamente se 

encaixam, como escreveu o crítico, caracteriza-se esteticamente em estrutura formal 

– repleta de encaixes inesperados, não usuais e partes propositalmente soltas –, 

aquilo que parece constituir a criação Balagan (ou processo Balagan de criação). 

Assim, no mencionado evento do site Teatrojornal, quando a diretora foi questionada 

sobre a dificuldade de identificação do público com seus espetáculos, Maria Thaís 

afirmou que seus trabalhos e suas pesquisas não privilegiam a identificação, mas a 

possibilidade de estranhamento do público frente à obra. A partir de tal pressuposto, 

a encenadora defendeu que o mais interessante seria proporcionar ao público uma 
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possibilidade de se diferenciar, e ampliar os seus horizontes, centrifugamente à 

identificação. 

No chamado drama burguês, a identificação do público como os valores 

morais que embasavam os conflitos apresentados em cena configurou-se em 

importante elemento de perpetuação da ideologia burguesa no seio da sociedade. 

Os questionamentos quanto a tais pressupostos, em diferentes contextos, iniciou-se 

– no teatro erudito – por volta da segunda metade do século XIX. Contraposições 

que adentraram o século XX e que chegam até a esta segunda década do século 

XXI18.  

Entretanto, neste momento é preciso ponderar que, embora se utilizem 

fartamente de expedientes épicos – narrações, canções de cunho narrativo, 

estrutura episódica de cenas –, não se pode afirmar que os espetáculos Maria que 

virou Jonas ou a força da imaginação e Cabras – Cabeças que voam, cabeças que 

rolam apresentem viés explicitamente político. Leandro Nunes, do jornal O Estado 

de S. Paulo, entrevistou Maria Thaís por ocasião da estreia do último espetáculo da 

Balagan e escreveu: “[...] a diretora ressalta que, de todas as guerras, a política está 

fora do alcance do espetáculo” (NUNES, 2016, on-line).  

A questão, então, mostra-se complexa e, de certo modo, controversa. 

Entretanto, pelo menos por alguns aspectos, precisa ser enfrentada neste momento. 

Inicia-se ao se considerar que o gênero épico, tal como mencionado a partir de 

algumas teses de Walter Benjamin (1994d) e do próprio Luís Alberto de Abreu 

(2000), tende a estar associado à troca de experiências no convívio social. Desse 

modo, a constituição épica da cena, ao “abrir mão” da representação primada por 

elementos intersubjetivos, costuma destacar, justamente, os elementos 

sociopolíticos das relações propostas em cena. Assumindo o caráter, 

eminentemente, inter-relacional do Teatro.  

Entretanto, é preciso mencionar que a forma épica, ao destacar a 

representação de relações premidas, principalmente, por diversas matizes 

concernentes ao plural contexto social, costuma se apresentar cenicamente a partir 

de diversas camadas. Desse modo, obras épicas tendem a ser trabalhos rigorosa e 

                                                           
18

 Cf. Peter Szondi. Teoria do drama burguês [século XVIII]. São Paulo: Cosac Naify, 2004. 
    Cf. Peter Szondi. Teoria do drama moderno (1880-1950). São Paulo: Cosac Naify, 2001. 
.. 
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metateatralmente palimpsestos, experiências cênicas que requerem ser observadas, 

vivenciadas, por mais de uma vez, para que suas múltiplas proposições, ou apenas 

algumas delas, sejam acessadas pelo espectador. Espetáculos que tendem a 

estabelecer – em diferentes níveis, a depender das escolhas de cada artista ou 

coletivo artístico – uma relação de desafio com o público, que passa a ser instigado, 

muitas vezes, a desvendar conteúdos implícitos na narrativa e em todos os 

expedientes da encenação. Nesse sentido, torna-se relevante, muitas vezes, não o 

explícito pelos artistas, mas a capacidade de a obra instigar o espectador a fazer 

suas próprias descobertas, de perceber e refletir sobre os pontos nevrálgicos da 

discussão proposta pela cena, tanto de sua estrutura quanto de seu conteúdo.  

Da mesma maneira, pode-se perceber o viés político na forma de produção 

adotada pela Balagan e pela Livre. Está, por exemplo, na proposição de se trabalhar 

com as mesmas parcerias em produção continuada e com a observação de 

pressupostos coletivos e colaborativos, e as dificuldades daí oriundas. Assim como 

em toda a dinâmica hierárquica vivida internamente nas Companhias, em constante 

busca de adequação de ideais horizontais de estruturação com a prática artística 

que demanda a observação de prazos, escolhas e tomada de decisões. Tal 

singularidade, na hierarquização interna dos grupos, mantém em constante 

reelaboração a relação entre a função diretiva e aquelas dos demais integrantes das 

equipes criativas, o que requer capacidade de negociação, representatividade, 

extrema sensibilidade, habilidade e exercício político de todos os envolvidos. 

Quanto às determinações hierárquicas internas, verificou-se algumas 

diferenças nas duas Companhias em epígrafe. Embora trabalhem, ambas, em 

processo colaborativo hierarquizado horizontalmente, na Balagan, a prerrogativa 

decisória da função diretiva tende a se explicitar claramente, de maneira mais 

acentuada, em maior número de oportunidades. Assim, o acabamento do espetáculo 

tende a depender, prioritariamente, das definições de Maria Thaís. Lembra-se que, 

no trabalho colaborativo, espera-se esse caráter finalizador de quem ocupa a função 

diretiva. Entretanto, na Balagan, em comparação à Livre, o espetáculo “passa” mais 

cedo (e de maneira mais peremptória) das mãos dos intérpretes e de outros 

integrantes da Companhia às mãos da encenadora. Assim, por sua forma final ficar 

mais na dependência das decisões de Maria Thaís, termina por se singularizar, mais 

predominantemente, a partir de suas idiossincrasias artísticas. Tal diversidade entre 
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as poéticas das Companhias pode ser associada às diferenças quanto à recepção 

de seus espetáculos em epígrafe. De certa forma, Cabras... apresenta suas 

referências de maneira mais rebuscadamente alinhavadas, o que tende a exigir do 

público um trabalho maior de decodificação de suas proposições estético-temáticas. 

Mais reflexões serão tecidas sobre certos posicionamento hierárquicos – 

principalmente no que concerne à relação da direção com a equipe – no item 4.3, a 

partir da apresentação de determinadas teses de Roberto DaMatta.  

Ainda na discussão sobre o caráter político dos trabalhos em evidência, é 

sempre importante lembrar que o termo “político”, etimologicamente, deriva do grego 

polis, que corresponde à organização citadina. Assim, a apresentação pública de um 

espetáculo teatral, com cidadãos na cena e na plateia, se caracterizaria, então, por 

fenômeno estético-social: portanto, político. Além do mais, a escolha de temas a 

serem trabalhados, via de regra, no contexto do sujeito teatro de grupo paulistano, 

tende a corresponder àqueles que estão em pauta nas discussões socioculturais 

relevantes no contexto regional, brasileiro e/ou internacional. Atesta essa afirmação 

os assuntos escolhidos para embasar os últimos espetáculos da Cia. Livre e da Cia. 

Teatro Balagan: a identidade de gênero e a presença da guerra no seio da 

sociedade, respectivamente. Temas polêmicos, palavra cujo sentido grego concerne 

à guerra. Guerra que – querendo ou não – no âmbito social concerne à questão 

classe, às lutas entre as classes. 

É preciso lembrar também que relevante parte das trajetórias das 

Companhias aqui analisadas, e a de tantos outros coletivos teatrais paulistanos, foi 

viabilizada por intermédio de aportes financeiros oriundos do poder público em 

programas governamentais de fomento à atividade artística, já mencionados nesta 

tese. A instituição e, principalmente, a manutenção de alguns desses programas 

está diretamente relacionada à luta política de tantos artistas e coletivos teatrais, 

como foi exposto no capítulo 2. A criação de Cabras..., assim como a de Maria que 

virou Jonas..., inseriu-se em projetos contemplados por editais públicos, tanto 

pertinentes ao munícipio quanto ao estado de São Paulo.  

Interessante notar que no programa de Cabras... há a reprodução de excerto 

do Poema(s) da cabra, de João Cabral de Melo Neto. Fica difícil não pensar na 

intenção política da referência ao texto, em material de apresentação e de 
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referenciação do espetáculo, ainda mais quando se observa a composição imagética 

da página na qual o excerto do poema é apresentado.  

 

Figura 32 – Trecho de Poema(s) da cabra, de João Cabral de Melo Neto. Compõe a imagem, 

o ator André Moreira 

 

  Fonte: (CIA. TEATRO BALAGAN, 2016, p. 2). Foto: Alexandre Catan 

 

Para “concluir” tal tópico, é importante frisar que parte do arcabouço teórico 

que balizou as reflexões sobre a guerra, elemento central de Cabras..., é 

apresentado por Viveiros de Castro em “A imanência do inimigo” (CASTRO, 2002, p. 

267-296). O texto apresenta como epígrafe trecho da cantiga Comigo me desavim, 

do poeta português Sá de Miranda (1481-1558). Interessante notar, então, que os 

versos foram musicados e compõem a trilha sonora do espetáculo, um detalhe que 

deixa claro a maneira obstinada pela qual a Companhia se lança à pesquisa, 

aproveitando o material coletado em suas prospecções. Uma versão da cantiga, 

musicada por Caetano Veloso, foi interpretada por Maria Bethânia e nomeou um de 

seus shows que estreou em 1967, foi dirigido por Fauzi Arap e considerado, por 
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parte da crítica musical do Rio de Janeiro, o melhor show musical daquele ano 

(SCHOLZ, 2011, on-line). 

Então, pela maneira como a Balagan concatena suas referências, o que 

poderia ser percebido apenas com uma canção do espetáculo torna-se um elo entre 

a cena, o passado português – no qual teve origem muitos dos elementos da cultura 

popular e da religiosidade que ainda hoje provêm de cores singulares o Nordeste 

brasileiro –, grande inspiração do espetáculo, o texto de Castro – que é um dos 

referenciais teóricos mais importantes da pesquisa e da própria Companhia –, e a 

história da música e do teatro brasileiro. Todas essas, e muitas outras possibilidades 

de apreensão da cena – a depender do repertório referencial do espectador –, a 

partir dos seguintes versos de Sá de Miranda: 

  

Comigo me desavim, 

Sou posto em todo perigo; 

Não posso viver comigo 

Nem posso fugir de mim. 

 

Com dor da gente fugia, 

Antes que esta assi crecesse: 

Agora já fugiria 

De mim, se de mim pudesse. 

Que meo espero ou que fim 

Do vão trabalho que sigo, 

Pois que trago a mim comigo 

Tamanho imigo de mim? (MIRANDA, 2016, on-line) 

 

No artigo, Viveiros de Castro debruçou-se sobre as relações de guerra do 

povo Araweté, “[...] um povo de língua tupi-guarani da Amazônia oriental”, para “[...] 

o melhor entendimento de um regime simbólico de ampla difusão na Amazônia 

indígena, uma economia de alteridade onde o conceito de inimigo assinala valor 

cardinal” (CASTRO, 2002, p. 267). 

A proximidade e a relação constante com o inimigo, por intermédio da guerra, 

são elementos preponderantes na existência do povo, uma vez que o 

relacionamento motivado pelo conflito mantinha o processo de assimilações. 

Segundo o autor, quando o guerreiro mata um oponente – em processo que 

evidentemente não exclui elementos místico-religiosos –, absorve e também é 

absorvido pela sua vítima. Morrer nas mãos de um inimigo era motivo de vergonha 
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para a tribo, mas era motivo de glória para o morto – pois sua morte precisaria ser 

vingada. A imperiosidade da vingança manteria a guerra e, consequentemente, o 

processo de assimilações culturais múltiplas. 

 

Para além das substâncias ou princípios mais ou menos reificados que cada 
sociedade (ou cada etnógrafo) escolhe como substrato e objeto dos 
processos de assimilação do inimigo, penso que o que está em jogo é, em 
última análise, a incorporação de algo eminentemente incorporal: a posição 
mesma do inimigo. O que se assimila da vítima são os signos de sua 
alteridade, e o que se visa é essa alteridade como ponto de vista ou 
perspectiva sobre o Eu – uma relação. Mas, se o que se devora, real ou 
imaginariamente, da pessoa do inimigo é sua relação ao grupo agressor, 
isso significa também que o socius se constitui precisamente na interface 
com seu exterior, ou, em outras palavras, que ele se põe como 
essencialmente determinado pela exterioridade. Ao escolher como princípio 
de movimento a incorporação de predicados provenientes do inimigo, a 
socialidade ameríndia não pode terminar senão definindo-se por esses 
mesmos predicados. Como não chegar a essa conclusão, quando se vê que 
o protagonista dos momentos ritualmente mais elaborados, e 
ideologicamente mais densos, destas sociedades é a unidade bifronte do 
matador e sua vítima, que se espelham e reverberam ao infinito (CASTRO, 
2002, p. 290-291, grifos do autor). 

 

Em cada novo processo de pesquisa para a produção de seus espetáculos, a 

Cia. Livre e a Cia. Teatro Balagan lançam-se metaforicamente a territórios que 

precisam ser conquistados e a inimigos que precisam ser vencidos (e ter suas 

qualidades assimiladas). Internamente, o outro, o diferente, também se faz presente 

e, então, na dinâmica estabelecida, que não tem a pretensão de eliminar eventuais 

conflitos, é preciso ter habilidade no combate para que a criação possa ser 

colaborativa. O processo – repleto de inúmeras dificuldades, tem de expressar o que 

de “melhor” cada artista possa deixar no “campo de batalha” e que a “guerra” 

estabelecida seja a de relação e não a de extermínio. Desse modo, no processo, 

tende a ocorrer o fortalecimento da obra e de seus criadores (que também 

enfrentam seus inimigos internos). Ao fortalecer-se, pela fricção no processo de 

trocas, cada um dos integrantes, consequentemente, fortalece a equipe na condição 

de corpo coletivo.  
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4.2 DARCY RIBEIRO E A UNIDADE QUE ADVÉM DAS DIFERENÇAS 

 

Logo nas primeiras páginas de O povo brasileiro: a formação e o sentido do 

Brasil (2015), Darcy Ribeiro explicitou o seu objetivo de elaborar teoria capaz de 

analisar o Brasil e o povo brasileiro, a partir de ponto de vista autóctone, embasado 

nas idiossincrasias da colonização que conflituosamente miscigenou europeus, 

índios – silvícolas e campineiros –, e negros africanos. Índios e negros, em grande 

parte desse processo histórico, aliciados como escravos.  

Ponto central das reflexões de Ribeiro é que o denominado povo brasileiro 

tem uma característica marcante: resultante de miscigenação, comporta elementos 

culturais essenciais de suas matrizes (europeia, indígena e africana), mas se 

configura como único e diferente na medida em que reelabora esses elementos e os 

reapresenta em contexto próprio – ao mesmo tempo semelhante e diferente do 

“original”. Desse modo, um brasileiro reconhece outro na medida em que percebe o 

que os iguala e os diferencia. Entretanto, para o autor, essa unidade que advém das 

diferenças se quebra por fatores socioeconômicos que segregam a minoria 

abastada e elitizada do restante da população: 

 

Subjacente à uniformidade cultural brasileira, esconde-se uma profunda 
distância social, gerada pelo tipo de estratificação que o próprio processo de 
formação nacional produziu. O antagonismo classista que corresponde a 
toda estratificação social aqui se exacerba, para opor uma estreitíssima 
camada privilegiada ao grosso da população, fazendo as distâncias sociais 
mais intransponíveis que as diferenças raciais (RIBEIRO, 2015, p. 209). 

 

Então essa unidade que coexiste com a estratificação classista mencionada 

pelo autor é o que tende a revelar o caráter dual intrínseco às características desse 

povo. Dualidade advinda da proposição defendida pelo autor segundo a qual a 

formação do brasileiro constitui-se em novidade ao mesmo tempo que se embasou e 

permaneceu arraigada a seculares padrões de dominação socioeconômica. Um 

povo novo: 

 

Novo porque surge como etnia nacional, diferenciada culturalmente de suas 
matrizes formadoras, fortemente mestiçada, dinamizada por uma cultura 
sincrética e singularizada pela redefinição de traços culturais delas 
oriundos. Também novo porque se vê a si mesmo e é visto como uma gente 
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nova, um gênero humano diferente de quantos existam. Povo novo, ainda, 
porque é um novo modelo de estruturação societária, que inaugura uma 
forma singular de organização socioeconômica, fundada num tipo renovado 
de escravismo e numa servidão continuada ao mercado mundial. Novo, 
inclusive, pela inverossímil alegria e espantosa vontade de felicidade, num 
povo tão sacrificado, que alenta e comove a todos os brasileiros (RIBEIRO, 
2015, p. 17, grifo do autor). 

 

E, porém, velho: 

 

[...] porque se viabiliza como um proletariado externo. Quer dizer, como um 
implante ultramarino da expansão europeia que não existe para si mesmo, 
mas para gerar lucros exportáveis pelo exercício da função de provedor 
colonial de bens para o mercado mundial, através do desgaste da 
população que recruta no país ou importa (RIBEIRO, 2015, p. 17). 

 

Entretanto, Ribeiro ressalta que o processo de miscigenação, a despeito do 

projeto centralizado de colonização português, não se deu de acordo com o modo 

calculado, planejado pelos que aqui chegaram.  

 

A contraparte dialética da intencionalidade do projeto colonial é o caráter 
anárquico, selvagem e socialmente irresponsável da expansão dos núcleos 
brasileiros. Atuando sobre uma realidade diferente, que obrigava a buscar 
soluções próprias ajustadas à sua natureza e agindo longe das vontades 
oficiais, a ação do colono exerceu-se quase sempre improvisadamente e ao 
sabor das circunstâncias. Sendo imprevisível, ela crescia desgarrada até 
que, por reiteração, constituísse uma pauta de ação suscetível de ser 
copiada e regulada. [...] Nesse campo de forças é que o Brasil se fez assim, 
mesmo, tão oposto ao projeto lusitano e tão surpreendente para os próprios 
brasileiros. [...] Pela vontade deles [os portugueses], os índios, os negros, e 
todos nós, mestiços deles, recrutados pela empresa colonial, 
prosseguiríamos na função que nos foi prescrita de proletariado de ultramar, 
destinado a produzir mercadoria exportável, sem jamais chegar a ser gente 
com destino próprio (RIBEIRO, 2015, p. 184-185).   

 

Assim, como o preceito largamente defendido nesta tese, e de acordo com as 

reflexões apresentadas de Fayga Ostrower (2013) e de Mikhail Bakhtin (2010), de 

que tudo o que existe é forma, constituída em processo premido pelo contexto 

histórico-sociocultural, o povo brasileiro se formou a partir de incontáveis situações 

de conflito (brutais em quase sua totalidade), nas quais estavam em jogo vastidão 

de interesses diversos. Por um lado, os interesses dos que aqui chegavam como 

invasores europeus, como escravos ou como, a partir de um determinado momento, 

mão de obra assalariada. Por outro, os dos povos indígenas que aqui já estavam – 
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imersos em complexos e conflituosos contextos culturais e relacionais próprios, nos 

quais os que chegavam se inseriam19. 

Então, a despeito de importantes estudos ressaltarem a cordialidade como 

elemento essencial do que se chama povo brasileiro20, Ribeiro apresenta o 

conflito/contradição como elemento essencial da formação desse povo: 

 

Às vezes se diz que nossa característica essencial é a cordialidade, que 
faria de nós um povo por excelência gentil e pacífico. Será assim? A feia 
verdade é que conflitos de toda a ordem dilaceram a história brasileira, 
étnicos, sociais, econômicos, religiosos, raciais etc. [...] O processo de 
formação do povo brasileiro, que se faz pelo entrechoque de seus 
contingentes índios, negros e brancos foi, por conseguinte, altamente 
conflitivo. Pode-se afirmar, mesmo, que vivemos praticamente em estado de 
guerra latente, que, por vezes, e com frequência, se torna cruento, 
sangrento (RIBEIRO, 2015, p. 127).  

 

Por esse prisma, pode-se pensar que o brasileiro formou-se como síntese de 

um brutal processo, paradoxalmente conflituoso e associativo, que envolveu as 

matrizes europeias, indígenas e africanas. Assim, tomou forma, singularizou-se, ao 

perceber-se e ao colocar-se como o outro, como o diferente, como o estranho. É 

preciso ressaltar o caráter espúrio e absurdamente violento da escravidão de índios 

e negros responsável, durante séculos, pelo abastecimento de mão de obra que, 

nas lavouras, garantiu o desenvolvimento econômico do Brasil colônia e, como 

nação independente, até a assinatura da Lei Áurea (1888). Com essa lei, a 

“abolição” da escravidão no Brasil deixou um enorme contingente de negros à 

própria sorte. É preciso lembrar que a despeito de inseridas em panorama de 

violência e morte, há diferenças substanciais nos contextos da escravidão de índios 

e da escravidão de negros; entretanto, esta não se caracteriza em assunto e 

propósito desta tese. Interessa desenvolver a ideia, a partir das reflexões de Ribeiro, 

que para se tornarem brasileiros foi preciso que os nascidos da terra, mestiços, se 

afastassem, se diferenciassem de suas matrizes negras, indígenas e até mesmo 

europeias. Perante um europeu, um mestiço, a despeito de sua origem, também 

europeia, não deixava de ser visto como inferior. Por outro lado, ressaltar a origem 

                                                           
19

 Sobre o conflito nas sociedades indígenas que habitavam o território brasileiro, além dos estudos de Eduardo 
Viveiros de Castro aqui mencionados, cf. Florestan Fernandes. A função social da guerra na sociedade 
tupinambá. 3. ed. São Paulo: Globo, 2006. 
20

 Cf. Sérgio Buarque de Holanda. Raízes do Brasil. Edição comemorativa 70 anos. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2006. 
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índia, ou negra, significava a aceitação do destino de submissão, escravidão e 

preconceito. 

 

O gentílico [brasileiro] se implanta quando se torna necessário denominar 
diferencialmente os primeiros núcleos neobrasileiros, formados sobretudo 
de brasilíndios e afro-brasileiros, quando começou a plasmar-se a 
configuração histórico-cultural nova, que envolveu seus componentes em 
um mundo não apenas diferente, mas oposto ao do índio, ao do português e 
ao do negro. [...] 
É bem provável que o brasileiro comece a surgir e a reconhecer-se a si 
próprio mais pela percepção de estranheza que provocava no lusitano do 
que por sua identificação como membro das comunidades socioculturais 
novas, porventura também porque desejoso de remarcar sua diferença e 
superioridade frente aos indígenas. [...] 
O brasilíndio, assim como o afro-brasileiro, existiam numa terra de ninguém, 
etnicamente falando, e é partir dessa carência essencial, para livrar-se da 
ninguendade de não índios, não europeus e não negros que eles se veem 
forçados a criar a sua própria identidade étnica: a brasileira (RIBEIRO, 
2015, p. 96-99).  

