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O Teatro de Arena de São Paulo, fundado em 1953, surgiu como alternativa para o 

enfrentamento de pressões econômicas que pesavam sobre a esfera de produção no Teatro 

Brasileiro de Comédia (TBC). A iniciativa partiu de José Renato Pécora, jovem diretor 

recém-formado pela Escola de Arte Dramática (EAD), e teve como inspiração a estrutura 

norte-americana de teatro sem proscênio, no qual a área de encenação é circular, central e 

circundada pelos assentos destinados ao público.  

O contato com essa concepção de espaço havia surgido através de Décio de 

Almeida Prado, que havia lido na revista Theatre Arts parte do livro Theater-in-the-Round, 

de Margo Jones
1
, a grande divulgadora da encenação em arena nos Estados Unidos. Os 

aspectos de economia e agilidade ressaltados por ela motivaram o grupo de atores da EAD 

liderados por José Renato a experimentar sua viabilidade no Brasil.  

 

 

Primeiros tempos 

 

Inaugurado em espaço cedido pelo Museu de Arte Moderna, onde se apresentou 

provisoriamente, o Teatro de Arena mudou-se em 1954 para o local que seria seu domicílio 

definitivo: o número 94 da Rua Theodoro Baima, no bairro da Consolação, próximo ao 

centro de São Paulo.  

A EAD funcionava, nesse período, no prédio do TBC, e a afinidade que a ligava a 

ele ia além da mera ocupação do espaço. O Teatro de Arena recém-articulado por José 

Renato compartilhava dessa afinidade, o que se evidencia no repertório que o grupo viria a 

encenar em seus primeiros anos. Em termos teatrais a compatibilidade entre os dois grupos 

traduzia-se pelo gosto por um repertório eclético, em que peças do moderno teatro europeu 

e norte-americano eram alternadas com peças brasileiras.  

                                                 
1
 Em Theater-in-the-Round (NY: Rinehart & Company, 1951), Margo Jones [Margaret Virginia Jones] expõe 

as características e possibilidades desse tipo de espaço cênico. 
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O TBC, na época em que surgiu o Arena, tinha começado a ensaiar Lembranças de 

Berta, peça em um ato de Tennessee Williams, e José Renato escolheu, para a estréia de 

seu grupo, um texto do mesmo autor, cuja tradução havia lido e dirigido como parte de seu 

programa de estudos na EAD em 1951
2
: O Demorado Adeus.  

Embora o resultado atingido tenha mostrado que o grupo ainda estava bastante 

preso à concepção do espaço cênico convencional, de palco italiano, a montagem 

comprovou fartamente não só a exeqüibilidade e o interesse artístico da encenação em 

arena, mas também, e de forma decisiva, o seu baixo custo em relação aos padrões de 

espetáculos praticados pelo TBC Segundo José Renato, a montagem de O Demorado Adeus 

custou apenas 10% do total exigido, na mesma época, por Lembranças de Berta, encenada 

pelo TBC
3
. 

Diante da boa acolhida de público e de crítica, José Renato procurou consolidar o 

grupo através de peças que não envolvessem riscos do ponto de vista do sucesso comercial. 

O desejo de encenar peças brasileiras existia desde o início, segundo o diretor, mas foi 

apenas no ano seguinte ao da fundação, ainda durante a fase de atuação no Museu, que o 

grupo encenou sua primeira montagem de autor nacional: Judas em Sábado de Aleluia, de 

Martins Pena, para cuja direção convidou-se Sérgio Britto. A estratégia de alternar peças 

estrangeiras e nacionais era mais um dos pontos que aproximavam o Arena, em seu período 

inicial, das formas de trabalho usuais no TBC. 

Ao período de apresentações no Museu seguiu-se uma fase de encenações em outros 

locais: desfrutando de uma produtiva mobilidade, o grupo passou a apresentar-se em 

fábricas, clubes e escolas, e em locais situados fora do circuito dos espetáculos 

convencionais. Essa forma de trabalho ampliava significativamente as faixas de público 

atingidas, e paralelamente auxiliava na campanha por fundos para a aquisição de uma sede 

própria
4
, na tentativa de superar o problema da constante falta de estrutura adequada nos 

espetáculos.  

A mudança para sua própria sede veio representar, inevitavelmente, a perda da 

mobilidade. Apesar disso, a idéia de atingir públicos de outras classes sociais havia sido 

                                                 
2
 José Renato, em Amir Haddad et alii, Depoimentos VI, Rio de Janeiro: MEC-SEC-SNT, 1982, SNT, p. 85. 

3
 Ciclo de Palestras sobre o Teatro Brasileiro 4. José Renato. Rio de Janeiro: Inacen, 1987, p. 8. 

4
 Mariângela Alves de Lima, História das Idéias, em Dionysos, Rio de Janeiro: MEC/SNT, n. 24, outubro de 

1978, p 33-34. 
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uma das necessidades sentidas desde o início,
5
 e não desapareceria da pauta interna de 

discussões do Arena, mesmo porque o grupo ainda estava longe de chegar a uma posição 

clara a respeito
6
.  