 

Em suas conclusões, Darcy Ribeiro ressalta a novidade desse povo que, em 

conflito, se fez e ainda luta para se fazer completamente. Povo que, mesmo 

aproximadamente quinhentos anos após o início da colonização portuguesa, batalha 

para superar a condição imposta de um “[...] proletariado externo dentro de uma 

possessão estrangeira” (RIBEIRO, 2015, p. 327). A principal preocupação, primeiro 

dos colonizadores e depois da elite empresarial, sempre foi com o lucro e não com 

as pessoas, que tiveram, e ainda têm, de se esforçarem e se reinventarem dia a dia 

para alcançar a singularidade e se fazer como um povo. Nas palavras do próprio 

autor: 

 

Os interesses e as aspirações do seu povo [brasileiro] jamais foram levados 
em conta, porque só se tinha atenção e zelo no atendimento dos requisitos 
de prosperidade da feitoria exportadora. O que se estimulava era o 
aliciamento de mais índios trazidos dos matos ou a importação de mais 
negros trazidos da África, para aumentar a força de trabalho, que era a 
fonte de produção dos lucros da metrópole. [...] 
Essa primazia do lucro sobre a necessidade gera um sistema econômico 
acionado por um ritmo acelerado de produção que o mercado externo dela 
exigia, com base numa força de trabalho afundada no atraso, famélica [...].  
Em consequência, coexistiram sempre uma prosperidade empresarial, que 
às vezes chegava a ser a maior do mundo, e uma penúria generalizada da 
população local. A sociedade era, de fato, um mero conglomerado de 
gentes multiétnicas, oriundas da Europa, da África ou nativas daqui mesmo, 
ativadas pela mais intensa mestiçagem, pelo genocídio mais brutal na 
dizimação dos povos tribais e pelo etnocídio radical na descaracterização 
cultural dos continentes indígenas e africanos.  
Alcançam-se, assim, paradoxalmente, condições ideais para a 
transfiguração étnica pela desindianização forçada dos índios e pela 
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desafricanização do negro, que, despojados de sua identidade, se veem 
condenados a inventar uma nova etnicidade englobadora de todos eles. 
Assim é que foi fundindo uma crescente massa humana que perdera a cara: 
Eram ex-índios desindianizados, e, sobretudo mestiços, mulheres negras e 
índias, muitíssimas, com uns pouquíssimos brancos europeus que nelas se 
multiplicaram prodigiosamente (RIBEIRO, 2015, p. 327). 

  

O autor deixa claro que a formação do povo brasileiro distingue-se inclusive 

de processos vividos em demais localidades das Américas, que, aqui, foi necessário 

reinventar o humano: 

 

Que são os brasileiros? Enquanto povo das Américas contrasta com os 
povos testemunhos, como o México e o altiplano andino, com seus povos 
oriundos de altas civilizações que vivem o drama de sua dualidade cultural e 
o desafio de sua fusão numa nova civilização. 
Outro bloco contrastante é o dos povos transplantados [Estados Unidos da 
América e Canadá], que representa nas Américas tão só a reprodução de 
humanidades e de paisagens europeias. [...] A Argentina e o Uruguai, 
invadidos por uma onda gringa que lançou 4 milhões de europeus sobre um 
mero milhão que havia devassado o país e feito a independência, 
soterrando a velha formação hispano-índia, são outros transplantados. [...] 
Os outros latino-americanos são, como nós mesmos, povos novos, em 
fazimento. Tarefa infinitamente mais complexa, porque uma coisa é 
reproduzir no além-mar o mundo insosso europeu, outra é o drama de 
refundir altas civilizações, um terceiro desafio, muito diferente, é o nosso, de 
reinventar o humano, criando um novo gênero de gentes, diferentes de 
quantas haja (RIBEIRO, 2015, p. 330-331). 

 

Impossível não relacionar a observação de Darcy Ribeiro de “reinventar o 

humano” com todo o eixo temático de pesquisa da Cia. Teatro Balagan, que resultou 

em vários espetáculos que trazem o questionamento e a consequente busca de 

ampliação do conceito de humano. Em Cabras – Cabeças que voam, cabeças que 

rolam, tal eixo de pesquisa tomou forma com a inserção, nas narrativas e nas cenas, 

de animais e de seres inanimados. Da mesma forma, ao se dispor a pesquisar e a 

criar, a partir do tema da transexualidade, a Cia. Livre deixou claro o seu interesse 

em investigar a possibilidade de, através da transformação, se criar novos corpos, 

de se apresentar novas possibilidades para o que é considerado humano, na 

perspectiva tanto do sujeito quanto da sociedade urbana contemporânea. 

Em uma apreensão superficial, as narrativas dos dois espetáculos podem 

sugerir – aos incautos – a carência de unidade estética. Isso, em moldes 

tradicionais, que preconizam que as diferentes componentes de um espetáculo 

devam se amalgamar. Tal pressuposto, segundo a óptica de estética hegemônica, 

conferiria uma “certa unidade” harmoniosa aos elementos fundantes da linguagem. 
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Entretanto, defende-se aqui que, tal como a ideia da constituição do povo brasileiro, 

apresentada por Darcy Ribeiro, as realizações cênicas da Livre e da Balagan, e de 

tantas outras companhias paulistanas, são obras que se unificam a partir da 

“costura” de fragmentos, diferentes entre si, mas, peculiarmente, são combinados e 

resultam em estrutura espetacular épica. 

Em Maria que virou Jonas... o encontro e as intervenções durante a peça das 

personagens Neo Maria e Jonas Couto, em partes repletas de expedientes de 

improvisação, conferem significativo caráter performático à encenação. No sorteio 

para saber quem representa cada personagem, elementos conhecidos de 

programas televisivos se fazem presentes e, ao associar a definição dos destinos 

das personagens – com jargões e estereótipos propalados por realizações da cultura 

de massa no Brasil, que muitas vezes exploram a credulidade e a carência do povo 

brasileiro com o objetivo único do aumento da audiência –, a cena ganha um 

inquietante tom irônico. Há, evidentemente, o texto de Cássio Pires, no qual a 

questão da transexualidade aflora no interior de uma família heteronormativa, 

“embaralhando” questões apresentadas por Foucault em História da sexualidade 

(2015). O texto de Cássio Pires faz coabitar mundos que, segundo Foucault, a 

história da sexualidade esmerou-se em segregar, ou seja, o mundo do interior das 

casas, da família – da inclusão, do permitido e do considerado saudável –, com o 

externo – das ruas, da manifestação irrefreada do desejo: mundo considerado 

doentio e pervertido.  

Embrenham-se nessas narrativas outras tantas que completam o 

caleidoscópio visual e sonoro do espetáculo. Os figurinos de Fabio Namatame e a 

caracterização das personagens (visagismo de Eliseu Cabral) acompanham as 

diferentes camadas de composição de Maria que virou Jonas ou a força da 

imaginação. De certa forma, a caracterização das personagens, antes de assumirem 

Ele e Ela, faz referência ao conjunto de estereótipos que emergem sobre a 

transexualidade. Assim, roupas de cores vibrantes, perucas espalhafatosas, botas, 

adereços de couro, partes do corpo deixadas à mostra, enfim, inúmeros elementos 

que frequentam o imaginário, idealizado ou não, acerca do assunto, compunham os 

figurinos das personagens, como pode ser visto na Figura 33.  
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Figura 33 – Jonas Couto (de frente) e Neo Maria 

 

    Foto: Cacá Bernardes (divulgação do espetáculo) 

 

É preciso ressaltar a adequação da caracterização à constituição 

eminentemente épica dos momentos nos quais predominam a apresentação das 

personagens Neo Maria e Jonas Couto. Neste momento é imperioso lembrar que, 

em perspectiva brechtiana, a utilização do épico em cena traz em seu contexto o 

caráter do estranhamento das situações apresentadas, extraídas do contexto social, 

no intuito de questioná-las e transformá-las. Assim, nada mais pertinente que, em 

determinados momentos, sejam ressaltadas em hipérbole características que no 

senso comum são vistas como condizentes ao contexto da transexualidade. O 

ressalte, o exagero, a predominância de elementos formais e de tantos outros 

assumidamente artificiais exigem do público uma postura crítica e reflexiva. 

Reconhecimento e estranhamento são colocados em fricção de modo que o que 

poderia ser visto como “natural” seja questionado. Entretanto, em movimento 

inverso, a partir do momento que as personagens passavam pelo sorteio, e o texto 

de Pires predominava na encenação, figurinos e caracterização deixavam de ter 
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características exageradas e chamativas para se colocarem a serviço da 

verossimilhança (ver Figura 34), no intuito de fazer o espectador imergir no drama. 

Imersão do espectador que é um dos objetivos do gênero dramático. 

 

Figura 34 – O Casal. Ele (Neo Maria – Lúcia Romano) e, ao fundo, Ela (Jonas Couto – Edgar Castro) 

 

        Foto: Cacá Bernardes (divulgação do espetáculo) 

 

No tocante à cenografia, é interessante notar que, mesmo apresentado em 

diferentes lugares, o espaço de representação buscava se relacionar com as 

características presentes na sede da Companhia, na qual o espetáculo foi gerado. 

De certo modo, aproveitando estrutura de madeira presente no local e, sempre que 

possível, acomodando o público da mesma maneira como este ficava posicionado 

quando das realizações dos ensaios abertos na Casa Livre. Assim, acentuou-se 

proposição que o trabalho sempre esteve e permaneceu em estado simultâneo de 

criação e apresentação. 

Do mesmo modo que Maria que virou Jonas... alcançou a sua unidade 

particular a partir da sobreposição de inúmeras de suas camadas formadoras – 

algumas delas mencionadas nos parágrafos anteriores –, o mesmo ocorreu com 

Cabras – Cabeças que voam, cabeças que rolam. No tocante ao texto, 

diferentemente do espetáculo da Livre, o da Balagan primou pela narração. 

Entretanto, a opção pela encenação, agrupada em quatro partes, de vinte narrativas, 
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cujos rapsodos são pessoas humanas, objetos e animais, misturou matrizes e criou 

estrutura dramática fragmentada e polissêmica, cuja unidade, para ser 

potencializada, requereu o trabalho ativo de cada espectador.  

Do mesmo modo, ficou evidente o cuidado da Balagan em transpor para a 

cena todo o seu trabalho de pesquisa, treinamento e preparação. Então, cada 

experiência de prospecção da Companhia, em cada viagem para conhecer e 

determinar o território (como seus integrantes denominam) de um novo espetáculo, 

o conjunto criador se permite aprender e deixar-se “contaminar” por elementos 

subjetivos, que só podem ser adquiridos, e entendidos, a partir da relação com 

universos diferentes. Alia-se a essa “contaminação” todo o trabalho técnico realizado 

pela Companhia, que envolve outras linguagens, mais especificamente a dança e a 

música e outras referências culturais. Nesse sentido, Maria Thaís, que nasceu no 

interior do estado da Bahia, costuma referir-se a si própria como uma sertaneja. 

Entretanto, em sua formação, embrenhou-se em várias searas, como a do 

formalismo europeu do século XX (Meierhold e a biomecânica são fortes referências 

para ela) e das artes orientais.  

Então, as pesquisas, as vivências, os treinamentos e os espetáculos da 

Balagan ampliam e conferem ressonância à formação e às inquietações múltiplas – 

as diversas matrizes da diretora –, em analogia do pensamento de Darcy Ribeiro. Do 

mesmo modo, abrem espaços para que cada integrante da Companhia apresente 

suas próprias contribuições e desenvolva suas características próprias. Assim, os 

integrantes também acrescentam camadas e influências díspares e diversas ao 

conjunto, e, desse modo, moldam o corpo miscigenado da Balagan e de seus 

espetáculos. 

Em cada narrativa encenada de Cabras..., o que se buscou foi a constituição de 

forma material cênica que expressasse, também, todo o hibridismo e a 

miscigenação do conjunto criador. Várias vezes foi presenciado o trabalho de 

orientação da direção no sentido de se evitar maneirismos e formas conhecidas de 

elocução narrativa dos intérpretes. Da mesma maneira, o próprio Luís Alberto de 

Abreu ressaltou, no evento do site Teatrojornal (2017), que a busca no espetáculo 

não era por narradores a serviço da narrativa, mas, sim, buscou-se que narradores e 

narrativa se fundissem e se transformassem em um corpo único, a partir do embate 

entre suas características próprias. Resultou dessas proposições múltiplas maneiras 
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– vocais, corporais, musicais, sensoriais, coreográficas, de iluminação, cenário e 

figurinos – de narrar que constituem uma elocução singular: repleta de dinâmicas no 

que diz respeito à maneira de se pronunciar frases e palavras. Entretanto, é preciso 

ressaltar que tal constituição completou-se através da participação ativa e do esforço 

despendido para a apreensão de todo material referencial emitido, por parte de cada 

espectador. 

Fundamental ressaltar neste momento que as mais recentes produções da 

Livre e da Balagan são resultantes de um processo histórico no qual indivíduos e 

coletivos de artistas moldaram uma determinada forma de produção específica, que 

aqui se apresenta e se analisa. A partir da bibliografia analisada, especificamente no 

segundo capítulo, defende-se que os artistas e os novos grupos que se formaram e 

passaram a desenvolver a forma produção que hoje se apresenta vigorosa na 

metrópole paulistana, estabeleceram uma relação dual com o contexto cultural 

perseguido e, até certo ponto, desmantelado pela ditadura civil-militar. De um lado, a 

admiração, a busca por referências e aprendizado e todo o reconhecimento da 

importância e vênias prestadas aos artistas de um contexto também efervescente do 

teatro paulistano, no qual se destacaram as produções do Teatro Brasileiro de 

Comédia (TBC), e às atividades político-pedagógicas-teatrais do Teatro Oficina e do 

Teatro de Arena. Por outro lado, a busca pelo novo (novos grupos, novas formas de 

associação e de organização para a produção, novos procedimentos e inquietações 

estéticas e, aparentemente, ou pelo menos se queria acreditar: novo contexto 

político) fez que se buscasse um afastamento, uma diferenciação do que foi 

considerado passado.  

Algo muito parecido ocorre quando se pensa na relação com propostas 

internacionais. Quando um artista ou uma companhia estrangeira de renome se 

apresenta nos palcos paulistanos, costuma haver todo um frisson que envolve a 

compra de ingressos, o afluxo às apresentações que invariavelmente são aplaudidas 

com muito entusiasmo e a concorrência para participar de eventuais oficinas ou 

palestras ministradas pelo grupo estrangeiro. Ressalta-se não haver problema nisso. 

Ao contrário, o interesse, a sedução e o contato com o outro, com o diferente, são 

elementos significativos na forma de produção desenvolvida na cidade de São Paulo 

nas últimas décadas. Algo parecido ocorre quando se trata da apreciação das 

propostas de treinamento e de constituição de espetáculos de grupos internacionais 
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e da apreciação de reflexões críticas, propostas por intelectuais que, de tempos em 

tempos, se estabelecem como verdadeiras “modas” na cidade. Paralelamente a 

essa situação, e o projeto de doutoramento de que esta tese é integrante faz parte 

desse contexto, há uma constante busca pelo que seria uma manifestação teatral 

“genuinamente” e antropofagicamente brasileira. Nessa perspectiva, pergunta-se se 

ela é possível no contexto contemporâneo de uma metrópole internacional como é o 

caso da paulistana. Aliás, essa própria busca pelo brasileiro, tão atual, para ressaltar 

o caráter contraditório da questão, pode ser associada, de certa forma, à práxis do 

Teatro de Arena, principalmente pós-1958, quando da estreia de Eles não usam 

black-tie. 

Ressalta-se também que metodologias de trabalho – que incluem 

procedimentos tradicionais no que diz respeito à atividade teatral – convivem nos 

grupos, e também no ambiente reflexivo do qual faz parte a academia, com a busca 

por estratégias e procedimentos de treinamento originais oriundos das relações 

específicas que se estabelecem internamente nos grupos. Assim, as conhecidas 

leituras de mesa, a divisão de um texto em unidades e objetivos tal como proposta 

por Stanislavski (1989), o trabalho corporal dos intérpretes realizado com supervisão 

de Lu Favoreto e o trabalho vocal com diferentes artistas, como Lucia Gayotto, Ná 

Ozzetti e Andrea Drigo, na Livre, convivem – e essa convivência pode ser 

considerada como o principal treinamento realizado pela Companhia – com a 

experimentação embasada fundamentalmente na teatralização. Tal teatralidade 

apresenta-se, muitas vezes, anárquica, descompromissada, e inclusiva de todas as 

propostas que surgem no processo de criação de espetáculos. Ressalta-se também 

as frequentes, e usualmente longas, conversas avaliativas sobre as 

experimentações. Em tais conversas avaliativas, os temas se mesclam em profusão 

e incluem a apreciação da atividade recentemente desenvolvida, relações 

estabelecidas com teorias teatrais, reflexões sobre experiências anteriores da 

Companhia e eventual conhecimento processual adquirido, abordagens sobre a 

temática da pesquisa no momento, questões de produção da Livre e apreciação de 

tantos outros assuntos que possam surgir. 

Na Balagan, o que se vê em cena é reverberação direta do processo de 

treinamento dos integrantes da Companhia. Em Cabras..., estrutura singular é 

formada por danças brasileiras, ritmos e entonação vocal típica do universo popular 
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brasileiro, sobretudo nordestino, momentos absolutamente bem-humorados e 

anárquicos, entre outros, que são alinhavados por meio de formalismo de influência 

europeia e oriental. As figuras 35 e 36 mostram a convivência em um mesmo 

espetáculo, e às vezes na mesma cena, do absolutamente preciso com o anárquico. 

 

Figura 35 – Cena de Cabras... Em primeiro plano, Gisele Petty 

 

    Foto: Alexandre Catan (BALAGAN, 2016, p. 1) 

 

Figura 36 – A festa do bando 

 

  Foto: Alexandre Catan (BALAGAN, 2016, p. 1) 
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Segundo Darcy Ribeiro (2015), o povo brasileiro se formou a partir da 

absorção e, opostamente, da busca pela diferenciação e, alguns casos, da negação 

de preceitos de suas matrizes formadoras. A forma de produção do “Teatro de grupo 

paulistano” constituiu-se, continua em desenvolvimento e busca a sua singularidade 

diferenciada, em um processo, ao mesmo tempo, de assimilação e de afastamento 

de paradigmas práxicos (que referem à prática e à teoria) nacionais – principalmente 

os verificados antes da ruptura imposta pela ditadura civil-militar de 1964-1985 – e 

internacionais – do passado e do presente.  

Outro paralelo que se faz com as reflexões de Darcy Ribeiro é que o elemento 

central da forma de produção em questão é sua posição de enfrentamento aos 

mecanismos de mercado. Tais mecanismos garantem a prosperidade empresarial, 

em detrimento da qualidade de vida e da justiça social da maioria da população 

brasileira. Grande parte dos espetáculos produzidos por grupos e companhias 

paulistanas no contexto em questão contesta o corolário e a exploração burgueses, 

ou aborda temas desconfortáveis, para dizer o mínimo, a uma dinâmica burguesa 

capitalista empresarial. Desse modo, a transexualidade, a questão indígena, a 

guerra relacional – abordadas pela Livre e pela Balagan sem apologias ao 

individualismo, sem heróis/heroínas, sem expedientes de identificação pática – 

certamente estão entre esses temas “difíceis”. Do mesmo modo que a dinâmica de 

trabalho verificada nos grupos que demanda meses, ou até anos, de pesquisa e 

trabalho continuado para que um espetáculo seja produzido e, via de regra, 

apresentado em locais alternativos ou em teatros com capacidade de público 

limitada, não condiz com a chamada eficiência e massificação exigida pelo capital.  

Desse modo, a obtenção de recursos por vias empresariais, com ou sem a 

intermediação da Lei Rouanet mostrou-se, historicamente, como uma ilusão 

tendenciosa e atenta apenas à “gente consagrada”. Assim, conquistas como a 

fundação da Cooperativa Paulista de Teatro, o Movimento arte contra a barbárie, a 

promulgação da Lei Municipal de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo 

(Lei no 13.279/2002), entre outras, e a constante mobilização de tantos artistas para 

manter as conquistas obtidas nas últimas décadas são exemplos dessa postura 

ativa de lutas e enfrentamentos, reinstaurados dia a dia, contra pressupostos que, 

infelizmente, segundo Darcy Ribeiro, são centrais na formação do Brasil nação e na 

constituição do povo brasileiro.  
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4.3 A MALANDRAGEM NO ÉPICO E NA HIERARQUIA 

 

Em texto de apresentação do espetáculo Cia. Livre canta Kaná Kawã (2014), 

Cibele Forjaz afirma: 

 

Começamos, assim, a investigar uma linguagem de interpretação da Cia. 
Livre, advinda de uma trajetória bem específica, iniciada em 2006, com uma 
pesquisa cênica sobre a mitologia amazônica, por meio do olhar da 
antropologia brasileira, mais especificamente, sobre o conceito de 
perspectivismo ameríndio, cunhado por Eduardo Viveiros de Castro no livro 
A inconstância da alma selvagem (2012). Esta linguagem de interpretação, 
em processo, que se desdobra nas demais linguagens que constituem a 
encenação, busca traduzir o perspectivismo ameríndio para o teatro e foi 
chamada por nós de “épico-ritual” ou, para os íntimos, de “épico-malandro”. 
O caminho é longo, mas enfrentamos o desafio com afinco, ano após ano 
(2014a, n.p.). 

 

Além de reiterar a influência exercida pelas teses do antropólogo Eduardo 

Viveiros de Castro, na trajetória da Companhia, assim como se deu com a Cia. 

Teatro Balagan, as palavras da diretora abriram mais uma linha de investigação para 

este trabalho. Despertou interesse a utilização do termo “épico-malandro”, de forma 

sutilmente cercada por bom humor. Afinal, no texto, parece que Forjaz brinca com a 

ideia de que “oficialmente”, para o público externo, o termo utilizado pela Companhia 

para associar o seu trabalho às teses de Viveiros de Castro é o “épico-ritual” – termo 

que, inegavelmente, traz circunspecção em sua enunciação. Entretanto, ela própria 

torna público que, internamente, “para os íntimos” – como ela se refere, para os que 

tendem a estar mais próximos das idiossincrasias das descobertas da Companhia, o 

termo mais adequado foi “épico-malandro”.  

Interpreta-se, então, que a assunção do termo “malandro” instaura o 

contraditório no ambiente de pesquisa da Companhia. Afinal, no contexto brasileiro, 

muitas são as associações que se fazem imediatamente ao se deparar com a 

expressão. Via de regra, a figura do malandro está ligada à sagacidade, à esperteza 

de se conseguir o que deseja sem, inclusive, furtar-se de procedimentos 

inesperados ou ilícitos. No imaginário nacional, o malandro seduz, mas também é 

preciso ter cuidado com ele. 

Para o termo “malandro”, são apresentadas algumas possibilidades 

etimológicas que se interseccionam. Existe a possibilidade da junção do latim malus 
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(mau, errado), com o provençal landrim (preguiçoso, vagabundo). Também, em latim 

vulgar, malandria (espécie de lepra) teria dado origem ao italiano malandrino, que, 

na gênese, designaria quem sofreria de tal mal; entretanto, o termo passaria a 

designar, também, ladrões que, como os doentes, não trabalhavam e viviam de 

roubos. Outra possibilidade associaria o termo “malandro” a um tipo sarna que ataca 

os joelhos de cavalos e outras cavalgaduras que, assim, passariam a “mal andar”; 

em português, o termo veterinário é “malandra”, que derivaria do francês “malandre” 

(PERISSÉ, 2017, on-line).  

Então, à primeira vista, a utilização interna do termo na Livre – 

“malandramente” exposta em documento público – revela uma importante postura 

que os integrantes da Companhia têm com o trabalho de pesquisa que exercem e 

que se torna visível nos espetáculos que produzem. Postura que mescla, em doses 

variáveis, comprometimento e desapego, circunspecção e bom humor. Assim, 

combinam a importante crença com a salutar desconfiança acerca de eventuais 

descobertas e novas proposições advindas de suas investigações. Portanto, 

mesclam envolvimento e afastamento para se refletir acerca de suas próprias 

concepções e convicções. 

Então, por intermédio das palavras de Forjaz, e das reflexões advindas de 

sua análise, nesta pesquisa abriu-se mais uma linha de investigação acerca dos 

preceitos práxicos do teatro de grupo paulistano que se relacionam com reflexões de 

autores nacionais sobre idiossincrasias do povo brasileiro. De outro modo, para 

muitos autores, assim como para parte significativa da população, o que se 

convencionou chamar de malandragem é característica determinante desse povo.  

Antonio Candido (1970, p. 67-89), ao analisar o romance de Manuel Antônio 

de Almeida Memória de um sargento de milícias – que começou a ser publicado em 

folhetins em 1852 –, escreveu que Leonardo, personagem central da obra é:  

 
[...] o primeiro grande malandro que entra na novelística brasileira, vindo de 
uma tradição quase folclórica e correspondendo, mais do que se costuma 
dizer, a certa atmosfera cômica e popularesca de seu tempo, no Brasil. 
Malandro que seria elevado à categoria de símbolo por Mário de Andrade 
em Macunaíma e que Manuel Antônio com certeza plasmou 
espontaneamente, ao aderir com a inteligência e a afetividade ao tom 
popular das histórias que, segundo a tradição, ouviu de um companheiro de 
jornal [...]. O malandro, como o pícaro, é espécie de um gênero mais amplo 
de aventureiro astucioso, comum a todos os folclores [...] [que] pratica a 
astúcia pela astúcia (mesmo quando ela tem por finalidade safá-lo de uma 
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enrascada), manifestando um amor pelo jogo em si (CANDIDO, 1970, p. 
71). 

  

Candido, no mesmo texto, também pondera que o universo da narrativa 

criada por Manuel Antônio de Almeida, no qual a malandragem tem presença 

destacada é o 

 

[...] que parece liberto do peso do erro e do pecado. Um universo sem 
culpabilidade e mesmo sem repressão [...]. O sentimento do homem 
aparece nele como uma espécie de curiosidade superficial, que põe em 
movimento o interesse dos personagens uns pelos outros e do autor pelos 
personagens, formando a trama das relações vividas e descritas. A esta 
curiosidade corresponde uma visão muito tolerante, quase amena. As 
pessoas fazem coisas que poderiam ser qualificadas como reprováveis, 
mas fazem também outras dignas de louvor, que as compensam 
(CANDIDO, 1970, p. 76-77). 

 

Nas duas citações anteriores, há muitos preceitos que podem ser associados 

à forma de produção em apresentação e análise neste trabalho. Em cada novo 

processo de criação de um espetáculo, cada artista criador precisa ter espaço e 

segurança para apresentar suas propostas. Isso em ambiente que se mostre 

receptível, de modo que cada contribuição seja analisada por parâmetros que vão 

muito além do certo e do errado, no que diz respeito a preceitos teatrais 

estabelecidos. Entretanto, ao acompanhar os processos da Livre e da Balagan, 

verificou-se que, em um primeiro momento, muito raramente alguma nova 

proposição era descartada. Do mesmo modo, observou-se que algumas propostas 

que foram apresentadas despretensiosamente se tornaram centrais no que foi 

apresentado ao público. O critério subsumido na forma de produção em questão é 

que tudo deve ser testado em cena e retrabalhado inúmeras vezes, antes que sua 

pertinência para o espetáculo propriamente dito seja determinada.  

Todavia, é evidente que em todo processo há parâmetros para a avaliação 

das propostas. Entretanto, eles relacionam prioritariamente a análise da contribuição 

apresentada enquanto plausível de motivar outras contribuições e, assim, manter o 

trabalho em desenvolvimento. Ao lado disso, trata-se, fundamentalmente, de manter 

os criadores em uma espécie de jogo criativo, no qual a astúcia para apresentar 

novas propostas ou para se relacionar com proposições de parceiros conta muito. O 

resultado desse processo é que, muitas vezes, o que chega ao público, em formato 

considerado finalizado, mesmo que alterações possam ocorrer a qualquer momento, 
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ainda pode parecer inconcluso ou até mesmo que não que esteja de acordo com 

determinados preceitos estabelecidos na atividade teatral. Ou, ainda, que a 

conclusão do trabalho seja a parte que cabe ao espectador, visto também como 

jogador, no jogo proposto pelos artistas. 

Em “O que é teatro épico? Um estudo sobre Brecht”, Walter Benjamin (1994, 

p. 78-90), ao citar as palavras escritas no programa da peça de Brecht Um homem é 

um homem, escreve: “A peça épica é uma construção que precisa ser vista 

racionalmente, e na qual as coisas precisam ser reconhecidas, e, por isso, sua 

representação deve estar a serviço daquela visão (BENJAMIN, 1994e, p. 88). 

Evidentemente, a racionalidade está presente na construção dos espetáculos e em 

todo o trabalho das Companhias analisado nesta tese, mas nem sempre ela é 

premissa exclusiva, nem na preparação nem na apreensão por parte do público. 

Cabras – Cabeças que voam, cabeças que rolam é espetáculo construído a 

partir da concatenação de narrativas, por meio de um complexo e demorado 

processo racional, que envolveu dramaturgo, diretora e intérpretes, inspirado na 

configuração dos trípticos, como exposto no item 3.2 desta tese. Todavia, no que 

tange à encenação, tantos são os elementos que a compõem que, de certa forma, 

tamanha racionalidade da estrutura é diluída por diversos procedimentos. Há a 

divisão na elocução de cada narrativa por diferentes intérpretes que, muitas vezes, 

não seguem padrões tradicionais de prosódia – o que em diferentes partes do 

espetáculo chega a dificultar o entendimento mais premido por racionalidade e mais 

completo do texto. Há, também, um constante intercalar de coreografias – muitas de 

padrões retilíneos, e tantas outras que fazem do círculo sua inspiração –, o que 

ressalta expressividade corporal de atores e atrizes, muito trabalhada nos 

treinamentos da Companhia. Há a intensa presença da trilha sonora composta de 

canções cantadas e tocadas pelos intérpretes que, ao constantemente alterar 

“climas” da encenação, parece muitas vezes como uma espécie de mantra e 

contribui para que ocorra certa “perda de eixo” por parte do público. É preciso 

ressaltar também a grande exploração do caráter pictórico e alegórico de figurinos, 

cenários e iluminação, que conferem exuberância à encenação. 
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Figura 37 – Momento de Cabras... 

 

      Foto: Bob Sousa (SOUSA, 2016, on-line) 

 

Então, a cena racional torna-se híbrida e sua proposição passa a ser, 

também, sensorial, subjetiva e emocional. Por esse prisma, o espectador passa a 

ser como que “desafiado” a ser capaz de movimentar-se pelas diferentes 

proposições de apreensão proporcionada pelo espetáculo. Assim, tanto maior será a 

sua fruição quanto mais sua mente e seus sentidos conseguirem criar padrões de 

ordenação ao que está em cena à sua frente.  

Elemento significativo, embora à primeira vista possa prazer prosaico, nesse 

contexto é o oferecimento pelos intérpretes de uma pequena dose de cachaça ao 

público no intervalo das apresentações do espetáculo, em momento no qual impera 

a descontração. Tal episódio proporciona análises por inúmeros prismas, entretanto 

interessa neste momento ressaltar que – a despeito de estar ligada ao universo 

geográfico do qual partem as pesquisas para a criação do espetáculo – é impossível 

não pensar na aguardente, naquele momento do espetáculo, como simbólico 

elemento catalisador de rompimento de possíveis amarras racionais que, 

porventura, ainda impediam o público de imergir completamente no espetáculo. Fica 

evidente, então, a analogia daquele momento com um ritual, no qual o intérprete 
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assumiria o papel de uma espécie de xamã ao oferecer ao público o elixir para que 

diversas possibilidades de percepção pudessem se manifestar. Na Figura 38, o ator 

Gustavo Xella serve o público no intervalo do espetáculo. Pela imagem, pode-se 

perceber o ambiente descontraído que se instala. 

 
Figura 38 – Intervalo 

 

Foto: Bob Sousa (SOUSA, 2016, on-line) 

 

Em Maria que virou Jonas ou a força da imaginação, muitos são os caminhos 

pelos quais passa a discussão acerca da possibilidade de transformação dos corpos 

que motivou a pesquisa da Livre. Durante todo o espetáculo, a racionalidade épica 

presente nos relatos ficcionais das personagens Neo Maria e Jonas Couto é 

intercalada pela subjetividade dramática do texto escrito por Cássio Pires. Da 

mesma maneira, cenas coreografadas, canções, projeções audiovisuais, 

interferências sonoras (lembra-se que há um músico sempre em cena), sorteios, 

enfim, inúmeros procedimentos cênicos são responsáveis por manter o espectador 

em uma espécie de estado de suspensão. Convidado a permanecer 

descompromissado a um padrão fixo de percepção, seja ele racional, emocional, 

subjetivo, simbólico ou um espectro de outros, que seja. 

Outro importante autor que destacou a malandragem em suas pesquisas no 

intuito de identificar as idiossincrasias e o caráter único da sociedade brasileira foi 

Roberto DaMatta que, assim como Darcy Ribeiro, enfatiza que, mesmo 



217 

 

paradoxalmente, é a união de diferenças elemento fundamental e caracterizador de 

nossa sociedade: 

 
[...] como tantos outros, procuro discutir os caminhos que tornam a 
sociedade brasileira diferente e única, muito embora esteja, como outros 
sistemas, igualmente submetida a certos fatores sociais, políticos e 
econômicos comuns. [...] Ver o Brasil em sua especificidade [...] é, enfim, 
descobrir que, ao contrário dos Estados Unidos, nunca dizemos “iguais, 
mas separados”, porém “diferentes, mas juntos”, regra de ouro de um 
universo hierarquizante como o nosso (DaMATTA, 1997, p. 15-17). 

 

Em suas reflexões, DaMatta parte do que ele considera dialética fundamental 

da sociedade brasileira: a de se pretender pautar por arcabouço de leis 

universalizantes sob o auspício da igualdade de todos, mas manter inferida nas 

relações entre os seus cidadãos uma rígida hierarquia premida principalmente pela 

clara diferenciação de classes socioeconômicas. Tal pressuposto, como se sabe, 

garante que privilégios sejam continuamente concedidos a alguns poucos setores da 

população. Enfim, o que a linguagem popular costuma apregoar: “No Brasil, todos 

são iguais perante a lei, mas alguns são mais iguais que os outros”. Assim, DaMatta 

apresenta uma expressão facilmente pronunciada quando, em situações de conflito, 

alguém busca requerer para si os benefícios de uma posição hierarquicamente 

superior, no contexto de classes na sociedade brasileira, o famoso: “Você sabe com 

quem está falando?”. 

 
O estudo sociológico do “sabe com quem está falando?” permite apresentar 
e retornar uma série de problemas básicos no estudo de uma sociedade 
como a brasileira, deitada por assim dizer no berço esplêndido das leis 
universalizantes, mas tendo no meio do corpo um forte esqueleto 
hierárquico. [...] [o] “sabe com quem está falando?” remete a uma discussão 
muito séria entre a moldura igualitária do sistema brasileiro e o sistema 
aristocrático (e hierarquizante), formando e guiando durante séculos as 
relações de senhores e escravos (DaMATTA, 1997, p. 256).  

 

Desse modo, DaMatta concentra suas reflexões na análise de rituais centrais 

na vida brasileira: o carnaval, a parada militar e o culto religioso – no caso, as 

celebrações do catolicismo. Para o autor, tais festas comportam em sua essência 

elementos simbólicos referentes ao caminhar juntos, na sociedade brasileira, da 

igualdade presumida e da rígida hierarquia verificada. Por meio de rituais – 

carnavalescos, cívico-militares e religiosos –, os parâmetros hierárquicos brasileiros 
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são subvertidos, reafirmados e, já que subversão e reafirmação tendem a entrar em 

conflito, reconciliados. 

O carnaval seria a festa da subversão pela inversão de papéis sociais e 

teatraliza, em momento específico que se repete ano após ano, a presumida 

igualdade – mesmo que ilusória e passageira. DaMatta concentra sua análise no 

desfile das escolas de samba que ocorre em diferentes dimensões em grande parte 

do território nacional, mas que tem o ápice de sua grandiosidade (pelo número de 

participantes e pela quantidade de recursos financeiros e artísticos investidos) na 

cidade do Rio de Janeiro. No desfile, o folião – não exclusivamente, mas 

prioritariamente um sujeito das camadas mais pobres da população e, assim, no 

nível mais baixo da hierarquia aqui apresentada –, fantasia-se e não é incomum que 

essa fantasia se relacione com alguma característica da nobreza. Assim, na rua, ele 

se mostra como um príncipe, um rei, ou como personagem arquetípica grandiosa, 

como escreve DaMatta: 

 
[...] o desfile desses grupos [escolas de samba] é revestido de extrema 
pompa, já que se fundamenta na teatralização que tem como tema 
personagens, ambiente e ações de um período aristocrático ou mítico, tal 
como esse período é percebido pelos membros das classes dominadas. 
Chama a atenção, nesses desfiles, a inversão construída entre o desfilante 
(um pobre, geralmente negro ou mulato) e a figura que ele representa no 
desfile (um nobre, um rei, uma figura mitológica) e, ainda, a participação de 
toda a sociedade inclusiva, seja como juiz

21
, seja como torcedor (DaMATTA, 

1997, p. 59). 

 

Conclui, então, o autor: 

 

[...] a inversão carnavalesca brasileira se situa como um princípio que 
suspende temporariamente a classificação precisa das coisas, pessoas, 
gestos, categorias e grupos no espaço social, dando margem para que tudo 
e todos possam estar deslocados. É precisamente por poder colocar tudo 
fora de lugar que o carnaval é frequentemente associado a “uma grande 
ilusão”, ou “loucura”. A transformação do carnaval brasileiro é, pois, aquela 
da hierarquia cotidiana na igualdade mágica de um momento passageiro 
(DaMATTA, 1997, p. 176).  

 

Já as festividades de cunho cívico-militar, das quais se destaca a parada de 

Sete de Setembro – quando se comemora a independência do Brasil –, também 

ocorrem por todo o País e, segundo DaMatta (1997), cumprem o papel de ressaltar, 

                                                           
21

 Como se sabe, elemento importante dos desfiles das escolas de samba é a competição entre os grupos cujas 
performances na avenida são avaliadas por jurados que atribuem notas a diferentes quesitos. A soma das notas 
determina a classificação final de cada escola e a campeã é coroada com júbilo. 
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reafirmar e legitimar a divisão hierárquica da sociedade. No desfile, a avenida, 

outrora ocupada pelo povo no carnaval, é ocupada por militares que vestem 

uniformes que evidenciam seus papéis – ao contrário da fantasia, que transmuda 

quem as veste. Os soldados apresentam suas armas e equipamentos de combate e 

reverenciam as autoridades que se destacam ao ocupar palanques. Os civis que 

porventura também participam do desfile, assim o fazem de maneira rigidamente 

organizada, marcham ou caminham no mesmo passo, vestem as roupas de suas 

profissões ou suas vestimentas estudantis e, ao passar ao lado e, sobretudo, abaixo 

do local elevado destinado aos governantes, também evidenciam sua submissão. Ao 

povo, massa sem uniforme e, portanto nesse caso, sem identidade, cabe aplaudir 

das arquibancadas a reafirmação demonstrada da hierarquização social no País. 

Já no tocante aos rituais religiosos, que também têm como importante 

elemento os desfiles nas ruas – no caso, as procissões:  

 

Tudo leva à suposição de que haja uma tentativa nesses festivais de 
conciliar o povo com o Estado por meio do culto a Deus (ou ao santo), 
permitindo o encontro e a convivência dos diversos elementos descontínuos 
da estrutura social sob a égide da Igreja, corporação que tem o monopólio 
das relações com o espiritual. As festas religiosas, por colocarem lado a 
lado e num mesmo momento o povo e as autoridades, os santos e os 
pecadores, os homens sadios e os doentes, atualizam em seu discurso uma 
sistemática neutralização de posições, grupos e categorias sociais, 
exercendo uma espécie de Pax Catholica (DaMATTA, 1997, p. 71). 

 
Feita essa apresentação que procurou elencar elementos centrais da reflexão 

de DaMatta, interessa, agora, voltar a atenção a elemento que o autor apregoa 

como central do carnaval no Rio de Janeiro, e que também está em evidência neste 

momento da análise aqui proposta: o malandro. 

 

No Rio de Janeiro, o símbolo do carnaval é o malandro, isto é, o 
personagem deslocado. De fato, o malandro não cabe nem dentro da ordem 
nem fora dela: vive nos seus interstícios, entre a ordem e a desordem, 
utilizando ambas e nutrindo-se tanto dos que estão fora quanto dos que 
estão dentro do mundo quadrado da estrutura. [...] Assim, o malandro 
brasileiro introduz no mundo fechado de nossa moralidade a possibilidade 
de relativização. No nosso mundo burguês individualista, somos sempre 
ordenados por eixos únicos (da economia e da política), mas o malandro 
nos diz que existem outras dimensões e outros eixos. “Sou pobre, mas 
tenho a cabrocha (mulher) e o violão.”

22
 O seu mundo, sendo intersticial, é 

aquele universo em que a realidade pode ser lida e ordenada por meio de 
múltiplos códigos e eixos (DaMATTA, 1997, p. 177). 

                                                           
22

 Alusões a verso da canção “Chão de estrelas”. Letra de Orestes Barbosa e música de Sílvio 

Caldas. 
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Assim, a utilização de elementos épicos (narrações, canções, recortes, cenas 

episódicas, legendas escritas ou faladas, projeções audiovisuais, movimentações 

corporais precisas e estilizadas, entre outros), em Cabras..., Maria que virou Jonas... 

e em tantos outros espetáculos, contribui para a explicitação precisa e a apreciação 

racional de um ou, mais precisamente, de alguns pontos de vista sobre um 

determinado tema, como apregoa a teorização do teatro épico por Benjamin 

(1994e), a partir de certas proposições reflexivas de Bertolt Brecht. Entretanto, 

muitas vezes, ao contrário do que poderia ser esperado nos moldes de um teatro 

épico brechtiano, a apresentação de teses e antíteses em um mesmo espetáculo, na 

forma de produção aqui em questão, não objetiva necessariamente a obtenção de 

sínteses. O que se costuma vislumbrar é a manutenção da obra em estado 

totalmente polissêmico – portadora de diversos sentidos – para o público e para os 

próprios artistas. 

Polissemia que DaMatta também associa ao desfile de carnaval: 

 

Como o desfile carnavalesco reúne um pouco de tudo – a diversidade na 
uniformidade, a homogeneidade na diferença, o pecado no ciclo temporal 
cósmico religioso, a aristocracia de costume na pobreza real dos atores –, 
ele remete a vários subuniversos simbólicos da sociedade brasileira, 
podendo ser chamado de um desfile polissêmico (DaMATTA, 1997, p. 60). 

 
Polissemia que surge a priori na determinação dos temas que serão 

pesquisados e das personagens que irão compor cada novo espetáculo. Desse 

modo, entende-se muito bem por que a Livre e a Balagan em seu histórico, como já 

visto, trabalharam com a temática indígena. Tal temática traz consigo arcabouço 

mitológico riquíssimo em possibilidades de teatralidade. Assim, praticamente obriga 

artistas e público a deslocar alguns dentre os seus pontos de vista habituais, em 

relação mais honesta, não premida por chavões e lugares-comuns, com a 

complexidade cultural do universo autóctone brasileiro.  

Pensar o índio brasileiro e levá-lo à cena, nem que seja apenas alguns 

aspectos de seu universo é, de acordo com Darcy Ribeiro, pensar o povo brasileiro a 

partir de uma de suas matrizes formadoras. De outra forma, e esse foi o viés 

principal do espetáculo Recusa da Balagan, é abordar questão que desde o 

“descobrimento” até os dias atuais é deslocada, incômoda, uma vez que, 

historicamente, remete a flagelos, extermínios e discriminação. Problemas que, 
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ainda nessa segunda década do século XXI, estampam manchetes de jornais que, 

invariavelmente, relatam situações de violência contra os povos indígenas e 

ameaças às suas reservas demarcadas.  

O mesmo se pode escrever a respeito do tema que motivou a pesquisa da 

Livre que resultou em Maria que virou Jonas... O transexual, a partir de um ponto de 

vista conservador, como costuma ser o da sociedade brasileira, ao não se conformar 

em estrutura binária heteronormativa, nem viver sob os auspícios de relação direta 

entre sexo, gênero, prática sexual e desejo é personagem deslocada, figura 

incômoda e próxima de eliminação. 

Em Cabras..., a polissemia pode ser verificada a partir dos caminhos que se 

abriram na pesquisa do grupo iniciada em maio de 2013 a partir do ponto de partida 

temático escolhido, o cangaço. No texto de apresentação do programa do 

espetáculo, escrito por Maria Thaís e Murilo De Paula, consta que os estudos da 

Companhia se direcionaram para temas como: a guerra (não a dizimatória, mas a 

relacional, da valorização do encontro com o outro, com o diferente, tomando teses 

de Eduardo Viveiros de Castro), a vingança, a guerra parental, o nomadismo, o 

território e o ethos guerreiro (THAÍS; PAULA, 2016, p. 5-7). Nesse particular, 

objetivou-se, ainda, dar voz a personagens não humanas, como objetos e animais. É 

evidente que tal procedimento inseriu-se no contexto de se manter a relação com o 

espectador em estado de suspensão e abriu diversas possibilidades para as 

proposições interpretativas de atores e atrizes. Afinal, como um punhal deveria falar, 

movimentar-se, expressar-se? E que tipo de exercício de percepção contínuo 

deveria o público fazer para ouvir aquelas palavras e ver aqueles movimentos como 

os de um punhal? Essas são apenas algumas questões, dentre tantas outras, que 

se fizeram presentes em todo o processo de pesquisa da Companhia, ecoadas no 

espetáculo. É evidente também que tal deslocamento, além de influenciar 

efetivamente a interpretação dos atores e atrizes, é proveniente e, ao mesmo tempo, 

também cria paradigmas para as narrativas escritas por Luís Alberto de Abreu, em 

parceria com Maria Thaís, cuja versão final coligia as mais distintas experiências de 

criação do espetáculo. A seguir, o quarto texto, beleza intitulada “O punhal”, da 

primeira parte do espetáculo: “Guerra”:  
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Há muito tempo durmo neste escuro e espero pra, de novo, cumprir o que me está 
destinado. Toda coisa, tudo que existe no mundo tem uma finalidade. Se não, é o 
mundo em revelia, sem ordem, tropelia e confusão. Até o Criador tem finalidade, com 
as suas criaturas não pode ser diferente. Por enquanto, neste escuro espero. Às 
vezes, de lá, de fora, chegam vozes abafadas, barulho de gente que caminha em 
silêncio. Agora, por exemplo, ouçam!, conversam baixo e já não se movem. Daqui de 
dentro posso sentir a tensão. Talvez tenha chegado a minha hora, nem chego a 
pensar porque uma mão me puxa e saio pra luz. Rebrilho na luz do sol que me cega 
e ouço uivos, gritos, pragas enquanto danço no ar. E no tempo de nenhum 
pensamento só vejo rapidamente o terror nos olhos de quem me afundo e quando 
volto trago comigo uma vazante de sangue. E nem tenho tempo de conferir se o 
cabra morreu e já me afundo no corpo de outro e me tinjo de outro sangue. E assim 
lavro, no trabalho no campo/corpo de homens, abro covas que não se fecharão, cavo 
fontes vermelhas que logo se esgotam. Depois olho: no campo de pedra e areia os 
inimigos são só corpos. E, então, volto a dormir no escuro desta bainha. O suor da 
mão de Zé Baiano, meu dono, ainda umedece meu cabo e um resto de sangue mal 
limpo se apegou num ponto de ferrugem de meu fio aguçado. Fiz o que me foi 
destinado. Sinto nada, não. Não é da minha natureza. Um punhal faz, cumpre o ofício 
para o qual foi criado. Eu espero a próxima vez (ABREU, 2016, 3-4).  