A popularidade alcançada com as encenações e a rede de contatos construída nessa 

primeira fase deu aos integrantes condições de realizar, ainda em 1954, uma pequena série 

de apresentações no Rio de Janeiro, incluindo uma récita especial no Palácio do Catete para 

o então presidente Café Filho, o que dá bem a medida do prestígio de que haviam passado a 

desfrutar no âmbito da cultura oficial da época. 

A partir de 1955, com o ingresso de alguns amadores ligados ao Teatro Paulista do 

Estudante (TPE), o Arena começaria a passar por uma série de transformações que, algum 

tempo depois, viriam a imprimir a seu trabalho o caráter político que passaria a caracterizá-

lo, assinalando assim uma radical modificação de seu pensamento e linha de trabalho. 

O TPE foi fundado em abril de 1955, dentro da militäncia estudantil do Partido 

Comunista Brasileiro, por iniciativa de um grupo de amadores ligados à União da 

Juventude Comunista
7
 e composto por Oduvaldo Vianna Filho (Vianinha), Vera Gertel, 

Gianfrancesco Guarnieri, Diorandy Vianna, Raymundo Duprat e Pedro Paulo Uzeda 

Moreira. O grupo não tinha, em sua origem, um programa cultural definido, mas seus 

integrantes haviam elegido o teatro como instrumento de uma tarefa partidária auto-

assumida, sem o objetivo de profissionalização teatral
8
. A primeira metade dos anos 1950 

havia sido um período de inédita intensificação de iniciativas do PCB na área da cultura, 

registrando a fundação de revistas de caráter político-cultural em várias capitais
9
. O 

movimento estudantil paulista havia crescido consideravelmente, e entidades como a União 

Metropolitana de Estudantes Secundários e a União da Juventude Comunista haviam 

passado a estimular a participação de seus membros em atividades culturais como forma de 

atrair novos quadros. 

A reunião de fundação do grupo amador havia sido presidida por Ruggero Jacobbi 

(1920-1981), diretor, cenógrafo e teórico italiano de perfil político inequivocamente de 

                                                 
5
 Idem, p. 35. 

6
 Idem, p. 40. 

7
 Deocélia Vianna, Companheiros de Viagem, São Paulo: Brasiliense, 1984, p. 123. 

8
 Izaías Almada, Teatro de Arena, São Paulo: Boitempo, 2004, p. 63. 

9
 RUBIM, Antonio Albino.  “Marxismo, Cultura e Intelectuais no Brasil”, em J. Quartim de Moraes, História 

do Marxismo no Brasil, Campinas: Ed. da Unicamp, vol. III, p. 319-320. 
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esquerda e com cuja orientação o jovem grupo desejava contar. Uma mudança de rumos, 

porém, ocorreria logo a seguir tanto para Jacobbi quanto para os jovens atores: o diretor 

acabou tendo que se transferir para o Rio Grande do Sul por compromissos de trabalho; os 

amadores do TPE, por sua vez, firmaram, poucos meses depois, um acordo com o Teatro de 

Arena, cedendo seus amadores para figurações em troca de espaço para ensaios e da 

possibilidade de apresentar trabalhos no chamado Teatro das Segundas-Feiras.  

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 sua politização. 

Apesar da preocupação política que inspirava os jovens amadores, a linha de 

trabalho adotada inicialmente pelo TPE não se mostrava, ainda, drasticamente diversa da 

até então seguida pelo Arena e pelo próprio TBC, como comprovam as três primeiras peças  

montadas após sua fundação: A Rua da Igreja, em um ato, do irlandês Lennox Robinson; 

Está Lá Fora um Inspetor, de J.B. Priestley; e Enquanto Eles Forem Felizes, de Vernon 

Sylvaine, comédia romântica que havia feito sucesso nos palcos londrinos, tendo sido 

adaptada para o cinema em 1955.  

A consecução do objetivo político desejado para o trabalho teatral havia ficado por 

conta de apresentações itinerantes feitas principalmente em escolas, dadas as raízes do 

grupo, que o ligavam ao movimento secundarista. O TPE procurava com essas 

apresentações amadurecer suas próprias condições técnicas para que pudesse se tornar, 

como desejava, “o braço estético de uma política estudantil”
10

. 

No mesmo ano em que se ligaram ao Arena, os membros do TPE apresentaram, em 

um festival de grupos amadores, um documento-síntese de suas preocupações intitulado “O 

teatro amador em defesa de nossas tradições culturais”. No texto a relação com o público 

era definida como a grande prioridade, e o uso da emoção era apontado como o caminho 

para uma tomada mais efetiva de contato com a realidade
11

. Embora de forma ainda tosca e 

                                                 
10

 Gianfrancesco Guarnieri, em Abílio Pereira de Almeida et alii, Depoimentos V, Rio de Janeiro: MEC-SEC-

SNT, 1981, p. 67. 
11

 Marcos Napolitano, A arte engajada e seus públicos (1955/1968) em 

http://www.cpdoc.fgv.br/revista/arq/312.pdf. [acesso em 02 de outubro de 2004] 

http://www.cpdoc.fgv.br/revista/arq/312.pdf
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incipiente, o documento deixava transparecer a importância atribuída a esse contato, 

considerado elemento norteador do trabalho desejado. 