 

No texto de Abreu, o narrador em primeira pessoa, que narra, 

prioritariamente, em tempo presente, traz importantes elementos dramáticos (o 

subjetivismo e a presentificação das ações mencionadas). Fica evidente também a 

contaminação da objetividade esperada no épico, com passagens metafóricas que 

primam por hipérboles e incluem o lírico na escrita. Faz-se notar também, para 

aumentar a sensação de deslocamento, da insistência na hibridação de estados, 

que o punhal que fala, pelos exemplos que se utiliza é, também, um sertanejo que é 

religioso, acredita ser criado por Deus – “Até o Criador tem finalidade, com suas 

criaturas não pode ser diferente” –, e que também tem a agricultura como 

referencial: “E assim lavro, no trabalho no campo/corpo de homens”. Aliás, a barra 

que une os substantivos campo e corpo deixa claro que o texto está em terreno 

incerto e que a personagem transita (“malandramente”, embora com muito rigor – 

por que não pensar assim?), entre o objeto que perfura o inimigo e o homem que 

cultiva a terra. 

Para concluir este item, ressalta-se que grande parte das reflexões propostas 

por DaMatta em Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do dilema 

brasileiro (1997) relaciona-se com a controversa relação entre hierarquia e igualdade 

no Brasil. Assim, o autor intentou “[...] fazer face às profundas desigualdades 

colocadas pelo dilema de uma sociedade que, nunca é demais repetir, tem dois 

ideais: o da igualdade e o da hierarquia” (DaMATTA, 1997, p. 352). Dilema que é 

absolutamente presente na forma de produção de grupos e companhias inseridos no 

teatro de grupo paulistano. 
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Como apresentado, o ideal colaborativo de produção é elemento central na 

forma de produção associada ao referido movimento. Espera-se que sejam mantidas 

as especificidades do trabalho de cada artista participante de um determinado 

projeto, sem, no entanto, existir um pressuposto de poder avassalador, 

silenciosamente, entre os mesmos, o que caracteriza a hierarquização horizontal 

para o trabalho. Tal prática, contempla, em tese, o ideal de igualdade nas relações 

sociais brasileiras como apresenta Roberto DaMatta (1997). 

Entretanto, figura importante nas produções é a da direção, seja ela exercida 

por uma ou mais pessoas. A ela, cabe nos projetos de criação de espetáculos, 

tradicionalmente, a responsabilidade total do que é levado à cena. Estabelece-se, 

então, o dilema. Se a criação é conjunta, como quem responde por ela, mais 

comumente, é apenas uma pessoa? E, como habitualmente a pessoa que assume a 

função de direção tem ciência de que prioritariamente a ela serão imputados os 

eventuais problemas, ou os “acertos” da obra, como resistir ao assumir uma posição 

hierárquica “superior” perante os demais integrantes do grupo ou da companhia? 

Como em outros rituais sociais (e o viver é repleto deles), o que se defende 

aqui, a partir da observação dos processos de criação de espetáculos da Livre e da 

Balagan, é que, tal como na sociedade brasileira, os rituais que são desenvolvidos 

pelas Companhias, em determinados momentos invertem, reafirmam e consolidam a 

hierarquia e, assim, a produção dita colaborativa torna-se possível. Trata-se de um 

colaborativo malandro... 

Na Livre tem-se os workshops, os “por exemplo”, os estudos em conjunto 

relativos ao tema escolhido, os treinamentos corporais e vocais. Da mesma maneira, 

na Balagan há os estudos cena, as discussões, os treinamentos, as apresentações 

do que a Companhia denomina de “espetáculo protótipo”. Nesses procedimentos, e 

em uma série de outros que variam e dependem das especificidades de cada 

projeto, o “poder” tende a se concentrar nas mãos dos intérpretes e demais 

integrantes da equipe de criação. Nesses rituais – chama-se assim não só para 

fazer uma analogia ao pensamento de Roberto DaMatta –, mas pelo motivo que 

cada evento de preparação de um espetáculo nessas Companhias tem as suas 

regras, procedimentos, uma certa maneira de se comportar e um vocabulário 

próprio. Enfim, elementos ritualísticos cuja função da direção, muito mais do que 

apenas a de observação, é a da motivação, da prospecção e a de proporcionar as 
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melhores condições para que cada artista possa realizar sua criação da maneira 

mais espontânea possível.  

Entretanto, chega-se ao momento em que escolhas precisam ser feitas. Isso 

mesmo em contexto de se levar à cena espetáculos que procuram apresentar ao 

público a apreensão de um tema por intermédio de múltiplos pontos de vista. 

Espetáculos que não necessariamente apresentam estruturas rígidas e unificadas 

esteticamente. Mesmo assim, em determinado momento dos processos de criação, 

instaura-se a necessidade de se estabelecer conexões mais específicas entre todas 

as propostas e articulá-las segundo preceitos que a direção – lançando mão de 

prerrogativa hierárquica – pontifica.  

Tal afirmação hierárquica não costuma vir sem tensões. Quando a diretora 

Cibele Forjaz, muito a partir de uma consideração do figurinista Fabio Namatame 

(em clara proposição de um processo colaborativo), determinou, mesmo após um 

longo processo de pesquisa e ensaios de Maria que virou Jonas..., que haveria um 

sorteio no início de cada espetáculo para definir quem interpretaria qual 

personagem, evidentemente um clima de preocupação e desconforto se instalou. 

Entretanto, o conjunto assumiu o risco. Afinal, todo um processo fora feito em 

meses, teria de ser praticamente refeito em pouco mais de trinta dias para que 

Romano e Castro estivessem aptos a levar à cena personagens que não haviam 

preparado até aquele momento. 

Na Balagan, observou-se que a prerrogativa hierárquica por parte da direção 

foi invocada de maneira mais evidente e em um número maior de oportunidades. De 

certo modo, a relação entre Maria Thaís e os intérpretes, em algumas ocasiões, 

tendeu a se parecer com a de mestre e aprendizes. A encenadora foi uma das 

mentoras e criadoras, em 1990, da Escola Livre de Teatro de Santo André (ELT). 

Atualmente é professora do Departamento de Artes Cênicas da Escola de 

Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP). Ressalta-se a 

elaboração e a publicação, pela Balagan, de vasto material textual acerca das 

criações da Balagan que é denominado Cadernos Pedagógicos (PAULA; XELLA; 

GUEDES, [2015?]; THAÍS; PAULA, 2016b). No Programa de Pós-Graduação da 

ECA-USP, sua área de concentração é a da “Pedagogia teatral” e sua linha de 

pesquisa é a da “Formação do artista teatral”. No mesmo programa, Maria Thaís 

coordena o projeto de pesquisa: "Entre a cena e a pedagogia – processos de 
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transmissão e criação teatral e as interfaces com os estudos culturais”. A descrição 

de tal projeto apresenta um pouco dos ideais da relação entre a encenadora e os 

intérpretes que se verificou na Balagan: 

 
O projeto de pesquisa investiga práticas teatrais no teatro contemporâneo 
que se organizam na estreita articulação entre os procedimentos técnicos 
utilizados pelo ator e o processo de formulação e composição da linguagem 
cênica, mediada pela regência do encenador. A articulação entre 
perspectivas pedagógicas, poéticas e culturais na investigação de práticas 
teatrais contemporâneas, considera a singularidade de cada expressão 
artística no diálogo com suas formas de transmissão do saber teatral. 
Criando uma interface com os estudos culturais observa as experiências 
teatrais tanto do ponto de vista do processo criativo como da aprendizagem 
do ator e da prática pedagógica do encenador. A abordagem da 
investigação teatral incorre sobre as relações de transmissão entre sujeitos, 
considerando-os como eixos que dialogam, criam outros sentidos e 
inventam a tradição teatral (THAÍS, 2014, on-line). 

 

Etimologicamente, “pedagogia” associa-se à junção dos termos gregos paidós 

(criança) e agogé (condução). Na Grécia Antiga, pedagogo era o escravo que 

conduzia os meninos à escola. “No entanto, o termo ‘pedagogia’, designante de um 

fazer escravo na Hélade, [...] generalizou-se na acepção de elaboração consciente 

do processo educativo a partir do século XVIII, na Europa Ocidental” (PEDAGOGIA, 

2013, on-line). Na concepção do projeto de pesquisa em epígrafe, fica claro que, 

embora mediada pelo diálogo, a função do pedagogo, de quem elabora e conduz o 

“processo educativo”, associa-se à figura do encenador.  

Na Balagan, Maria Thaís assume essa posição de condutora, inclusive, ao 

liderar muitas das atividades de treinamento da Companhia. Da mesma maneira, é 

usual que fique sob a responsabilidade dela, ao final de cada estudo cênico, as 

observações últimas sobre o que foi apresentado e discutido. A estrutura final e 

muitas das marcações coreográficas precisas, essenciais para a exuberância formal 

– e, também, para certa “complexidade” e “dificuldade” propostas à recepção –, de 

Cabras... foram determinações da encenadora – advindas evidentemente após o 

longo processo de criação colaborativa e de apresentações preliminares.  

Cibele Forjaz também é professora vinculada ao Departamento de Artes 

Cênicas da ECA-USP. Entretanto, foi difícil verificar, na relação estabelecida entre 

ela e os demais integrantes da Cia. Livre, tal “prerrogativa pedagógica”. Contribui 

para isso o fato de muitos dos nomes que integraram a equipe de criação de Maria 

que virou Jonas... têm vasta experiência em várias especificidades da realização 
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artística, como são os casos, por exemplo, de Lincoln Antonio, de Fabio Namatame, 

Lu Favoreto, Edgar Castro e Lúcia Romano.  

Esses foram apenas alguns exemplos de, segundo os pressupostos de 

DaMatta, ocorrência de rituais de afirmação hierárquica, tais como ocorrem na 

sociedade brasileira, ocorridos nos processos de criação da Cia. Livre e da Cia. 

Teatro Balagan e presenciados por este pesquisador. Momentos de rupturas podem 

ocorrer e, invariavelmente requerem, também, rituais de conciliação. Estes também 

ocorrem, mas diferentemente dos verificados na sociedade brasileira, não costumam 

ser intermediados pela manifestação divina. No âmbito teatral, tais reconciliações 

costumam se dar a apresentação de espetáculos, no encontro dos artistas com seus 

públicos. 



227 

 

5 CONCLUSÃO  

 

São Paulo, 19 de fevereiro de 2017. Intervalo de mais uma apresentação de 

Cabras – Cabeças que voam, cabeças que rolam, realizada no Teatro João Caetano 

– Vila Mariana, São Paulo. Na ocasião, o ator Gustavo Xella, em cena em que 

interage com o público, visualizou na plateia este pesquisador que, naquele 

momento estava acompanhado do orientador deste trabalho e, dirigindo a palavra a 

mim, disse algo como: “Mas, você, de novo?! Já viu isso umas mil vezes!”.  

O pensamento que me veio à cabeça, imediatamente após a fala de Xella, foi: 

“Deveria ter visto mais...”. Tal pensamento tem uma justificativa. Como apresentado 

nos capítulos anteriores, o espetáculo concatena epicamente tantas referências, se 

estrutura a partir de uma vastidão de elaborações e reelaborações estético-

temáticas que, provavelmente, no que diz respeito à recepção, novas apreensões 

podem ser conquistadas e novas relações podem ser feitas por parte do espectador, 

sempre que ele se colocar junto à obra. Entretanto, esse espectador deve 

permanecer sempre atento, em estado de prontidão para a espécie de jogo proposto 

pela Balagan. Estado de atenção sugerido por expediente, de certo modo, “clássico” 

do teatro épico: durante toda aquela apresentação de Cabras..., as luzes da plateia 

não se apagaram totalmente.  

Atento e disposto a participar do banquete antropofágico preparado pela 

Balagan por intermédio de intensa pesquisa, treinamento e elaboração estética. Em 

processo que se iniciou em maio de 2013, a Balagan (no primeiro momento da 

antropofagia) se alimentou de uma série de rituais, canções, danças, ritmos, 

histórias, relações, climas, cores, temperaturas, objetos, animais, enfim, de uma 

série de narrativas populares associadas, de maneira imediata, ao universo do 

cangaço no Brasil. Narrativas, pois em cada situação a Balagan foi ao encontro, foi à 

procura do mito – que pressupõe a busca de uma forma primeira, de uma narrativa 

original –, no caso, da gênese híbrida de todo um povo: o brasileiro 

(permanentemente antropófago, por injunções alheias à sua vontade e por quereres 

e necessitares tribais e pessoais).  

Ocorre que, para que fossem levadas à cena (no segundo momento da 

antropofagia), as narrativas com as quais a Balagan foi ao encontro, deram origem a 
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outras. Essas últimas criadas por Luís Alberto de Abreu, em processo colaborativo 

com a Companhia. Histórias, que, tomando como ponto de partida, principalmente, 

objetos e animais do universo ao qual a Balagan foi ao encontro, lançaram-se à 

criação de um outro mundo, de certa forma, paralelo àquele, mas definitivamente 

outro.  

Um mundo que, para ter existência completa, mesmo que efêmera – no 

tempo de duração de um espetáculo teatral –, precisou de um coletivo de artistas 

dispostos a concluir sua criação. Nesse processo, cada artista trouxe suas próprias 

colaborações, referências múltiplas, que foram alinhavadas por linha e mãos firmes 

da encenadora Maria Thaís. Mãos de origem sertaneja, entretanto, calejadas por 

uma plêiade de referências infindas que, assim, se tornaram essenciais na tessitura 

final do espetáculo. Dessa forma, Cabras... se mostra ao espectador como mundo 

híbrido, composto por inúmeras camadas, premido de vastidão imagética. Universo 

que se origina brasileiro e, ao receber tantas outras influências, principalmente 

orientais, insinua-se universal. Entretanto, apresenta-se, inicialmente, sempre, 

incompleto.  

Para que tal mundo se complete, um profundo processo de empatia precisa 

ocorrer. Não de caráter predominantemente emocional, de identificação – que a 

encenadora faz questão de deixar claro não ser o objetivo da Balagan. Empatia 

entre público e obra que a Companhia busca promover não por elementos isolados 

de sua encenação. Assim como não se vincula unicamente às emoções, não se dá 

pela elaboração totalmente racional: nem do texto, nem de todos os expedientes 

cênicos icônicos propostos pela Companhia. Expedientes que, expostos em 

profusão, fazem a Balagan correr o risco de tornar complexa, desafiadora, a relação 

da encenação com o espectador. Entretanto, é o risco que precisa ser corrido 

quando se intenta, como é o caso, estabelecer uma profunda e transformadora 

relação entre um corpo artístico e o público. Relação premida, essencialmente, pela 

estética.  

Em Maria que virou Jonas ou a força da imaginação, da Cia. Livre, de certa 

forma, um outro mundo também é proposto. Entretanto, ao invés de se relacionar 

em paralelismo com o que se costuma acreditar, “concretamente”, existente; esse 

outro universo emanaria a partir da transformação de um corpo no interior de uma 
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família. Esta, que ainda é instituição fundamental da classe burguesa. Classe que se 

impôs de maneira hegemônica no contexto histórico. 

Assim, a partir da narrativa de Montaigne, do século XVI, a Livre, nessa 

segunda década do século XXI, como a Balagan, também concatena diversos 

expedientes de encenação e, de maneira singular, hibridiza o épico, o dramático e o 

lírico. Entretanto, se aproxima mais “fisicamente” do público, promove sorteios e dá 

voz aos espectadores acomodados lado a lado à cena. Assim, a partir da metáfora 

da transformação do corpo individual, a Livre se apresenta para a discussão de um 

tema em voga na sociedade contemporânea e milita, por intermédio de 

pressupostos estético-temáticos, pela transformação das relações e do próprio corpo 

social no qual ela se insere.  

A Livre e a Balagan estrearam seus primeiros espetáculos no ano 2000. A 

Cia. Teatro Balagan, dirigida por Maria Thaís, lançou-se com Sacromaquia, 

dramaturgia de Antônio Rogério Toscano. Por sua vez, a Cia. Livre apresentou-se 

ao público com Toda nudez será castigada, de Nelson Rodrigues, com direção de 

Cibele Forjaz. 

Ambas tiveram suas atividades embrionárias no ano de 1999 e inseriam-se no 

contexto, naquele final da década de 1990, de formação de novos coletivos teatrais 

paulistanos. O próprio uso da expressão “coletivo”, atualmente tão disseminado no 

ambiente do teatro, traz implícito o ideal daquelas companhias e grupos que se 

formavam à época: o de apostar na coletividade como principal força motriz para a 

criação artística e realização de tarefas relacionadas à administração e à produção 

material de seus trabalhos. Este incluíam a pesquisa temática e estética para a 

preparação e a apresentação de espetáculos, treinamentos, cursos, debates, 

publicações, e tantas outras atividades relacionadas à existência de uma associação 

artística, de um coletivo teatral.  

Do mesmo modo, em aspecto mais amplo, trabalhadores do teatro 

idealizavam articulações maiores, para além do ambiente interno, por meio dos 

quais os grupos e companhias; ao juntarem-se para defender interesses comuns, 

fortaleceriam suas reivindicações. Estas incluíam a destinação de recursos para a 

produção teatral que, via de regra, não se encaixava nos ditames estabelecidos pelo 

mercado e, portanto, permanecia alijada da possibilidade de obter recursos por 

intermédio de patrocínio empresarial. Assim, o que estava – e continua, cada vez 
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mais, em jogo –, era a luta pela elaboração de políticas culturais descentralizadas. 

Ações públicas que não privilegiassem apenas alguns setores da sociedade – ou 

regiões centrais da cidade – ou, mesmo, um certo “jeito” hegemônico e esperado do 

fazer artístico. 

É válido lembrar que pressupostos coletivos, de certo modo, sempre 

estiveram relacionados à atividade teatral. Sobre isso, apregoa, com razão, certo 

senso comum: Teatro não é arte que se faça individualmente. Entretanto, em 

maiores ou menores graus ao longo da história e por diversas e variadas razões, tais 

pressupostos coletivos foram secundarizados e tiveram seu lugar de destaque 

ocupado por rígida hierarquia, por intermédio da qual o “privilégio” da criação ficava 

concedido a uma, ou a poucas pessoas. Especificamente, a partir de fins do século 

XIX, a prerrogativa de determinar os rumos que tomaria a obra passou a ser do 

encenador, figura que deveria ser capaz de organizar em estrutura única todos os 

elementos presentes em um espetáculo teatral, segundo um ponto de vista próprio e 

tanto melhor se fosse absolutamente original.  

Então, o ideal que pautava a formação dos grupos e companhias paulistanos 

em finais dos anos 1990 era, principalmente, o de criar estruturas de trabalho pelas 

quais o privilégio da criação não ficasse concedido a apenas um ou a poucos 

artistas. Também, no tocante à administração da produção material e de recursos, 

que evitasse a dependência de artistas ao empresário de determinado espetáculo, 

ou ao “dono” de um grupo ou companhia, muitas vezes em relação empregatícia 

duvidosa, sem os devidos registros e direitos trabalhistas.  

Nesse contexto, então, a Cia. Livre e a Cia. Teatro Balagan, e tantas outras 

companhias e grupos que surgiram à mesma época, algumas delas mencionadas 

nas páginas do trabalho que agora se conclui, não “inauguravam”, propriamente, um 

ideal naqueles finais de 1990. Mas, sim, contribuíam para a continuação e 

intensificação de determinado fazer no fluxo histórico, que, no Brasil, em abrangente 

contexto cultural, político e social, segundo uma vasta bibliografia que aqui se 

apresentou, teve um importante ponto de inflexão situado em meados dos anos 

1970: o enfrentamento da ditadura e de seus algozes.  

Principalmente após 1968, a censura e a perseguição a artistas impostas pela 

ditadura civil-militar haviam atingido fortemente a produção teatral. Vivia-se, em São 

Paulo, uma espécie de período áureo no que dizia respeito à relevância artística e o 
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impacto das produções de teatro na sociedade. Situação que foi atacada pela 

ditadura. Grupos se dissolveram, assim como artistas, intelectuais, políticos, enfim, 

opositores ao regime foram perseguidos, torturados e exilados.  

Entretanto, a partir de meados dos anos 1970, no contexto de enfrentamento, 

repleto de nuances, da ditadura civil-militar, novos grupos começam a surgir em São 

Paulo e no Brasil. Outros, já em suas trajetórias, driblavam como podiam as 

perseguições decorrentes do regime. Coletivos teatrais que podiam divergir nos 

mais diferentes aspectos. Entretanto, um denominador comum os associava: a 

proposição da criação artística por intermédio de preceitos colaborativos e 

horizontalizados – inclusive em ideal de contraponto à rígida hierarquização imposta 

ditatorialmente à sociedade naquela época. Assim, aos poucos, uma forma de 

produção começava a se insinuar. Determinada práxis teatral que, nessa segunda 

metade do século XXI, encontra-se em pleno vigor na cidade de São Paulo: a de 

fundamentar a produção de espetáculos de caráter eminentemente épico. 

Forma que, em tese, incentiva a participação na criação de todos os 

integrantes de uma equipe e procura levar à cena o máximo dessas contribuições. 

Assim, está na origem de espetáculos multifacetados, polissêmicos, muitas vezes 

repletos de arestas que não necessariamente formam um polígono regular. Desse 

modo, possibilita a criação de estrutura espetacular que oferece ao espectador a 

oportunidade de analisar um tema a partir de múltiplas perspectivas, inventariando 

temas, sujeitos-personagens, estruturas estéticas, históricas e sociais. Permite 

também que, no interior de um grupo de trabalho, os papéis que os artistas 

representam (diretor, ator, figurinista etc.), embora originalmente determinados, não 

permaneçam necessariamente fixos – podem se alternar a partir das múltiplas 

necessidades e possibilidades de relações que emanam no contexto de criação 

artística coletiva. 

Uma maneira de se organizar para o trabalho que permanece em estado de 

constante transformação. Desse modo, tende a ser continuamente remodelada a 

partir do contexto do coletivo que a molda, e do tema que este escolhe para 

pesquisar e produzir um novo espetáculo. Assim, por essas e por algumas outras 

características apresentadas nesta tese, tal forma de produção comporta preceitos 

de culturas ameríndias, apresentadas e analisadas por Eduardo Viveiros de Castro 

(2002). 
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Nas estruturas textuais (quando as há) dos espetáculos produzidos nesse 

contexto, os gêneros literários tendem a se mesclar livremente, da mesma maneira 

que determinada característica específica do teatro – a de se constituir a partir de 

contribuições de diferentes modalidades artísticas – é exacerbada. Desse modo, a 

dança, a música, as artes plásticas, a linguagem audiovisual, o jornalismo e o que 

convier para que um tema seja esmiuçado por diversos pontos de vista podem 

ocupar lugar central na estrutura espetacular. Tema que melhor será, quanto mais 

complexo, e mais passível de ser abordado por diversos pontos de vista, ele se 

mostrar.  

Na criação de espetáculos, a partir de tal forma de produção, muitas vezes, 

pressupostos advindos de complexa teatralidade popular, da história do teatro 

nacional e de experiências e reflexões internacionais são utilizados como referência. 

Uma série de conceitos e práticas da atividade teatral é, muitas vezes, idealizada, 

apropriada segundo necessidades circunstanciais e, em movimento que apresenta 

características paradoxais, abandonada, ou até mesmo renegada, em nome da 

busca pelo que pode ser considerado original, ou mais pertinente ao momento 

daquela criação específica. 

Tal forma de produção também se relaciona, em sua constituição, à luta pela 

sua própria sobrevivência em contexto capitalista, com a qual ela não se encontra 

afinada – por não se pautar, necessariamente, segundo os critérios da eficiência do 

capital. Daí a manutenção do estado de alerta, de mobilização e de prontidão a 

enfrentamentos em que vários coletivos e artistas permanecem para defender suas 

conquistas. Nos dias em que esta tese é finalizada – primeiro trimestre de 2017 –, o 

evidente recrudescimento de políticas conservadoras, segregacionistas, 

preconceituosas, no contexto regional, nacional e internacional, torna essa luta, e 

esse constante estado de alerta, ainda mais pertinente. O teatro tem importante 

papel e função nesse processo generalizado de embrutecimento. 

Então, pela sua unidade ser proveniente da miscigenação – das 

características próprias dos integrantes de uma equipe de criação, das 

peculiaridades dos gêneros literários, de contribuições de outras linguagens 

artísticas e de tudo que pode ser auferido e relacionado em processo de pesquisa 

para a criação espetacular. Por absorver e renegar influências diversas, muitas 

delas da própria história do teatro brasileiro, assim como de tantas outras de 
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correntes de pensamento e de criações teatrais internacionais. Por estar sempre em 

constituição práxica, não necessariamente planejada e em contínua adaptação às 

circunstâncias. Por ser proveniente e instrumento de luta contra a determinação do 

capital de só se produzir segundo a sua eficiência. Por se embrenhar na discussão 

de temas e assuntos que afrontam certos alicerces morais que, ainda, sustentam a 

sociedade brasileira em plena segunda década do século XXI. Por esses, e alguns 

outros motivos, a forma de produção do sujeito histórico teatro de grupo paulistano 

pode ser compreendida a partir de preceitos com os quais Darcy Ribeiro (2015) 

interpretou o povo brasileiro. 

Ressalta-se que Cabras... e Maria que virou Jonas... são obras que, de certa 

forma, atestam a realização de ideais que se presentificam nos nomes das 

Companhias nas quais foram gerados. Afinal, são espetáculos premidos pela 

coexistência de várias vozes, criados em processos que procuram, em tese, pautar-

se pela liberdade de criação dos integrantes de uma equipe artística. Afinal: 

 

Balagan é uma palavra presente em diversos idiomas como o russo, o 
turco, o árabe e o hebraico e pode significar teatro de feira, baderna, 
bagunça ou confusão. Essas definições provocam o projeto artístico da 
Companhia, na atitude criativa, e aludem a vozearia, a coexistência – em 
fricção – de múltiplas vozes (CIA. TEATRO BALAGAN, [20--]a, on-line. 
grifos dos autores). 

 

E “livre” é termo que, pelo menos, deveria carecer de explicação. 

Os espetáculos em epígrafe apresentam estruturas espetaculares épicas, 

compostas pela junção episódica de situações, por intermédio de variados 

procedimentos estéticos. Segundo as teses de Walter Benjamin (1994e), a partir das 

proposições reflexivas de Bertolt Brecht, elemento fundante dessa junção é a 

racionalidade. Entretanto, o que se verificou na criação dos espetáculos em epígrafe 

da Livre e da Balagan foi a contaminação de tal racionalidade por outros elementos 

– sensoriais e emocionais, principalmente. Para essa contaminação, foi fundamental 

a hibridação dos gêneros literários na criação dos espetáculos. Assim, por esses 

motivos, inspirado por uma afirmação presente em texto de Cibele Forjaz (2014a, 

n.p.) e apoiado em algumas teses de Antonio Candido (1970) e Roberto DaMatta 

(1997), chegou-se à conclusão que a estrutura épica que estruturou Cabras... e 

Maria que virou Jonas... incluiu certos elementos característicos da malandragem: 
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tática “cozinhada” na astúcia sofisticada de origens perdidas, como são identificadas 

na sociedade brasileira. 

Outro ponto a ser ressaltado é que a Livre e a Balagan, assim como tantos 

outros coletivos teatrais paulistanos, idealmente estruturam-se hierarquicamente de 

maneira horizontal. Mantêm-se, em processo de influências mútuas, as 

especificidades das funções que cada artista desenvolve na equipe de criação, sem 

que, em primeiro momento, exista a prerrogativa de poder entre as diversas funções. 

Entretanto, principalmente na relação da função diretiva com as demais funções 

criativas, uma singularidade se apresenta: Em determinados momentos, a direção 

atua no sentido de fomentar as contribuições dos artistas envolvidos no projeto, 

assim, visa proporcionar ambiente propício para que o máximo da criação de cada 

integrante seja acomodado em estrutura espetacular que, embora palimpsesta, se 

mostre unificada, ainda que de maneira singular. Em outros momentos, quem exerce 

a função diretiva lança mão de prerrogativa de poder e, assim, faz escolhas e 

determinações que julga pertinente no processo de finalização da obra.  

Assim, volta-se a se apoiar em determinadas teses de Roberto DaMatta 

(1997), para associar determinações hierárquicas nas Companhias com proposições 

de inversões, reafirmações e conciliações hierárquicas que, segundo o autor, são 

idiossincráticas da sociedade brasileira.  

A Cia. Livre e a Cia. Teatro Balagan foram criadas à mesma época. De certo 

modo, desenvolvem trajetórias paralelas – inclusive ao longo de suas histórias 

tiveram integrantes comuns (Lúcia Romano atuou em espetáculos da Balagan, e o 

cenógrafo, integrante e fundador da Balagan, Márcio Medina, foi o cenógrafo de 

Maria que virou Jonas...). Entretanto, apresentam inúmeras diferenças entre si.  

Na Balagan, Maria Thaís busca conferir tons pedagógicos à relação 

colaborativa que mantém com os demais integrantes da equipe. Integrantes que, via 

de regra, com a mesma “voracidade” que se lançam a um território (termo da própria 

Companhia) escolhido para a pesquisa fundante de cada novo espetáculo, se 

empenham na constituição de espetáculos premidos pela exuberância de artesania 

estética. Exuberância constituída, conquistada, por anos de intenso trabalho. Essa é 

a forma de a Companhia se posicionar, inclusive politicamente, em contraposição a 

valores imediatistas e superficiais que costumam vigorar na sociedade de consumo 

vigente.  
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Artesania que também é presente na Livre. Entretanto, ressalta-se que, como 

visto em Maria que virou Jonas..., está a serviço de uma relação mais direta e, até 

mais “solta” com o espectador – que, inclusive, intervém diretamente na encenação. 

Relação que se deu ao abordar tema também complexo (como o da Balagan), mas, 

de certo modo, mais diretamente relacionado a questionamentos e posições de 

enfretamento no contexto sociopolítico-(caos)comportamentalista no qual os 

integrantes da Livre estão inseridos.  

Enfim, Cabras... e Maria que virou Jonas são obras díspares, criadas a partir 

de processos que apresentam diferenças marcantes, mas que possuem um forte 

elo. Apresentam estruturas prioritariamente épicas, abertas, repletas de arestas e 

criadas a partir do concatenar de diversos expedientes estéticos. Em tais estruturas, 

evidencia-se o ideal de se oferecer múltiplas perspectivas ao olhar do espectador. 

Olhar ou olhares, estes, que completam a obra.  

Produções que assim se apresentam, pois resultam de forma de produção 

que comporta a pluralidade de perspectivas, a miscigenação, a malandragem e um 

constante jogo – tantas vezes poliédrico – de inversões e reafirmações de níveis 

hierárquicos e, assim, determinam a práxica não apenas da Cia. Livre e da Cia. 

Teatro Balagan, mas de inúmeras companhias e grupos em atividade continuada na 

cidade de São Paulo nesta segunda década do século XXI. Uma forma de produção 

que, a partir nas observações principalmente de Eduardo Viveiros de Castro (2002), 

Darcy Ribeiro (2015), Antonio Candido (1970) e Roberto DaMatta (1997), pode ser 

considerada brasileira por excelência. 

 

Post Scriptum 

 

As atividades de pesquisa, estudo e escrita das quais esta tese é resultante 

se deram, fundamentalmente, entre os anos de 2013 e início do ano de 2017. Em tal 

período, muitas mudanças de caráter político ocorreram no Brasil e no mundo, com 

a chegada ao poder de governantes comprometidos com agendas conservadoras, 

muitas vezes elitistas e excludentes. Especificamente na cidade de São Paulo, tais 

mudanças ameaçam alterar o rumo das políticas públicas de cultura que muito 

fomentaram as atividades continuadas da Cia. Livre e da Cia. Teatro Balagan e a de 
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tantos outros grupos e companhias teatrais que constituíram parte do cenário teatral 

paulistano apresentado e analisado nesta tese.  

Cenário composto por grupos e companhias teatrais que foram responsáveis 

por produção teatral instigante, desafiadora do senso comum. Trabalhos que não se 

contentaram em reproduzir, na cena, cânones estabelecidos da arte teatral, do 

mesmo modo que se debruçaram, muitas vezes, sobre temas polêmicos e que 

motivaram artistas e público a questionarem ditames estabelecidos e naturalizados 

da vida em sociedade. Processos de criação que, ao cotejarem o estético com o 

político, constituíram e foram constituídos por forma de produção que embasou a 

singularidade da produção teatral paulistana. Produção feita prioritariamente por 

trabalhadores de teatro e não por astros televisivos, e que apresentaram ao público 

paulistano espetáculos que, certamente, não se encontravam dentre as prioridades 

dos gabinetes corporativos que decidiram pela destinação do patrocínio empresarial.  

As políticas públicas de cultura que nesse momento, após a conclusão desta 

tese, aparentemente se encontram ameaçadas, além de fomentarem a atividade 

teatral, foram responsáveis por muitos programas de iniciação artística que se 

espalharam pela cidade e permitiram que jovens e crianças, muitos deles de baixa 

renda e da periferia paulistana, tivessem acesso a conteúdos de formação artística 

e, na perspectiva que rege esta tese, consequentemente, cidadã. 

O ano de 2017 começou na cidade de São Paulo, em uma das primeiras 

medidas da recém-empossada administração de João Dória, com o 

contingenciamento de 43,5% do orçamento previamente aprovado para a área da 

cultura para o ano mencionado. Além disso, ações administrativas da Secretaria 

Municipal da Cultura causaram interrupções de projetos no Programa de Iniciação 

Artística (PIÁ) – para crianças de cinco a quatorze anos, e no Projeto Vocacional, 

que trabalha a formação artística em várias frentes com jovens a partir dos quatorze 

anos. As decisões da administração paulistana, imediatamente colocaram em 

estado de atenção e provocaram protestos da classe artística que organizou uma 

série de manifestações agrupadas sob o lema: “Descongela a cultura, já!” 

(GIACOMELLI, 2017, on-line). 

De certo modo, os tempos sempre foram, e agora parecem que são, ainda 

mais, de luta. A perspectiva que, infelizmente, se apresenta, é a da tentativa da 

descontinuação de políticas culturais descentralizadoras. Ações que estão na base 
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de realização teatral contestadora, de caráter iminentemente épico e que intenta 

transformar padrões de comportamento de uma sociedade desigual. Sociedade que 

procura excluir, do jogo político-cultural, as classes menos favorecidas 

economicamente e todos aqueles que buscam levar a vida de maneira alternativa 

aos ditames do corolário liberal-burguês.  

No recorte histórico, iniciado em meados dos anos 1970, destacado nesta 

tese, foram apresentadas ações dos trabalhadores da cultura na cidade de São 

Paulo que resultaram na constituição de cenário de pungência da atividade teatral 

paulistana nessa segunda década do século XXI. Parte desta pungência está 

associada à forma de produção desenvolvida, ou melhor, conquistada nesse 

período. Forma de produção que nesse momento é defendida e, certamente com 

muita luta, continuará o seu desenvolvimento e estará na base de novas conquistas 

dos trabalhadores do teatro.  



238 

 



239 

 

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

6.1 PUBLICAÇÕES DAS COMPANHIAS PESQUISADAS 

 

ABE, Arthur et al. A menor grandeza: impressões – ensaios sobre o processo. In: 
ROMANO, Lúcia (org.). Maria que virou Jonas ou a força da imaginação. São Paulo: 
Cia. Livre da Cooperativa Paulista de Teatro, 2015. (Coleção Nóz – Caderno Livre). 
p. 6-35.  
 
 
BADRA, Carolina; LOZANO, Cris. Casa sede. In: THAÍS, Maria (org.). Balagan: 
Companhia de teatro. São Paulo: Cia. Teatro Balagan, 2014. n.p. 
 
 
CESARINO, Pedro (org.). VemVai – O caminho dos mortos. São Paulo: Cia. Livre da 
Cooperativa Paulista de Teatro, [2007?]. (Coleção Nóz – Caderno Livre). 
 
 
______; FORJAZ, Cibele. O espetáculo. In: CESARINO, Pedro (org.). VemVai – O 
caminho dos mortos. São Paulo: Cia. Livre da Cooperativa Paulista de Teatro, 
[2007?]. (Coleção Nóz – Caderno Livre). p. 8-13. 
 
 
CIA. LIVRE; PIRES, Cássio. Maria que virou Jonas ou a força da imaginação: Texto 
integral do espetáculo. In: ROMANO, Lúcia (org.). Maria que virou Jonas ou a força 
da imaginação. São Paulo: Cia. Livre da Cooperativa Paulista de Teatro, 2015. 
(Coleção Nóz – Caderno Livre). p. 103-132. 
 
 
CIA. TEATRO BALAGAN. Caboclinho. In: THAÍS, Maria (org.). Balagan: Companhia 
de teatro. São Paulo: Cia. Teatro Balagan, 2014a. n.p. 
 
 
______. Kempô indiano. In: THAÍS, Maria (org.). Balagan: Companhia de teatro. São 
Paulo: Cia. Teatro Balagan, 2014b. n.p. 
 
 
DIAS, Natacha. Fluxo vida memória. In: THAÍS, Maria (org.). Balagan: Companhia de 
teatro. São Paulo: Cia. Teatro Balagan, 2014. n.p. 
 
 
DIAS, Natacha; THAÍS, Maria. O espaço mítico. In: THAÍS, Maria (org.). Balagan: 
Companhia de teatro. São Paulo: Cia. Teatro Balagan, 2014. n.p. 
 
 
 
 



240 

 

DIAS, Solange. Relato de um processo de escrita em que o ponto é muito mais 
embaixo. In: ROMANO, Lúcia (org.). Maria que virou Jonas ou a força da 
imaginação. São Paulo: Cia. Livre da Cooperativa Paulista de Teatro, 2015. 
(Coleção Nóz – Caderno Livre). p. 96-99. 
 
 
FORJAZ, Cibele. Diário de Bordo. In: CESARINO, Pedro (org.). VemVai – O 
caminho dos mortos. São Paulo: Cia. Livre da Cooperativa Paulista de Teatro, 
[2007?]. (Coleção Nóz – Caderno Livre). p. 46-71.  
 
 
______. Sobre os começos e os fins: uma reflexão sobre as origens da Cia. Livre. In: 
TEIXEIRA, Isabel; ROMANO, Lúcia; MINA, Simone (orgs.). Cia. Livre: experimentos 
e processos 2000 – 2011. São Paulo: Cia. Livre da Cooperativa Paulista de Teatro, 
2012. (Coleção Nóz – Caderno Livre). p. 14-23. 
 
 
GAYOTTO, Luiz. Uma breve reflexão do caminho – do imprevisível à trilha sonora. 
In: CESARINO, Pedro (org.). VemVai – O caminho dos mortos. São Paulo: Cia. Livre 
da Cooperativa Paulista de Teatro, [2007?]. (Coleção Nóz – Caderno Livre). p. 28-
31. 
 
 
GUIMARÃES, Henrique. Nós de hoje comendo um pouco de tudo e de todos. In: 
CESARINO, Pedro (org.). VemVai – O caminho dos mortos. Paulo: Cia São. Livre da 
Cooperativa Paulista de Teatro, [2007?]. (Coleção Nóz – Caderno Livre). p. 80. 
 
 
MACHADO, Álvaro. Metafóricas e metonímicas. In: THAÍS, Maria (org.). Balagan: 
Companhia de teatro. São Paulo: Cia. Teatro Balagan, 2014. n.p. 
 
 
______, THAÍS, Maria. A coisa voz. In: THAÍS, Maria (org.). Balagan: Companhia de 
teatro. São Paulo: Cia. Teatro Balagan, 2014b. n.p. 
 
 
______.; ______. O mais-humano. In: THAÍS, Maria (org.). Balagan: Companhia de 
teatro. São Paulo: Cia. Teatro Balagan, 2014a. n.p. 
 
 
PAULA, Murilo de; THAÍS, Maria. Caçar. In: THAÍS, Maria (org.). Balagan: 
Companhia de teatro. São Paulo: Cia. Teatro Balagan, 2014. n.p.  
 
 
ROMANO, Lúcia. Apresentação. In ______ (org.): Maria que virou Jonas ou a força 
da imaginação. São Paulo: Cia. Livre da Cooperativa Paulista de Teatro, 2015a. 
(Coleção Nóz – Caderno Livre). p. 2. 
 
 



241 

 

ROMANO, Lúcia (org.). Maria que virou Jonas ou a força da imaginação. São Paulo: 
Cia. Livre da Cooperativa Paulista de Teatro, 2015. (Coleção Nóz – Caderno Livre). 
 
 
______; CESARINO, Pedro; ROMANO, Lúcia (orgs.). Raptada pelo raio. São Paulo: 
Cia. Livre da Cooperativa Paulista de Teatro, 2010. (Coleção Nóz – Caderno Livre). 
 
 
SAYAD, Beatriz; THAÍS, Maria. Espaço-mundos. In: THAÍS, Maria (org.). Balagan: 
Companhia de teatro. São Paulo: Cia. Teatro Balagan, 2014. n.p.  
 
 
SOUZA, Eucir. Eucir de Souza fala a Isabel Teixeira e Lúcia Romano: entrevista. In: 
TEIXEIRA, Isabel; ROMANO, Lúcia; MINA, Simone (orgs.). Cia. Livre: experimentos 
e processos 2000-2011. São Paulo: Cia. Livre da Cooperativa Paulista de Teatro, 
2012. (Coleção Nóz – Caderno Livre). Entrevista concedida a Isabel Teixeira e Lúcia 
Romano. p. 156-169. 
 
 
TEIXEIRA, Isabel; ROMANO, Lúcia; MINA, Simone (orgs.). Cia. Livre: experimentos 
e processos 2000-2011. São Paulo: Cia. Livre da Cooperativa Paulista de Teatro, 
2012. (Coleção Nóz – Caderno Livre). 
 
 
THAÍS, Maria. Tijolo compositivo: danças, jogos e lutas. In: ______ (org.). Balagan: 
Companhia de teatro. São Paulo: Cia. Teatro Balagan, 2014a. n.p. 
 
 
______. Um balaio de plicas. In: ______ (org.). Balagan: Companhia de teatro. São 
Paulo: Cia. Teatro Balagan, 2014b. n.p. 
 
 
______ (org.). Balagan: Companhia de teatro. São Paulo: Cia. Teatro Balagan, 
2014c. 
 
 
XELLA, Gustavo; DIAS, Natacha Dias. Instrumento-corpo. In: THAÍS, Maria (org.). 
Balagan: Companhia de teatro. São Paulo: Cia. Teatro Balagan, 2014. n.p. 
 



242 

 

6.2 PUBLICAÇÕES DIVERSAS 
 

ABREU, Luís Alberto de. A restauração da narrativa. O percevejo. Rio de Janeiro: 
UNIRIO, ano 8, n. 9, p. 115-125, 2000.  
 
 
______; NICOLETE, Adélia (org.). Luís Alberto de Abreu: Um teatro de pesquisa. 
São Paulo: Perspectiva, 2011. 
 
 
ADORNO, Theodor W. Notas de Literatura I. São Paulo: Duas Cidades; Edições 34, 
2003. 
 
 

ANDRADE, Mário de. Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Rio de Janeiro: Agir, 
2008. 
 
 
ARISTÓTELES. Arte retórica e arte poética. 16. ed. Rio de Janeiro: Edições de 
Ouro, [19--].  
 
 
ARRABAL, José; LIMA, Mariângela Alves de. Teatro: o seu demônio é beato. São 
Paulo: Brasiliense, 1983.  
 
 
BAKHTIN, Mikhail. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto 
de François Rabelais. São Paulo; Brasília: Hucitec; Editora da Universidade de 
Brasília, 1987. 
 
 
______. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método 
sociológico na ciência da linguagem. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2010. 
 
 
BARBA, Eugenio. Queimar a casa: origens de um diretor. São Paulo: Perspectiva, 
2010. 
 
 
BARTHES, Roland. Mythologies. New York: Hill & Wang, 1974. 
 
 
BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e 
história da cultura. 7. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994a. 
 
 
______. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In: ______. Magia e 
técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. 7. ed. São 
Paulo: Brasiliense, 1994b. p. 165-196. 



243 

 

BENJAMIN, Walter. O autor como produtor. Conferência pronunciada no Instituto 
para o Estudo do Fascismo, 27 de abril de 1934. In: ______. Magia e técnica, arte e 
política: ensaios sobre literatura e história da cultura. 7. ed. São Paulo: Brasiliense, 
1994c. p. 120-136. 
 
 
______. O narrador: considerações sobre a obra de Nicolai Leskov. In: ______. 
Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. 7. ed. 
São Paulo: Brasiliense, 1994d. p. 197-221. 
 
 
______. O que é teatro épico? Um estudo sobre Brecht. In: ______. Magia e técnica, 
arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. 7. ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1994e. p. 78-90. 
 
 
BENKOV, Edith J. Rereading Montaigne’s memorable stories: sexuality and gender 
in Vitry-le-François. In: ZALLOUA, Zahi (ed.). Montaigne after theory, theory after 
Montaigne. Seattle: University of Washington Press, 2009. p. 202-217. 
 
 
BERTHOLD, Margot. História mundial do teatro. São Paulo: Perspectiva, 2001. 
 
 
BETTI, Maria Sílvia. A politização do teatro: do Arena ao CPC. In: FARIA, João 
Roberto (org.). História do teatro brasileiro, volume 2: do modernismo às tendências 
contemporâneas. São Paulo: Perspectiva; Edições SESCSP, 2013. p. 175-194. 
 
 
______. Vianinha. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1997. (Artistas 
Brasileiros, 6). 
 
 
BOAL, Augusto. A necessidade do coringa. In: ______; GUARNIERI, Gianfrancesco. 
Arena conta Tiradentes. São Paulo: Livraria Editora Sagarana, 1967. p. 23-28. 
 
 
______. Teatro do oprimido e outras poéticas políticas. São Paulo: Cosac Naify, 
2013. 
 
 
______; GUARNIERI, Gianfrancesco. Arena conta Tiradentes. São Paulo: Livraria 
Editora Sagarana, 1967.  
 
 
BORIE, Monique et al. Estética Teatral: textos de Platão a Brecht. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2004. 
 
 



244 

 

BRECHT, Bertolt. Estudos sobre o teatro. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
2005. 
 
 
BUTLER, Judith. Problemas de gênero: Feminismo e subversão da identidade. 9. 
ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015. 
 
 
CAMPOS, Cláudia de Arruda de. Zumbi, Tiradentes (e outras histórias contadas pelo 
Teatro de Arena de São Paulo). São Paulo: Perspectiva; Editora da Universidade de 
São Paulo, 1988. 
 
 
CANDIDO, Antonio. Dialética da malandragem. Revista do Instituto de Estudos 
Brasileiros, n. 8. São Paulo: USP, 1970. 
 
 
CARLSON, Marvin. Teorias do teatro: estudo histórico crítico dos gregos à 
atualidade. São Paulo: Unesp, 1997. 
 
 
CASTRO, Eduardo Viveiros de. A inconstância do coração selvagem e outros 
ensaios de antropologia. 5. ed. São Paulo: Cosac Naify, 2002.  
 