O trajeto que assim se iniciava viria a desencadear desdobramentos fundamentais no 

teatro e em vários outros setores da cultura, levando, em 1960, à organização do Centro 

Popular de Cultura, o CPC. Essas transformações não foram mecânicas ou imediatas, e sim 

resultantes de impasses e de questões surgidas do próprio trabalho e das discussões internas 

que passaram a acontecer dentro do Teatro de Arena.  

Por outro lado, alguns aspectos inerentes à própria estrutura de trabalho adotada no 

Arena inclinavam-no, mesmo antes do ingresso dos atores do TPE, a uma organização 

interna horizontalizada (ainda que José Renato concentrasse a responsabilidade de cuidar 

da esfera administrativa e da escolha do repertório) e portanto mais propícia à politização. 

Encarar as tarefas gerais como tarefas coletivas, por exemplo, era um dado que diferenciava 

o grupo e que havia sido adotado empiricamente desde os seus primórdios.  

A instalação da sede na Rua Theodoro Baima envolveu esforços consideráveis de 

todos. As temporadas profissionais realizadas após o acordo com o TPE não assinalaram 

modificação imediata no que diz respeito ao pensamento estético do grupo: a afinidade com 

o trabalho do TBC continuava marcante, como indicava o caráter eclético das peças 

encenadas.  

Isso não significava, por outro lado, que o tratamento cênico nos espetáculos não 

apresentasse variações. À Margem da Vida, escrita por Tennessee Williams em 1944 e 

apresentada no Teatro Municipal de São Paulo, em 1947, pelo Grupo Experimental de 

Teatro, com direção de Alfredo Mesquita, teve, no Arena, soluções bastante diferentes. A 

mais marcante delas foi o fato de os vários espaços utilizados no original terem sido 

condensados em um espaço único, o que evidenciou inclusive a liberdade do encenador em 

relação ao texto. 

Também Escola de Maridos, de Molière, apresentada em 1955 com direção de José 

Renato, empregava recursos cênicos que não haviam, até então, sido adotados no TBC, 

como o uso de marcação apoiada no jogo de amarelinha, a manutenção de todos os atores 

no palco durante o espetáculo e a intercalação de comentários de ligação entre as cenas 

feitos pelos figurantes
12

. 

                                                 
12

 Mariângela Alves de Lima, op. cit., p. 39. 
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A questão que se colocava para o Arena, porém, não se limitava à necessidade de 

amadurecer novas formas de tratamento cênico: era necessário também que novos trabalhos 

dramatúrgicos surgissem, e para isso era preciso tratar de fomentá-los e de embasá-los. 

Atender a essa necessidade requeria, em alguma medida, que o Arena se colocasse não 

apenas como realizador de encenações isoladas, mas que se propusesse uma linha de 

trabalho continuado. Algum tempo ainda teria que se passar, porém, para que um trabalho 

dramatúrgico dessa natureza fosse posto em prática concretamente.  

 

 

Augusto Boal ingressa no Arena 

 

Foi só após o ingresso de Augusto Boal, em 1956, que o Arena viria, em suas 

discussões, a se encaminhar para uma definição do tipo de cultura necessária em relação a 

esses objetivos pretendidos
13

. 

José Renato sentia, cada vez mais, a necessidade de dividir a pesada carga de 

trabalho que recaía sobre ele, responsável que era não apenas pela direção de espetáculos, 

mas também pelas questões administrativas, além de fazer, parelamente, trabalhos na TV 

Tupi de São Paulo
14

. O nome de Augusto Boal, recém-chegado de uma temporada de 

estudos no Actors’ Studio
15

, de Nova Iorque, havia sido indicado ao Arena por Sábato 

Magaldi, e um convite logo lhe foi feito para um contato inicial com o grupo. 

A primeira direção de Boal no Arena, uma adaptação da novela Ratos e Homens, do 

norte-americano John Steinbeck, consolidou no grupo a presença dos atores provindos do 

TPE. Utilizando técnicas assimiladas no Actors’ Studio, sua direção deu ao espetáculo uma 

naturalidade interpretativa que se apoiava fortemente na expressão da psicologia dos 

personagens e no conceito de memória emotiva. A concepção cênica teve um caráter que o 

próprio Boal veio a designar posteriormente de “realismo seletivo”
16

.  

                                                 
13

 Idem, p. 40. 
14

 BOAL, Augusto. Hamlet e o Filho do Padeiro. Memórias Imaginadas, Rio de Janeiro: Record, 2000, p. 

139. 
15

 Fundado em Nova Iorque em 1947 por Elia Kazan, Cheryl Crawford, e Robert Lewis, desenvolveu um 

método de interpretação a partir da abordagem dos preceitos de Konstantin