 
CAVALIERE, Arlete Orlando. Meyerhold e a biomecânica: uma poética do corpo. 
Literatura e Sociedade. São Paulo: FFLCH–USP, n. 2, p. 119-125, 1997. 
 
 
CERTEAU, Michel de. A cultura no plural. 7. ed. Campinas: Papirus, 2012. 
 
 
CHANG, Ha-Joon. Economia: modo de usar – um guia básico dos principais 
conceitos econômicos. São Paulo: Portfolio-Penguin, 2015. 
 
 
COHEN, Renato. Performance como linguagem: criação de um tempo-espaço de 
representação. São Paulo: Perspectiva; Editora da Universidade de São Paulo, 
1989. 
 
 
COSTA, Iná Camargo. A hora do teatro épico no Brasil. São Paulo: Graal, 1996. 
 
 
______; CARVALHO, Dorberto. A luta dos grupos teatrais de São Paulo por políticas 
públicas para a cultura: os cinco primeiros anos da Lei de Fomento. São Paulo: 
Cooperativa Paulista de Teatro, 2008. 
 
 



245 

 

DaMATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do dilema 
brasileiro. 6. ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1997. 
 
 
DARNTON, Robert. O grande massacre dos gatos, e outros episódios da história 
cultural francesa. Rio de Janeiro: Graal, 1986. 
 
 
DESGRANGES, Flávio; LEPIQUE, Maysa (orgs.). Teatro e vida pública. São Paulo: 
Hucitec; Cooperativa Paulista de Teatro, 2012. 
 
 
DIONYSOS. Especial: Teatro de Arena. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e 
Cultura; DAC – Funarte; Serviço Nacional de Teatro, n. 24, 1978. 
 
 
______. Especial: Teatro Oficina. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura; 
SEC – Serviço Nacional de Teatro, n. 26, 1982. 
 
 
FARIA, João Roberto (org.). História do teatro brasileiro, volume 2: do modernismo 
às tendências contemporâneas. São Paulo: Perspectiva; Edições SESCSP, 2013. 
 
 
______. O teatro realista no Brasil: 1855-1865. São Paulo: Perspectiva, 1993. 
 
 
FÉRAL, Josette. Além dos limites: teoria e prática do teatro. São Paulo: Perspectiva, 
2009. 
 
 
FERNANDES, Florestan. A função social da guerra na sociedade tupinambá. 3. ed. 
São Paulo: Globo, 2006. 
 
 
FERNANDES, Sílvia. Grupos teatrais – anos 70. Campinas: Editora da Unicamp, 
2000. 
 
 
______. Teatralidades contemporâneas. São Paulo: Perspectiva, 2010. 
 
 
FERRIS, Lesley. Introduction: current crossings. In: ______ (ed.). Crossing the 
stage: controversies on cross-dressing. London: Routledge, 1993. p. 1-19. 
 

______ (ed.). Crossing the stage: controversies on cross-dressing. London: 
Routledge, 1993. 
 
 



246 

 

FLORIÊNSKI, Pavel. A perspectiva inversa. São Paulo: Editora 34, 2012.  
 
 
FOUCAULT, Michel. História da sexualidade 1: a vontade do saber. 3. ed. São 
Paulo: Paz e Terra, 2015. 
 
 
FRIN, Luiz Eduardo. O projeto Machadianas: Machado de Assis, o Ágora Teatro e a 
narrativa em cena. São Paulo, 2012. 170p. Dissertação de mestrado em Artes. 
Instituto de Artes, Unesp, 2012. 
 
 
______. Também sobre gêneros. In: ROMANO, Lúcia (org.). Maria que virou Jonas 
ou a força da imaginação. São Paulo: Cia. Livre da Cooperativa Paulista de Teatro, 
2015. (Coleção Nóz – Caderno Livre). p. 47-53. 
 
 
GALLO, Leila Bianca Mélega. Machado de Assis e Luiz Eduardo Frin: literatura em 
cena. São Paulo, 2016. 112p. Dissertação de mestrado em Literatura e Crítica 
Literária. Pontifícia Universidade Católica (PUC), São Paulo, 2008. 
 
 
GARCIA, Silvana. Teatro da militância: a intenção do popular no engajamento 
político. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 2004. 
 
 
GASPARI, Elio. A ditadura derrotada. 2. ed. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014a. 
 
 
______. A ditadura encurralada. 2. ed. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014b. 
 
 
______. A ditadura envergonhada. 2. ed. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014c. 
 
 
GOMES, Carlos Antonio Moreira; MELLO, Marisabel Lessi de. Apresentação. In: 
______; ______ (orgs.). Fomento ao teatro: 12 anos. São Paulo: SMC, 2014. p. 12-
14. 
 
 
______; ______ (orgs.). Fomento ao teatro: 12 anos. São Paulo: SMC, 2014. 
 
 
______; ______. Núcleos artísticos e projetos contemplados. In: ______; ______. 
(orgs.). Fomento ao teatro: 12 anos. São Paulo: SMC, 2014. p. 166-191. 
 
 
HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991. 2. ed. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1995.  
 



247 

 

HOBSBAWM, Eric. Sobre história. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. 
 
 
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. Edição comemorativa 70 anos. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 
 
 
JALLAGEAS, Neide. A perspectiva violada. In: FLORIÊNSKI, Pavel. A perspectiva 
inversa. São Paulo: Editora 34, 2012. p. 7-14. 
 
 
JOFFILY, Mariana. O aparato repressivo: da arquitetura ao desmantelamento. In: 
REIS, Daniel Aarão; RIDENTI, Marcelo; MOTTA, Rodrigo Patto Sá (orgs.). A 
ditadura que mudou o Brasil: 50 anos do golpe de 1964. Rio de Janeiro: Zahar, 
2014. p. 158-171. 
 
 
KOUDELA, Ingrid Dormien: Brecht: um jogo de aprendizagem. 2. ed. São Paulo: 
Perspectiva; Editora da Universidade de São Paulo, 2010. 
 
 
KUCINSKI, Bernardo. A síndrome da antena parabólica: ética no jornalismo 
brasileiro. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 1998. 
 
 
LEHMANN, Hans-Thies. Teatro pós-dramático. São Paulo: Cosac Naify, 2007. 
 
 
LIMA, Mariângela Alves de. História das ideias. Dionysos: Especial: Teatro de Arena. 
Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura; DAC – Funarte; Serviço Nacional 
de Teatro, n. 24, p. 31-63, 1978. 
 
 
LÖWY, Michael; SAYRE, Robert. Revolta e melancolia: o romantismo na contramão 
da modernidade. Petrópolis: Vozes, 1995. 
 
 
LYOTARD, Jean-François. A condição pós-moderna. 12. ed. Rio de Janeiro: José 
Olympio, 2009. 
 
 
MATE, Alexandre. A produção teatral paulistana dos anos 1980 – r(ab)iscando com 
faca o chão da história: tempo de contar os (pré)juízos em percursos de andança. 
São Paulo, 2008. 561p. Tese de doutorado em História. Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 
 
 
______. Imbricamentos entre arte e política: teatro de grupo na cidade de São Paulo 
e movimentos contra a barbárie. Ometeca, (Corrales, N.M.), v. 19-20, p. 118-138, 
2014-2015. 



248 

 

MATE, Alexandre. Trinta anos da Cooperativa Paulista de Teatro – uma história de 
tantos (ou mais quantos, sempre juntos) trabalhadores fazedores de teatro. São 
Paulo: Cooperativa Paulista de Teatro, 2009. 
 
 
MEIERHOLD, Vsevolod. O Actor e a biomecânica. In: BORIE, Monique et al. 
Estética Teatral: textos de Platão a Brecht. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
2004. p. 403-408. 
 
 
MONTAIGNE, Michel Eyquem de. Ensaios. 2. ed. Brasília: UnB; Hucitec, 1987. 
 
 
MOREIRA, Luiz Carlos. There is no alternative. In: DESGRANGES, Flávio; 
LEPIQUE, Maysa (orgs.). Teatro e vida pública. São Paulo: Hucitec; Cooperativa 
Paulista de Teatro, 2012. p. 15-30  
 
 
MORENO, Newton. Escrever um diário em outro idioma. In: CESARINO, Pedro 
(org.). VemVai – O caminho dos mortos. São Paulo: Cia. Livre da Cooperativa 
Paulista de Teatro, [2007?]. (Coleção Nóz – Caderno Livre). p. 14-17. 
 
 
MOSTAÇO, Edélcio. A questão experimental: a cena nos anos de 1950 – 1970. In: 
FARIA, João Roberto (org.). História do teatro brasileiro, volume 2: do modernismo 
às tendências contemporâneas. São Paulo: Perspectiva; Edições SESCSP, 2013. p. 
215-239. 
 
 
______. Teatro e política: Arena, Oficina, Opinião. São Paulo: Proposta Editorial, 
1982.  
 
 
NUNES, Benedito. O tempo na narrativa. 2ª ed. São Paulo: Ática, 2008. 
 
 
ORTIZ, Renato. Cultura brasileira e identidade nacional. São Paulo: Brasiliense, 
2012. 
 
 
OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. 29. ed. Petrópolis: Vozes, 
2013. 
 
 
PAVIS, Patrice. A encenação contemporânea: origens, tendências, perspectivas. 
São Paulo: Perspectiva, 2013. 
 
 
______. Dicionário de teatro. São Paulo: Perspectiva, 1999. 
 



249 

 

PEIXOTO, Fernando. A fascinante e imprevisível trajetória do Oficina (1958-1980). 
Dionysos: Especial: Teatro Oficina. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e 
Cultura; SEC – Serviço Nacional de Teatro, n. 26, p. 29-110, 1982. 
 
 
PEIXOTO, Fernando (org.). Vianinha. São Paulo: Brasiliense, 1983. 
 
 
PERRUSO, Marco Antonio. Em busca do “novo”: intelectuais brasileiros e 
movimentos populares nos anos 1970/80. São Paulo: Annablume, 2009. 
 
PICON-VALLIN, Béatrice. A arte do teatro: entre tradição e vanguarda: Meyerhold e 
a cena contemporânea. Rio de Janeiro: Teatro do Pequeno Gesto; Letra e Imagem, 
2006. 
 
 
______. Meierhold. São Paulo: Perspectiva, 2013. 
 
 
PIRES, Ericson. Zé Celso e a Oficina-Uzyna de corpos. São Paulo: Annablume, 
2005. 
 
 
PISCATOR, Erwin. Teatro político. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968. 
 
 
PRADO, Décio de Almeida. O teatro brasileiro moderno. 2. ed. São Paulo: 
Perspectiva, 2003.  
 
 
REIS, Daniel Aarão. A ditadura faz cinquenta anos: história e cultura política 
nacional-estatista. In: ______; RIDENTI, Marcelo; MOTTA, Rodrigo Patto Sá (orgs.). 
A ditadura que mudou o Brasil: 50 anos do golpe de 1964. Rio de Janeiro: Zahar, 
2014. p. 11-29. 
 
 
______; RIDENTI, Marcelo; MOTTA, Rodrigo Patto Sá (orgs.). A ditadura que mudou 
o Brasil: 50 anos do golpe de 1964. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. 
 
 
REESER, Todd W. Theorizing sex and gender in Montaigne. In: ZALLOUA, Zahi 
(ed.). Montaigne after theory, theory after Montaigne. Seatle: University of 
Washington Press, 2009. p. 218-241. 
 
 
RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. 3ª ed. São 
Paulo: Global, 2015. 
 
 



250 

 

RIDENTI, Marcelo. As oposições à ditadura: resistência e integração. In: REIS, 
Daniel Aarão; RIDENTI, Marcelo; MOTTA, Rodrigo Patto Sá (orgs.). A ditadura que 
mudou o Brasil: 50 anos do golpe de 1964. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. p. 30-47. 
 
 
______. Brasilidade revolucionária. Um século de cultura e política. São Paulo: 
Editora Unesp, 2010. 
 
 
______. Em busca do povo brasileiro: artistas da revolução, do CPC à era da TV. 2. 
ed. São Paulo: Editora Unesp, 2014a. 
 
 
ROMANO, Lúcia. De quem é esse corpo? – A performatividade do feminino no 
teatro contemporâneo. São Paulo, 2009. 659p. Tese de doutorado. Escola de 
Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 
 
 
______. O teatro do corpo manifesto: teatro físico. São Paulo: Perspectiva; Fapesp, 
2005. 
 
 
ROSA, João Guimarães. Grande sertão: veredas. 19. ed. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2001. 
 
 
ROSENFELD, Anatol. O mito e o herói no moderno teatro brasileiro. 2. ed. São 
Paulo: Perspectiva, 2012. 
 
 
______. O teatro épico. 6. ed. São Paulo: Perspectiva, 2008. 
 
 
ROUBINE, Jean-Jacques. A linguagem da encenação teatral. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editor, 1998. 
 
 
RYNGAERT, Jean-Pierre. Ler o teatro contemporâneo. São Paulo: Martins Fontes, 
1998. 
 
 
SADER, Eder. Quando novos personagens entram em cena. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1988. 
 
 
SARRAZAC, Jean-Pierre. O futuro do drama. Porto: Campo das Letras, 2002. 
 
 
______ (org.). Léxico do drama moderno e contemporâneo. São Paulo: Cosac Naify, 
2012. 



251 

 

SCHWARZ, Roberto. As ideias fora do lugar. In: ______. Ao vencedor as batatas. 5. 
ed. São Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2000. p. 9-31. 
 
 
______. Ao vencedor as batatas. 5.ª ed. São Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2000. 
 
 
SILVA, Armando Sérgio da. Oficina: do teatro ao te-ato. 2. ed. São Paulo: 
Perspectiva, 2008. 
 
 
STANISLAVSKI, Constantin. A preparação do ator. 9. ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1989. 
 
 
STALLONI, Ives. Os gêneros literários. Rio de Janeiro: DIFEL, 2007. 
 
 
SZONDI, Peter. Teoria do drama burguês [século XVIII]. São Paulo: Cosac Naify, 
2004.  
 
 
_____. Teoria do drama moderno (1880-1950). São Paulo: Cosac Naify, 2001. 
 
 
THAÍS, Maria. Na cena do Dr. Dapertutto: poética e pedagogia em V. E. Meierhold: 
1911 a 1916. São Paulo: Perspectiva, 2009. 
 
 
VIANNA FILHO, Oduvaldo. Do Arena ao CPC. In: PEIXOTO, F. (org.). Vianinha. São 
Paulo: Brasiliense, 1983. p. 93. 
 
 
WILLIAMS, Raymond. Cultura. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 
 
 
WILLIAMS, Raymond. Marxismo e literatura. Rio de Janeiro: Zahar, 1979. 
 
 
WEBBER, Max. Economia e sociedade, v. 2. Brasília: Editora da UnB, 1999. 
 
 
ZALLOUA, Zahi (ed.). Montaigne after theory, theory after Montaigne. Seattle: 
University of Washington Press, 2009. 
 



252 

 

6.3 FONTES CONSULTADAS NA INTERNET (on-line) 
 
 
ANDRADE, Oswald de. O manifesto antropófago. 1928. In: TELES, Gilberto 
Mendonça. Vanguarda européia e modernismo brasileiro: apresentação e crítica dos 
principais manifestos vanguardistas. 3. ed. Petrópolis; Brasília: Vozes; INL, 1976. 
Disponível em <http://www.ufrgs.br/cdrom/oandrade/oandrade.pdf>. Acesso em 
19/02/2016. 
 
 
ARAÚJO, Antônio; AZEVEDO, José Fernando; TENDLAU, Maria. Próximo Ato: 
teatro de grupo. São Paulo: Itaú Cultural, 2011. Disponível em 
<https://issuu.com/itaucultural/docs/proximoato/69>. Acesso em 18/02/2016. 
 
 
BARSANELLI, Maria Luísa. Marca consagrada e aposta segura, Les misérables 
ganha nova versão. Folha de S.Paulo, São Paulo, caderno Ilustrada, 10 mar. 2017. 
Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/03/1864992-marca-
consagrada-e-aposta-segura-les-miserables-ganha-nova-versao.shtml>. Acesso em 
06/06/2017. 
 
 
BIDERMAN, Iara. Kempo evoca movimentos dos animais e ritmos da natureza. 
Folha de S.Paulo, São Paulo, caderno Equilíbrio, 02 jun. 2015. Disponível em 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/eq0206200507.htm>. Acesso em 
31/01/2017. 
 
 
BOFF, Leonardo. Quarenta anos da teologia da libertação. 09/08/2011. 
LeonardoBOFF.com. Disponível em 
<https://leonardoboff.wordpress.com/2011/08/09/quarenta-anos-da-teologia-da-
libertacao/>. Acesso em 20/10/2015. 
 
 
BOSI, Ecléa. Entre a opinião e o estereótipo. Novos estudos. São Paulo, CEBRAP, 
n. 32, p. 111-118, 1992. Disponível em 
<http://novosestudos.org.br/v1/files/uploads/contents/66/20080625_entre_a_opiniao_
e_o_estereotipo. pdf>. Acesso em 05/06/2015. 
 
 
BRUTA FLOR FILMES. Maria que virou Jonas ou a força da imaginação. 2015. 
Gravação em vídeo do espetáculo. Disponível em <https://vimeo.com/123447033>. 
Acesso em 02/02/2017. 
 
 
BRASIL. Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991. Restabelece princípios da Lei n° 
7.505, de 2 de julho de 1986, institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura 
(Pronac) e dá outras providências. Presidência da República – Casa Civil – 
Subchefia para assuntos jurídicos. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/L8313cons.htm>. Acesso em 31/01/2017. 

http://www.ufrgs.br/cdrom/oandrade/oandrade.pdf%3e.%20Acesso%20em%2019/02/2016
http://www.ufrgs.br/cdrom/oandrade/oandrade.pdf%3e.%20Acesso%20em%2019/02/2016
https://issuu.com/itaucultural/docs/proximoato/69
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/03/1864992-marca-consagrada-e-aposta-segura-les-miserables-ganha-nova-versao.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/03/1864992-marca-consagrada-e-aposta-segura-les-miserables-ganha-nova-versao.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/eq0206200507.htm
https://leonardoboff.wordpress.com/2011/08/09/quarenta-anos-da-teologia-da-libertacao/
https://leonardoboff.wordpress.com/2011/08/09/quarenta-anos-da-teologia-da-libertacao/
http://novosestudos.org.br/v1/files/uploads/contents/66/20080625_entre_a_opiniao_e_o_estereotipo.%20pdf
http://novosestudos.org.br/v1/files/uploads/contents/66/20080625_entre_a_opiniao_e_o_estereotipo.%20pdf
https://vimeo.com/123447033
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/L8313cons.htm


253 

 

CIA. DA REVISTA. Espaço Cia. da Revista. Disponível em 
<http://www.ciadarevista.art.br/paginas/index.asp?link=btImprensa>. Acesso em 
31/01/2017. 
 

 
CIA. OITO NOVA DANÇA. Xapiri Xapirë, lá onde a gente dançava sobre espelhos. 
Disponível em <http://ciaoitonovadanca.com.br/criacoes/xapiri-xapiripe/>. Acesso em 
30/01/2017. 
 
 
CIA. SÃO JORGE DE VARIEDADES. Integrantes. [20--]. Disponível em 
<http://ciasaojorge.com/integrantes/>. Acesso em 30/01/2017.  
 
 
CIA. TEATRO BALAGAN. A Cia. [20--]a. Disponível em 
<http://www.ciateatrobalagan.com.br/a-cia/>. Acesso em 30/01/2017.  
 
 
______. Cabras – Cabeças que voam, cabeças que rolam. [201-?]. Disponível em 
<http://www.ciateatrobalagan.com.br/espetaculos/cabras/>. Acesso em 
31/01/02/2017. 
 
 
______. Culinária. [20--]f. Disponível em 
<http://www.ciateatrobalagan.com.br/acoes/culinaria/>. Acesso em 25/01/2017. 
 
 
______. Do inumano ao mais-humano. [20--]d. Disponível em 
<http://www.ciateatrobalagan.com.br/pesquisas/do-inumano-ao-mais-humano/>. 
Acesso em 19/02/2016. 
 
 
______. Integrantes. [20--]c. Disponível em <http://www.ciateatrobalagan.com.br/a-
cia/integrantes/>. Acesso em 14/11/2015. 
 
 
______. Prometheus – A tragédia do fogo. [2011?]. Disponível em 
<http://www.ciateatrobalagan.com.br/espetaculos/prometheus-a-tragedia-do-fogo/>. 
Acesso em 31/01/2017. 
 
 
______. Recusa. [2012?]. Disponível em 
<http://www.ciateatrobalagan.com.br/espetaculos/recusa/>. Acesso em 18/02/2016. 
 
 
______. Sacromaquia. [20--]b. Disponível em 
<http://www.ciateatrobalagan.com.br/espetaculos/sacromaquia/>. Acesso em 
02/02/2017.  
 
 

http://www.ciadarevista.art.br/paginas/index.asp?link=btImprensa
http://ciaoitonovadanca.com.br/criacoes/xapiri-xapiripe/
http://www.ciateatrobalagan.com.br/a-cia/
http://www.ciateatrobalagan.com.br/espetaculos/cabras/
http://www.ciateatrobalagan.com.br/acoes/culinaria/
http://www.ciateatrobalagan.com.br/pesquisas/do-inumano-ao-mais-humano/
http://www.ciateatrobalagan.com.br/a-cia/integrantes/
http://www.ciateatrobalagan.com.br/a-cia/integrantes/
http://www.ciateatrobalagan.com.br/espetaculos/prometheus-a-tragedia-do-fogo/
http://www.ciateatrobalagan.com.br/espetaculos/recusa/
http://www.ciateatrobalagan.com.br/espetaculos/sacromaquia/


254 

 

CIA. TEATRO BALAGAN. Tauromaquia. [20--]e. Disponível em 
<http://www.ciateatrobalagan.com.br/espetaculos/tauromaquia/>. Acesso em 
19/02/2016. 
 
 
CONDE, Ananda. O que eu fazia na Amazônia? O que são índios isolados? ______. 
Na luta para um mundo melhor. 28/06/2009. Disponível em 
<http://anandaconde.blogspot.com.br/2009/06/o-que-voce-fazia-na-amazonia-o-que-
sao.html>. Acesso em 30/01/2017. 
 
 
COSTA, Iná Camargo. Inventários da barbárie: Quatro espetáculos atestam a 
vitalidade do teatro paulistano que se recusa a reproduzir e a encenar a 
mercantilização da arte. Revista Piauí, n. 10, julho de 2007. Disponível em 
<http://piaui.folha.uol.com.br/materia/inventarios-da-barbarie/>. Acesso em 
30/01/2017. 
 
 
CYPRIANO, Fabio. Promissora, Cia. Teatro Balagan precisa de muito 
amadurecimento. Folha de S.Paulo, São Paulo, caderno Acontece, 23 set. 2000. 
Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/acontece/ac2309200003.htm>. 
Acesso em 02/02/2017. 
 
 
EIRES, Erica. O tríptico da vida de Cristo. 2015. Disponível em 
<http://tripticodavidadecristo.blogspot.com.br/2015/02/o-triptico-da-vida-de-
cristo.html>. Acesso 02/03/2016. 
ESPAÇO CULTURAL TRUQUES, TRAQUEJOS & TEATRO. T.T.T. Jornal, São 
Paulo, ano 1, n. 0, junho/julho 1981. Disponível em 
<http://www.cpvsp.org.br/upload/periodicos/pdf/PTTTJSP061981000.pdf>. Acesso 
em 23/02/2017. 
 
 
FERNANDES, Sílvia. Grupos de teatro nos anos 1970. In: ARAÚJO, Antônio; 
AZEVEDO, José Fernando; TENDLAU, Maria (orgs.). Próximo Ato: teatro de grupo. 
São Paulo: Itaú Cultural, 2011. p. 66-69. Disponível em 
<https://issuu.com/itaucultural/docs/proximoato/69>. Acesso em 18/02/2016. 
 
 
FUOCO, Luciana. Luta ou dança? As duas coisas. O kinomichi mistura força e 
leveza para promover o bem-estar. Revista VivaSaúde, São Paulo, ano 9, edição 
119, março 2013. Disponível em <http://revistavivasaude.uol.com.br/saude-
nutricao/38/artigo40188-1.asp/>. Acesso em 31/01/2017.  
 
 
GIACOMELLI, Felipe. Ativistas usam geladeiras para pedir descongelamento de 
verba da cultura. Folha de S.Paulo, São Paulo, caderno Ilustrada, 27 mar. 2017. 
Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/03/1870265-ativistas-
usam-geladeiras-para-pedir-descongelamento-de-verba-da-cultura.shtml>. Acesso 
em 20/06/2017. 

http://www.ciateatrobalagan.com.br/espetaculos/tauromaquia/
http://anandaconde.blogspot.com.br/2009/06/o-que-voce-fazia-na-amazonia-o-que-sao.html
http://anandaconde.blogspot.com.br/2009/06/o-que-voce-fazia-na-amazonia-o-que-sao.html
http://piaui.folha.uol.com.br/materia/inventarios-da-barbarie/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/acontece/ac2309200003.htm
http://tripticodavidadecristo.blogspot.com.br/2015/02/o-triptico-da-vida-de-cristo.html
http://tripticodavidadecristo.blogspot.com.br/2015/02/o-triptico-da-vida-de-cristo.html
http://www.cpvsp.org.br/upload/periodicos/pdf/PTTTJSP061981000.pdf
https://issuu.com/itaucultural/docs/proximoato/69
http://revistavivasaude.uol.com.br/saude-nutricao/38/artigo40188-1.asp/
http://revistavivasaude.uol.com.br/saude-nutricao/38/artigo40188-1.asp/
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/03/1870265-ativistas-usam-geladeiras-para-pedir-descongelamento-de-verba-da-cultura.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/03/1870265-ativistas-usam-geladeiras-para-pedir-descongelamento-de-verba-da-cultura.shtml


255 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Edital ProAC N° 08/2014 – concurso de 
apoio a projetos de produção de espetáculo inédito e temporada de teatro no estado 
de São Paulo: comunicado do resultado final. 2014. Disponível em 
<http://www.cultura.sp.gov.br/StaticFiles/SEC/edital/08_rf_14.pdf>. Acesso em 
03/03/2017.  
 
 
______. Edital ProAC N° 02/2016 – concurso de apoio a projetos de circulação de 
espetáculo de teatro no Estado de São Paulo: resultado final. 2016. Disponível em 
<http://www.cultura.sp.gov.br/StaticFiles/SEC/edital/02_rf16.pdf> Acesso em 
03/03/2017. 
 
 
INSTITUTO DE POLITICAS PÚBLICAS EN DERECHOS HUMANOS – 
MERCOSUR. Divisão de Censura de Diversões Públicas (DCDP). Guía de achivos y 
fondos documentales. 01/08/2014. Disponível em 
<http://atom.ippdh.mercosur.int/index.php/divisao-de-censura-de-diversoes-publicas-
dcdp-2>. Acesso em 13/11/2015. 
 
 

ITAÚ CULTURAL. Asdrúbal Trouxe o Trombone. Enciclopédia Itaú Cultural. 2017c. 
Disponível em <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo398708/asdrubal-trouxe-
o-trombone>. Acesso em 30/01/2017. 
 
 
______. Cia. Livre. Enciclopédia Itaú Cultural. 2017a. Disponível em 
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo453078/cia-livre>. Acesso em 
30/01/2017.  
 
 
ITAÚ CULTURAL. Enciclopédia Itaú cultural. 2017. Disponível em: 
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/>. Acesso em 19/01/2017. 
 
 
______. Folias d’Arte. Enciclopédia Itaú Cultural. 2017j. Disponível em 
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo407427/folias-darte>. Acesso em 
30/01/2017.  
 
 
______. Grupo de Teatro Mambembe. Enciclopédia Itaú Cultural. 2017g. 
Disponível em <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo399372/grupo-de-
teatro-mambembe>. Acesso em 30/01/2017. 
 
 
______. Pessoal do Victor. Enciclopédia Itaú Cultural. 2017d. Disponível em 
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo399349/pessoal-do-victor>. Acesso em 
30/01/2017. 
 
 

http://www.cultura.sp.gov.br/StaticFiles/SEC/edital/08_rf_14.pdf
http://www.cultura.sp.gov.br/StaticFiles/SEC/edital/02_rf16.pdf
http://atom.ippdh.mercosur.int/index.php/divisao-de-censura-de-diversoes-publicas-dcdp-2
http://atom.ippdh.mercosur.int/index.php/divisao-de-censura-de-diversoes-publicas-dcdp-2
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo398708/asdrubal-trouxe-o-trombone
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo398708/asdrubal-trouxe-o-trombone
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo453078/cia-livre
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo407427/folias-darte
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo399372/grupo-de-teatro-mambembe
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo399372/grupo-de-teatro-mambembe
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo399349/pessoal-do-victor


256 

 

ITAÚ CULTURAL. Teatro de Arena. Enciclopédia Itaú Cultural. 2017b. Disponível 
em <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo399339/teatro-de-arena>. Acesso 
em 30/01/2017. 
 
 
______. Teatro do Ornitorrinco. Enciclopédia Itaú Cultural. 2017e. Disponível em 
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo399335/teatro-do-ornitorrinco>. 
Acesso em 30/01/2017. 
 
 
______. Teatro Núcleo Independente. Enciclopédia Itaú Cultural. 2017i. Disponível 
em <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo399359/teatro-nucleo-
independente>. Acesso em 30/01/2017.  
 
 
______. Teatro Popular União e Olho Vivo. Enciclopédia Itaú Cultural. 2017h. 
Disponível em <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo209049/teatro-popular-
uniao-e-olho-vivo>. Acesso em 30/07/2017.  
 
 
______. Teatro Ventoforte. Enciclopédia Itaú Cultural. São Paulo: Itaú Cultural, 
2017f. Disponível em <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo395899/teatro-
ventoforte>. Acesso em 30/01/2017. 
 
 
MACHADO, Álvaro. A primavera teatral de São Paulo. Carta Capital, São Paulo, 
01/03/2015. Disponível em <http://www.cartacapital.com.br/revista/838/a-
primavera-teatral-de-sao-paulo-9759.html>. Acesso em 02/08/2015. 
 
 
______ et al. Das tríades aos trípticos. In: THAÍS, Maria; PAULA, Murilo de (orgs.). 
Cabras – Cabeças que voam, cabeças que rolam: caderno pedagógico. São Paulo: 
Cia. Teatro Balagan, 2016. n.p. Disponível em 
<http://www.ciateatrobalagan.com.br/wp-
content/uploads/2016/09/2016_Caderno_Pedagogico_002.pdf> Acesso em 
04/03/2017. 
 
 
MATE, Alexandre. Do Apoena ao Engenho – Um entre tantos outros grupos de 
teatro cujas experiências esperam por ser documentadas. Revista Literatura e 
Sociedade. São Paulo: USP, n. 15, p. 174-179, 2011. Disponível em 

<http://www.revistas.usp.br/ls/article/view/64554>. Acesso em 05/06/2015. 

 
 
______. Realinhamentos na história do teatro: o sujeito histórico teatro de grupo 
como espaço para a criação partilhada. Rebento: Revista de Artes do Espetáculo. 
São Paulo: Instituto de Artes – Unesp, n. 5 (julho), p. 17-32, 2015. Disponível em 
<http://www.teatrosemcortinas.ia.unesp.br/Home/PratadaCasa/revista-rebento-
5.pdf>. Acesso em 19/01/2017. 
 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo399339/teatro-de-arena
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo399335/teatro-do-ornitorrinco
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo399359/teatro-nucleo-independente
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo399359/teatro-nucleo-independente
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo209049/teatro-popular-uniao-e-olho-vivo
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo209049/teatro-popular-uniao-e-olho-vivo
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo395899/teatro-ventoforte
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo395899/teatro-ventoforte
http://www.cartacapital.com.br/revista/838/a-primavera-teatral-de-sao-paulo-9759.html%3e
http://www.cartacapital.com.br/revista/838/a-primavera-teatral-de-sao-paulo-9759.html%3e
http://www.ciateatrobalagan.com.br/wp-content/uploads/2016/09/2016_Caderno_Pedagogico_002.pdf
http://www.ciateatrobalagan.com.br/wp-content/uploads/2016/09/2016_Caderno_Pedagogico_002.pdf
http://www.revistas.usp.br/ls/article/view/64554
http://www.teatrosemcortinas.ia.unesp.br/Home/PratadaCasa/revista-rebento-5.pdf
http://www.teatrosemcortinas.ia.unesp.br/Home/PratadaCasa/revista-rebento-5.pdf


257 

 

MENDONÇA, Júlio. Um resgate necessário. Fórum permanente de debates culturais 
do grande ABC: o lugar escrito. 05/12/2012. Disponível em 
<http://www.olugarescrito.com/2012/12/um-resgate-necessario_5.html>. Acesso em 
03/08/2015. 
 
 
MIRANDA, Sá de. Comigo me desavim. Citador: O maior site de citações, textos e 
poemas genuínos e devidamente recenseados em língua portuguesa. 2016. 
Disponível em <http://www.citador.pt/poemas/comigo-me-desavim-sa-de-miranda>. 
Acesso em 27/01/2017. 
 
 
MOREIRA, Luiz Carlos. Brincando no campo dos senhores. Rebento: Revista de 
Artes do Espetáculo. São Paulo: Instituto de Artes – Unesp, n. 2 (julho), p. 32-35, 
2010. Disponível em 
<http://www.teatrosemcortinas.ia.unesp.br/Home/PratadaCasa/revistarebento/ebook
_rebento2.pdf>. Acesso em 02/03/2017. 
 
 
NUNES, Leandro. Balagan guerreia por uma saga de grandes narrativas. O Estado 
de S. Paulo, São Paulo, caderno de cultura, 22 jan. 2016. Disponível em 
<http://cultura.estadao.com.br/noticias/teatro-e-danca,balagan-guerreia-em-saga-de-
grandes-narrativas,1824096>. Acesso em 10/03/2017. 
 
 
PAULA, Murilo De; XELLA, Gustavo; GUEDES, Lucienne. Cabras – Cabeças que 
voam, cabeças que rolam: caderno pedagógico. São Paulo: Cia. Teatro Balagan, 
[2015?]. Disponível em: 
<http://www.ciateatrobalagan.com.br/cadernos_pedagogico/caderno_pedagogico_ca
bras.pdf>. Acesso em 01/02/2017. 
 
 
PEDAGOGIA. Pedagogia: origem. Pedagogia: refletir e agir para o desenvolvimento 
humano. 09/04/2013. Disponível em <https://pedagogiaaopedaletra.com/pedagogia-
origem/>. Acesso em 10/02/2017.  
 
 
PERISSÉ, Gabriel. A etimologia do malandro. Ler, pensar e redigir. Disponível em: 
<http://www.portalentretextos.com.br/colunas/ler-pensar-e-redigir/a-etimologia-do-
malandro,182,5253.html>. Acesso em 09/03/2017. 
 
  
PIVETTA, Idibal de Almeida (César Vieira). Teatro com orgulho de ser popular. 
César Vieira, nome artístico do advogado Idibal Pivetta, torna-se Doutor Honoris 
Causa da Unesp: entrevista. [março 2011]. São Paulo: Jornal Unesp, p. 3, março 
2011. Entrevista concedida a Oscar D’Ambrosio. Disponível em 
<http://www.unesp.br/aci_ses/jornalunesp/acervo/264/entrevista>. Acesso em 
30/01/2017.  
 
 

http://www.citador.pt/poemas/comigo-me-desavim-sa-de-miranda
http://www.teatrosemcortinas.ia.unesp.br/Home/PratadaCasa/revistarebento/ebook_rebento2.pdf
http://www.teatrosemcortinas.ia.unesp.br/Home/PratadaCasa/revistarebento/ebook_rebento2.pdf
http://cultura.estadao.com.br/noticias/teatro-e-danca,balagan-guerreia-em-saga-de-grandes-narrativas,1824096
http://cultura.estadao.com.br/noticias/teatro-e-danca,balagan-guerreia-em-saga-de-grandes-narrativas,1824096
http://www.ciateatrobalagan.com.br/cadernos_pedagogico/caderno_pedagogico_cabras.pdf
http://www.ciateatrobalagan.com.br/cadernos_pedagogico/caderno_pedagogico_cabras.pdf
https://pedagogiaaopedaletra.com/pedagogia-origem/
https://pedagogiaaopedaletra.com/pedagogia-origem/
http://www.portalentretextos.com.br/colunas/ler-pensar-e-redigir/a-etimologia-do-malandro,182,5253.html
http://www.portalentretextos.com.br/colunas/ler-pensar-e-redigir/a-etimologia-do-malandro,182,5253.html
http://www.unesp.br/aci_ses/jornalunesp/acervo/264/entrevista


258 

 

PORTAL NAMU. Seitai-ho mostra como treinar a atenção: Através da atenção e a 
concentração, a técnica procura a harmonia entre o corpo e a natureza. 21/08/2013. 
Disponível em <http://www.namu.com.br/tag/do-ho>. Acesso em 31/01/2017. 
 
 
PREFEITURA DE SÃO PAULO. Centro de formação cultural Cidade Tiradentes: 
Espaços. Prefeitura de São Paulo, s.d. Disponível em 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/dec/cfc_cidade_tiradentes
>. Acesso em 16/03/2017. 
 
 

PREFEITURA DE SÃO PAULO. Conpresp registra 22 teatros independentes como 
patrimônio imaterial. Prefeitura de São Paulo. São Paulo: Prefeitura de São Paulo, 
30/09/2014. Disponível em 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/noticias/?p=16276>. 
Acesso em 19/02/2016. 
 
 
______. Programa municipal de fomento ao teatro. Disponível em 

<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/fomentos/teatro/>. Acesso 
em 03/03/2017. 
 
 
______. Projetos aprovados – 2ª edição do Prêmio Zé Renato de teatro. 2015. 
Disponível em 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/Premio%20Ze%20Renato%20segund
a%20edicao_1470777505.pdf>. Acesso em 15/03/2017. 
 
 
______. Projetos aprovados – 4ª edição do Prêmio Zé Renato de teatro. 2016. 
Disponível em 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/resultado%20premio%20ze%20renat
o%204%20edicao_1481054207.pdf>. Acesso em 03/03/2017. 
 
 
SANTANA, Manoel Henrique de Melo. Incelências: o povo canta seus mortos. 
Revista Incelências. Alagoas: Centro Universitário Cesmac, v. 2, n. 1, pp. 86-96, 
2011. Disponível em <http://revistas.cesmac.edu.br/index.php/incelencias>. Acesso 
em 18/02/2016.  
 
 
SANTOS, Valmir. Festival em Berlim vislumbra o social. Folha de S.Paulo, São 
Paulo, caderno Ilustrada, 08 jun. 2006. Disponível em 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq0806200607.htm>. Acesso em 
10/03/2017. 
 
 
 
 

http://www.namu.com.br/tag/do-ho
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/dec/cfc_cidade_tiradentes/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/dec/cfc_cidade_tiradentes/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/noticias/?p=16276
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/fomentos/teatro/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/Premio%20Ze%20Renato%20segunda%20edicao_1470777505.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/Premio%20Ze%20Renato%20segunda%20edicao_1470777505.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/resultado%20premio%20ze%20renato%204%20edicao_1481054207.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/resultado%20premio%20ze%20renato%204%20edicao_1481054207.pdf
http://revistas.cesmac.edu.br/index.php/incelencias
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq0806200607.htm


259 

 

SCHOLZ, Cley. Comigo me desavim. Reclames do Estadão: a história contada pelos 
anúncios impressos desde 1875. 16 mar. 2011. Disponível em 

<http://www.estadao.com.br/blogs/reclames-do-estadao/comigo-me-desavim/>. 

Acesso em 27/01/2017. 
 
 
SOUSA, Bob. Cabras – Cabeças que voam, cabeças que rolam: ensaio fotográfico. 
Revista Cult, exclusivo do site, 2016. Disponível em 
<http://revistacult.uol.com.br/home/2016/02/cabras-cabecas-que-voam-cabecas-que-
rolam/>. Acesso em 02/02/2017.  
 
 
TEATRO DA VERTIGEM. Teatro da Vertigem: espetáculos. [20--]. Disponível em 
<http://www.teatrodavertigem.com.br/espetaculos>. Acesso em 31/01/2017. 
 
 
TEATROJORNAL. Teatrojornal: leituras de cena. 2017. Disponível em 
<http://teatrojornal.com.br/>. Acesso em 02/02/2017. 
 
 
THAÍS, Maria (coord.). Entre a cena e a pedagogia – processos de transmissão e 
criação teatral e as interfaces com os estudos culturais. São Paulo, Escola de 
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. 2014. Disponível em 
<https://uspdigital.usp.br/tycho/CurriculoLattesMostrar?codpub=87A1CF8D4338>. 
Acesso em 10/03/2017.  
 
 
______; PAULA, Murilo De (orgs.). Cabras – Cabeças que voam, cabeças que 
rolam: caderno pedagógico. São Paulo: Cia. Teatro Balagan, 2016b. Disponível em 
<http://www.ciateatrobalagan.com.br/wp-
content/uploads/2016/09/2016_Caderno_Pedagogico_002.pdf>. Acesso em 
31/01/2017.  
 
 
6.4 PROGRAMAS DE ESPETÁCULOS 
 
 
ABREU, Luís Alberto de. O punhal. In: CIA. TEATRO BALAGAN. Cabras – Cabeças 
que voam, cabeças que rolam. São Paulo: Cia. Teatro Balagan, 2016. Programa de 
espetáculo. p. 3-4.  
 
 
CIA. LIVRE. Cia. Livre canta Kaná Kawã. São Paulo: Cia. Livre da Cooperativa 
Paulista de Teatro, 2014a. Programa de espetáculo. 
 
 
CIA. TEATRO BALAGAN. Cabras – Cabeças que voam, cabeças que rolam. São 
Paulo: Cia. Teatro Balagan, 2016. Programa de espetáculo. 
 
 

http://www.estadao.com.br/blogs/reclames-do-estadao/comigo-me-desavim/
http://revistacult.uol.com.br/home/2016/02/cabras-cabecas-que-voam-cabecas-que-rolam/
http://revistacult.uol.com.br/home/2016/02/cabras-cabecas-que-voam-cabecas-que-rolam/
http://www.teatrodavertigem.com.br/espetaculos
http://teatrojornal.com.br/
https://uspdigital.usp.br/tycho/CurriculoLattesMostrar?codpub=87A1CF8D4338
http://www.ciateatrobalagan.com.br/wp-content/uploads/2016/09/2016_Caderno_Pedagogico_002.pdf
http://www.ciateatrobalagan.com.br/wp-content/uploads/2016/09/2016_Caderno_Pedagogico_002.pdf


260 

 

______. Cabras – Cabeças que voam, cabeças que rolam. São Paulo: Cia. Teatro 
Balagan, 2015. Programa de espetáculo em construção. 
 
 
FORJAZ, Cibele. Cia. Livre canta Kaná Kawã... A história de um mito em 
transformação. In: CIA. LIVRE. Cia. Livre Canta Kaná Kawã. São Paulo: Cia. Livre 
da Cooperativa Paulista de Teatro, 2014a. Programa de espetáculo. n.p. 
 
 
THAÍS, Maria; PAULA, Murilo De. E sobre essa terra pasta uma cabra. In: CIA. 
TEATRO BALAGAN. Cabras – Cabeças que voam, cabeças que rolam. São Paulo: 
Cia. Teatro Balagan, 2016a. Programa de espetáculo. p. 5-7. 
 
 
CESARINO, Pedro. A trajetória de Kaná Kawã. In: Cia. Livre canta Kaná Kawã. São 
Paulo: Cia. Livre da Cooperativa Paulista de Teatro, 2014a. Programa de 
espetáculo. n.p. 
 

 
 

6.5 FONTES NÃO PUBLICADAS. 
 
 
CIA. LIVRE. Do mato ao asfalto: invenções cênicas da Cia. Livre sobre 
subjetividades móveis, corpos em transformação e a cidade de São Paulo. Projeto 
da Cia. Livre para o Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a Cidade de 
São Paulo (24ª edição). 2014b. 
 

 



261 

 

7 ANEXOS 

 

7.1 FICHAS TÉCNICAS DOS ESPETÁCULOS DA CIA. TEATRO BALAGAN 

MENCIONADOS NESTE TRABALHO 

 

7.1.1 Sacromaquia 

Elenco: Carol Badra, Eloísa Elena, Fernanda Haucke, Fernanda Rapisarda, Lúcia 

Romano, Melissa Vettore, Mônica Guimarães e Newton Moreno. Direção: Maria 

Thaís. Dramaturgia: Antônio Rogério Toscano. Cenografia e figurinos: Márcio 

Medina. Iluminação: Carmine D’Amore. Direção musical e preparação vocal: 

Fernando Carvalhaes. Assistente de preparação vocal: Adriano Vasconcelos. 

Assessoria técnica circense: Cia. Cênica Nau de Ícaros. Visagismo: Leopoldo 

Pacheco. Cabelos: Claus Borges e Mário Merlino (L’Equipe). Direção de produção: 

Fernanda Rapisarda e Eloísa Elena. Assistente de cenografia: Walter Mendes. 

Assistente de adereços: Verônica Arias. Cenotécnicos: Marcola e Edson Magalhães. 

Equipe de cenotecnia: Sandrinho, Nana e Neguita. Texturização dos tecidos 

(cenário): Edson Gon. Confecção de figurinos: Judite Lima e equipe. Confecção de 

figurinos (menina): Fernanda Haucke. Confecção de almofadas: Isabel Guimarães e 

Nancy Romano. Operador de luz: Fábio Jacinto. Produção executiva: Priscila Jorge. 

Fotos: Alexandre Catan. Direção de arte do material gráfico: Tomas Lorente (Age). 

 

7.1.2 A besta na lua 

Elenco: Beatriz Sayad, Ricardo Napoleão e Tomás Jorge. Ator convidado Walter 

Breda. Direção: Maria Thaís. Texto: Richard Kalinoski. Tradução: Marcos Renaux. 

Cenografia e figurinos: Márcio Medina. Direção musical e preparação vocal: 

Fernando Carvalhaes. Iluminação: Carmine D’Amore. Visagismo: Leopoldo 

Pacheco. Produção executiva – 1ª temporada: Priscila Jorge. Produção executiva – 

2ª temporada e turnê: Luana Gorayeb. Consultoria: Hildalea Gaidzakian. Assistente 

de produção: Murilo Zanin Bissoli. Material gráfico: Claudio Queiroz. 
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7.1.3 Tauromaquia 

Elenco: Antonio Salvador, Cláudio Queiroz, Daniel Ribeiro, Ivaldo de Melo, Lúcia 

Romano, Marcos de Andrade, Melissa Vettore, Sidnei Caria, Thomas Jorge, Walter 

Breda (2004/2005). A partir de março de 2005, o ator Gustavo Trestini substituiu o 

ator Walter Breda. A partir de novembro de 2006, o ator Vanderlei Bernardino 

substituiu o ator Marcos de Andrade. Direção: Maria Thaís. Dramaturgia: Alessandro 

Toller. Coordenação de dramaturgia: Luís Alberto de Abreu. Cenografia e figurinos: 

Márcio Medina. Direção musical e preparação vocal: Fernando Carvalhaes. 

Iluminação: Lúcia Chedieck. Produção: Luana Gorayeb. Assistente de direção: 

Mauricio Veloso. Assistente de cenografia: Vinícius Silvério Simões. Assistente de 

figurino: Carol Badra. Criação e execução das máscaras e do boizinho: Heloísa 

Cardoso. Kempô: Alexandre Pizza e Thiago Antunes. Danças brasileiras: Silvia 

Lopes. Mestre de congada: Silvio Antônio de Oliveira. Cabelos: Claus Borges e 

Mário Merlino (L’Equipe). Maquiagem: Marina Reis. Fotografia do espetáculo: Chris 

Ameln. Produção executiva (estreia): Stela Tetzlaf. Produção executiva (2006): 

Luciana Gabriel. Cenotécnico: Vinícius Silvério Simões. Assistente de cenotécnica: 

Maurício Matheus e Willian Botelho. Confecção de figurinos: Judite Lima e equipe. 

Confecção e tratamento de adereços: Verônica Aria. Apoio em cenografia e 

figurinos: Letícia Regina, Sandra Pestana e Lígia Correia. Operador de luz: Cris 

Souto, PH (primeira e segunda temporadas). Preparador de percussão: João Carlos 

Dalgallarond. Conversas sobre Teatro Noh: Alice K. Assessoria de imprensa: Vera 

Avesidian. Fotos do espetáculo: Raul Camilo do Valle. Fotos do material gráfico: 

Alexandre Catan. Direção de arte do material gráfico: Júlio Andery. 

 

7.1.4 Západ – A tragédia do poder 

Elenco: Antonio Salvador, Beatriz Sayad, Clara Cecchini, Cláudio Queiroz, Cristina 

Lozzano, Daniel Ribeiro, Gustavo Trestini. Direção e concepção: Maria Thaís. 

Dramaturgia: Alessandro Toller, Luís Alberto de Abreu e Newton Moreno. Cenografia 

e figurinos: Márcio Medina. Iluminação: Lúcia Chedieck. Preparação vocal e direção 

musical: Daniel Maia. Criação, captação e edição de imagens projetadas: Heloísa 

Passos. Assistente de direção: Luísa Helene. Assistente de cenografia: Vinícius 

Simões. Assistente de figurinos: Carol Badra. Assistente de iluminação: Cristina 

Souto. Composição coreográfica e preparação corporal: Marcelo Goes. 2ª assistente 
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de iluminação: Karla Meneghetti. Assistente de captação de imagens projetadas: 

Karla Meneghetti. Cabelos e maquiagem: Helaine Garcia. Fotografia: Alexandre 

Catan. Programação visual: Daniel Maia e Júlio Andery. Administração: Norma-Lyds. 

Secretaria e produção executiva (projeto Západ): Luciana Gabriel. Produção 

executiva (espetáculo e atividade do projeto Západ): Cacá Toledo. Participações na 

1ª etapa do projeto Západ: Anete Lomaski (direção de produção) e Fernando 

Carvalhaes (preparação vocal e musical). Adereços de papel – concepção e 

confecção do teatro de sombras: Sidnei Caria e equipe (Lucas Luciano, Silas Caria e 

Tetê Ribeiro). Concepção e confecção da asa do anjo, lança e coroa: Silvana 

Marcondes. Pesquisa de objetos: Gecimar Lima. Consultoria de tecidos: Tatiana 

Couto. Confecção dos figurinos: Zezé de Castro, Judith Lima (roupa do anjo) e By 

David Alfaiataria (casaco dos bufões). Cenotecnia: Walter Mendes, Antonio Rinaldo, 

Anderson Piva, José Ticianeli, Éver Assis. Especialista em bambu: Nelson Elias 

Moreira. Preparação corporal: Marcelo Góes (kung fu), Grupo Nzinga (capoeira 

Angola), Claudia de Souza e Fernando Reis (flamenco). Site: Cláudio Queiroz 

(coordenação de criação), Maria Thaís e Clara Cecchini (textos), Marcelo Meniquelli 

e Davi Januário – A Liga do Design (Web Designers). Assessoria de imprensa: 

Recado em Destaque (Clóvis Torres). Palestrantes: Gilberto Safra, José Guida, 

Leandro Saraiva, León Kosowitch, Modesto Florenzano, Newton Canitto, Norval 

Baitello, Paulo Bezerra, Peter Pál Pelbart, Reverendo César, Sérgio Cardoso e 

Wanderlei Messias da Costa. Convidado internacional: Jurij Alschitz. 

 

7.1.5 Prometheus – A tragédia do fogo 

Elenco: Ana Chiesa Yokoyama, Antonio Salvador, Gisele Petty, Gustavo Xella, Jean 

Pierre Kaletrianos, Leonardo Antunes, Natacha Dias. Dançarino: Wellington 

Campos. Coro: Hilda Gil, Martha Travassos, Vera Monteiro. Direção: Maria Thaís. 

Dramaturgia: Leonardo Moreira. Cenografia: Márcio Medina. Figurino: Carol Badra e 

Márcio Medina. Iluminação: Fábio Retti. Direção musical: Gregory Slivar. Registro 

visual e cadernos pedagógicos: Gabriela Itocazo. Preparador corporal – dança dos 

Orixás: Wellington Campos. Registro de vídeo: Caetano Gotardo. Produção 

executiva e administração: Déborah Rocha Penafiel. Diretor técnico: Maurício 

Coronado Jr. (2010/2012). Diretor técnico: Rafael Motta.  
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7.1.6 Recusa 

Elenco: Antonio Salvador e Eduardo Okamoto – ator convidado. Encenação: Maria 

Thaís. Dramaturgia: Luís Alberto de Abreu. Cenografia e figurinos Márcio Medina. 

Direção musical: Marlui Miranda. Iluminação: Davi de Brito. Preparação de Butoh: 

Ana Chiesa Yokoyama. Assistência de direção: Gabriela Itocazo. Assistência de 

cenografia: César Santana. Assistência de iluminação: Vânia Jaconis. Operação de 

luz 1ª temporada: Rafael Motta. Operação de luz: Bruno Garcia. Direção de 

produção 1ª temporada: Cia Teatro Balagan. Direção de produção – 2013-2014: 

Daniele Sampaio. Produção executiva 1ª temporada: Cláudia Pantaleão Miranda. 

Produção executiva: Norma-Lyds. Administração: Deborah Penafiel. Secretaria: 

Danielle Rocha. Costureira: Judite de Lima. Fotografia, material gráfico e divulgação: 

Ale Catan. Assessoria de imprensa: Adriana Monteiro – Ofício das Letras. Arte 

gráfica: Cia. Teatro Balagan, Gustavo Xella. Projeto gráfico: daguilar.com.br. 

Encontros: Betty Mindlin, Cris Lozano, Edgar Castro, João das Neves, Lu Favoreto, 

Pedro Cesarino, Pedro Loli, Spensy Pimentel, Renato Sztutman. Troca Artística – 

Parceiros (mais que isso: are ey – irmãos, parentes em Suruí) Povo Indígena Paiter 

Suruí da aldeia Gapgir, Terra Indígena Sete de Setembro, Linha 14, Cacoal, 

Rondônia, Brasil. Assessoria Gapgir: Laide Ruiz Ferreira. Produção executiva – 

2010-2011: Maristela Tetzlaf. Arte gráfica: Gustavo Xella e Maurício Coronado Jr. 

Fotografia: Mônica Côrtes.  

 

7.1.7 Cabras – Cabeças que voam, cabeças rolam 

Elenco: André Moreira, Deborah Penafiel, Flávia Teixeira, Gisele Petty, Gustavo 

Xella, Jhonny Muñoz, Maurício Schneider, Natacha Dias, Val Ribeiro e Welligton 

Campos. A versão do espetáculo (em processo), apresentada no Condomínio 

Cultural em maio de 2015, contou com participação do ator Leonardo Antunes e, em 

seu processo de criação, da atriz Ana Chiesa Yokoyama. Direção: Maria Thaís. 

Texto: Luís Alberto de Abreu. Dramaturgia: Luís Alberto de Abreu e Maria Thaís. 

Cenografia e figurinos: Márcio Medina. Direção musical: Dr. Morris. Preparação 

musical (rabecas): Alício Amaral. Iluminação: Aline Santini. Divulgação: Adriana 

Monteiro. Fotos: Alexandre Catan. Produção: Géssica Arjona. Assistente de direção: 

Murilo De Paula. Assistente de cenografia e direção de palco: Marita Prado. 

Assistente de figurino: Thais Teresa Lacerda Franco. Montagem e operação de luz: 
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Michelle Bezerra. Estagiário: Felipe Boquimpani. Técnico de montagem: Mateus 

Fiorentino Nanci. Assessoria sonora (acústica): Kako Guirado. Secretaria: Danilo 

Correa. Apoio de produção: Ana Chiesa Yokoyama. Design gráfico: Regina 

Cassimiro. Imagens do programa – cenas do espetáculo e fundos de páginas: 

Alexandre Catan. Assistentes de fotografia: Juliana Borghi e Renan Martins. 

Ilustrações: Paloma Franca. Design da marca Cabras: Pedro Matallo. Captação e 

edição de vídeo: Fernando Bergamini. Pesquisa e repertório musical: atores (que 

participaram de todas as etapas de pesquisa e criação), Alício Amaral e Maria Thaís. 

Composição musical (original): Alício Amaral, André Moreira, Deborah Penafiel, Dr. 

Morris, Flávia Teixeira, Gisele Petty, Gustavo Xella, Jhonny Muñoz, Maria Thaís, 

Maurício Schneider, Natacha Dias, Val Ribeiro e Welligton Campos. Oficina de 

construção de rabeca: Mestre Sebastião Pereira. Oficina de Kinomichi: Christiana 

Cavalcanti. Oficina introdução à exploração do canto vibratório e encontro com Maud 

Robart (outubro de 2014). Preparação kempô: Alexandre Gusmão. Cenário – árvore, 

banco de bambu e sol (de madeira): Himawari8. Piso: Marita Prado e Nilton Araujo. 

Sol de papel: Cesar Rezende de Santana. Figurino: Costureiras(os) Antônia Soares 

da Cruz (couros), Benê Calistro, Célia Calistro, Cidinha Calistro (roupas de papel); 

Conceição Aparecida da Silva (hakamas), Judite de Lima e equipe – Dilma Tibiriça, 

Dirlene Emílio, Maria Lúcia da Silva e Teresinha de Lima – (roupa base, roupa 

branca e vestido vermelho), e Domingo Soriano Venialgo (reformas). Tratamento: 

Cesar Rezende de Santana (envelhecimento), Leka Oliveira – Atelier Etno Botânica 

(tingimento roupas de barro) e Tinturaria Jam (tingimento hakamas). Adereços – 

cabeças: Juliana Notari (com assistência de Fábio Supérbi); máscara de arame: 

Renata Sandoval; máscara de gravetos: Murilo De Paula; boizinho construído para o 

espetáculo Tauromaquia: Heloísa Cardoso. Palestras e encontros: Eduardo Duwe, 

Jorge Mattar Villela, Mateus Araújo Silva, Mestre Zé de Vina e Murilo Carvalho.  

 

7.1.8 Cabras – Cabeças que voam, cabeças que rolam (1ª etapa – pesquisa de 

abril de 2013 a agosto de 2014) 

Elenco: Ana Chiesa Yokoyama, André Moreira, Cesar Rezende Santana, Cristina 

Lozano, Deborah Penafiel, Flávia Teixeira, Gisele Petty, Gustavo Xella, Leonardo 

Antunes, Lucienne Guedes, Maurício Schneider, Natacha Dias, Val Ribeiro e 

Welligton Campos. Direção: Maria Thaís. Texto: Luís Alberto de Abreu. Dramaturgia: 
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Luís Alberto de Abreu e Maria Thaís. Cenografia e figurinos: Márcio Medina. Direção 

musical: Gregory Slivar. Assistência de direção: Murilo De Paula. Preparação 

corporal/dança caboclinho: Vera Athayde (assistente Natália Vasconcelos). Kempô: 

Alexandre Gusmão, Thiago Antunes e Ciro Godoy; Oficina de Do-ho: Toshi Tanaka. 

Preparação musical: Oficina de pandeiro: Blec Paulo. Oficina de rabeca: Alício 

Amaral. Oficina de Orikis e cantos yorubás: Marcelo Boffa. Oficina de canto: Krystina 

Kasperowicz. Encontros: Ana Claudia Marques, Cristiano José, Jean Tible, Jorge 

Mattar Villela, Walnice Nogueira Galvão, Sebastião Biano. Administração: Marcos 

Thadeus. 

 

7.2 FICHAS TÉCNICAS DOS ESPETÁCULOS DA CIA. LIVRE MENCIONADOS 

NESTE TRABALHO 

 

7.2.1 Toda nudez será castigada 

Elenco: Leona Cavalli, Hélio Cícero, Gustavo Machado, Vadim Nikitin, Deborah 

Lobo, Isabel Teixeira, Mila Ribeiro, Tatiana Thomé, Edgar Castro. Luz: Alessandra 

Domingues. Direção de arte: Simone Mina. Assistente de arte: Luciana Varkulja. 

Equipe de arte: Ofélia M. Lott, Juliana Bertolini, Simone Maggio. Trilha sonora: Cacá 

Machado. Temas originais: Celso Sim e Cacá Machado. Assistência de direção e 

operação de som: Peterson Negreiros. Filmagem original: Sérgio Roizenblit. Fotos: 

Lenise Pinheiro. Produção: Mariana Piza. Direção: Cibele Forjaz. 

 

7.2.2 Um bonde chamado desejo 

Tradução: Vadim Nikitin. Elenco: Leona Cavalli, Isabel Teixeira, Millhem Cortaz, 

Eucir de Souza, João Signorelli. Participação especial: Peterson Negreiros, Eudes 

Figueiredo, Dora Carvalho, Vanessa Poitena. Luz: Alessandra Domingues. Direção 

de arte (cenografia e figurinos): Simone Mina. Assistência de figurino: Helena 

Amaral. Música original: Cacá Machado, Celso Sim. Assistência de direção: 

Peterson Negreiros. Filmagem original: Sérgio Roizenblit. Fotos: Lenise Pinheiro. 

Produção: Iris Cavalvanti. Encenação: Cibele Forjaz. 
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7.2.3 Arena conta Danton 

Texto original: Georg Büchner. Tradução: Christine Röhrig. Dramaturgia: Fernando 

Bonassi. Atores-jogadores: Edgar Castro, Eucir de Souza, Luciano Chirolli, Luah 

Guimarãez, Tatiana Thomé, Flávio Rocha, Maurício Barros. Orientação histórica: 

Rodrigo Bonciani. Direção de cena: Elisete Jeremias. Luz: Alessandra Domingues. 

Operação de luz: Diego Carraro. Direção de arte (cenografia e figurinos): Simone 

Mina. Assistência de arte: Vanessa Poitena. Confecção de adereços: Helena 

Amaral. Sonoplastia e assistência de direção: Peterson Negreiros. Fotos: Roberto 

Setton. Preparação corporal: Cristiano Karnas. Produção: Silví Marcondes Machado, 

Henrique Mariano. Direção: Cibele Forjaz. 

 

7.2.4 VemVai – O caminho dos mortos 

Atores-criadores: Christian Amêndola, Cris Lozano, Eda Nagayama, Edgar Castro, 

Eduardo Gomes, Henrique Guimarães, José Eduardo Domingues, Lúcia Romano, 

Raquel Anastásia. Músicos: Luiz Gayotto, Godoy Jr., Nina Blauth. Contrarregra e 

diretor de cena: Elias Ferreira. Preparação corporal e coreografias: Thiago Antunes, 

Cuca Bolaffi, Juliana Moraes. Cenotécnico e zelador do galpão na Rua Pirineus: 

Pedro Verde. Produção executiva: Alessandra Câmara, Juliana Osmondes, Silví 

Marcondes Machado. Estagiários de iluminação: Nelson Kao, Luana Gouveia. 

Desenho de luz: Lucia Chediek. Confecção de adereços: Tatiana Nozes, Heidi 

Monezzi. Assistente de figurino: Chell Egli. Codireção de arte: Vanessa Poitena. 

Direção de arte: Simone Mina. Direção vocal interpretativa: Lucia Gayotto. Direção 

musical e trilha sonora original: Luiz Gayotto. Direção de produção e administração: 

Henrique Mariano. Orientação do estudo, pesquisa e traduções: Pedro Cesarino. 

Dramaturgia: Newton Moreno, em colaboração com a Cia. Livre. Direção-geral e 

encenação: Cibele Forjaz.  

 

7.2.5 Raptada pelo raio 

Atores-jogadores: Christian Amêndola, Edgar Castro, Eduardo Gomes, Lúcia 

Romano, Paulo Azevedo. Contrarregra em cena: Daniela Colazanti, Jamile Valente. 

Pianista: Cristiano Meireles, Lincoln Antonio, Manuel Pessoa. Direção musical: 

Lincoln Antonio. Luz: Alessandra Domingues. Vídeo: Sílvio Restiffe. Direção de arte 
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(cenografia, figurinos e objetos): Simone Mina. Assistência e operação de luz: Luana 

Gouveia. Produção executiva: Daniel Cordova. Produção e administração: Eneida de 

Souza. Orientação do estudo antropológico, pesquisa e tradução: Pedro Cesarino. 

Dramaturgia: Pedro Cesarino, em parceria com a Cia. Livre. Codireção e direção 

vocal: Lucia Gayotto. Preparação de canto: Sandra Ximenes. Preparação corporal: 

Tica Lemos, Lu Favoreto. Encenação: Cibele Forjaz. Realização: Cia. Livre. 

 

7.2.6 A travessia da calunga grande 

Atores-jogadores: Edgar Castro, Eduardo Gomes, Eduardo Silva, Lúcia Romano, 

Raoni Garcia, Sidney Santiago, Tatiana Ribeiro. Direção de cena: Elisete Jeremias. 

Contrarregra: Marcos Henrique. Coordenação de pesquisa. Rodrigo Bonciani e 

Pedro Cesarino. Dramaturgia: Gabriela Amaral Almeida, em processo colaborativo 

com a Cia. Livre. Direção: Cibele Forjaz. Direção vocal: Lúcia Gayotto. Direção 

corporal: Lu Favoreto. Assistência de direção: Luaa Gabanini. Direção musical e 

música original: Lincoln Antonio. Direção de ritmo: Beth Beli. Pianista: Lincoln 

Antonio e Ana Rodrigues. Percussão: Beth Beli. Desenho de som e sonoplastia: Ivan 

Garro. Assistência de operação de som: Pedro Vinci. Direção de arte, cenografia e 

figurinos: Simone Mina. Vídeo: Lennart Laberenz. VJ: Jair Molina. Assistência de 

cenografia: Stella Tennenbaum. Assistência de figurino: Karina Sato. Cenotecnia e 

maquinarias: Wanderley Wagner da Silva. Desenvolvimento de objetos de cena: 

Ricardo Costa. Direção de luz: Alessandra Domingues. Assistência e operação de 

luz: Felipe Boquimpani. Direção de arte gráfica: Simone Mina. Design gráfico: Drüm. 

Fotos: Cacá Bernardes. 

 

7.2.7 Cia. Livre canta Kaná Kawã 

Mito-canto original: Armando Cherõpapa Marubo. Dramaturgia: Pedro Cesarino em 

processo colaborativo com a Cia. Livre. Atores-criadores: Lúcia Romano e Edgar 

Castro. Direção: Cibele Forjaz. Piano: Lincoln Antonio e Cristiano Meirelles. Direção 

de cena e operação de vídeo: Dani Colazante e Jamile Valente. Música original e 

direção musical: Lincoln Antonio. Música-raio criada por: Felipe Julián. Preparação 

vocal para canto: Ná Ozzetti. Direção de arte, cenografia, figurinos e objetos de 

cena: Simone Mina. Assistência de cenografia e figurinos: Carolina Bertier e Patrícia 
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Brito. Visagismo: Gil Arruda. Adereços: Sidnei Varia e Lucas Luciano. Consultoria de 

confecção e movimentação de boneco: Sobrevento. Luz: Alessandra Domingues. 

Assistente de iluminação: Luana Gouveia. Direção de vídeo: Lucas Brandão. Equipe 

de vídeo: Júlia Borst e Paula Artioli. Direção de produção: Laura Salerno. Produção 

executiva: Diego Cardoso. Direção vocal e pesquisa de sonoridades: Lucia Gayotto. 

Direção de movimento e orientação coreográfica: Lu Favoreto. Assistente de 

direção: Lucas Brandão. Direção-geral: Cibele Forjaz. 

 

7.2.8 Maria que virou Jonas ou a força da imaginação 

Dramaturgia: Cássio Pires, Cia. Livre. Atores-criadores: Lúcia Romano e Edgar 

Castro. Direção musical: Lincoln Antonio. Música ao vivo e sonoplastia: Pepê Mata 

Machado. Desenho de som: Wilson Sukorski. Preparação vocal: Andrea Drigo. 

Direção de movimento: Lu Favoreto. Cenários: Márcio Medina. Assistente de 

cenografia: Maristela Tetzlaf e Marita Prado. Cenotecnia: Wanderley Wagner da 

Silva. Montagem: Roberto Rodrigues e Michel Willian. Figurinos: Fabio Namatame. 

Visagismo: Eliseu Cabral. Assistência de figurino: Juliano Lopes. Direção de vídeo: 

Lucas Brandão. Assistência de vídeo: Caio Ceragioli. Operação de vídeo: Dani 

Colazante e Jamile Valente. Luz: Cibele Forjaz e Rafael Souza. Operação de luz: 

Rafael Souza. Assessoria de imprensa: Arteplural comunicação. Fotos: Cacá 

Bernardes. Fotomontagem: Sato do Brasil e Murilo Thaveira – Casadalapa. 

Filmagem: Bruna Lessa e Cacá Bernardes – Bruta Flor Filmes. Direção de produção: 

Marlene Salgado. Produção executiva: Diego Cardoso. Assistência de produção: 

Nara Zocher. Administração: Eneida de Souza. Direção de produção – Cia. Livre: 

Laura Salerno. Assistente de direção: Artur Abe. Direção de cena: Dani Colazante e 

Jamile Valente. Direção-geral e encenação: Cibele Forjaz. 
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7.3 FICHA TÉCNICA DE OUTRO ESPETÁCULO MENCIONADO 

 

7.3.1 – Barafonda, da Cia. São Jorge de Variedades 

Criação, dramaturgia e direção: Cia São Jorge de Variedades. Coordenação do 

projeto: Patrícia Gifford. Elenco: Alexandre Krug, André Capuano, Angela Maria 

Prestes, Anna Cosenza, Bárbara Bonnie, Caco Pontes, Camilla Martinez, Carol 

Portela, Cristiano Kunitake, Dárcio de Oliveira, Fernanda Machado, Georgette Fadel, 

Isa Santos, Ivan Zancan, Jonathan Silva, José Andery, Antonia Mattos, Juliana 

Amorim, Leandro Rosario, Majo Sesan, Marcelo Reis, Maria Carolina Macari, Marina 

Donati, Marita Prado, Mauro Grillo, Patrícia Gifford, Paula Klein e Rogério Tarifa. 

Participação especial: Flávio Porto. Direção musical: Lincoln Antonio. Música 

original: Jonathan Silva, Lincoln Antonio e elenco. Direção vocal: Lucia Gayotto. 

Direção de movimento: Jorge Garcia. Direção de arte: CasadaLapa – Julio Dojcsar e 

Silvana Marcondes. Design gráfico: Sato – CasadaLapa. Direção de produção: Carla 

Estefan. Assistente de produção: Isabel Soares. 


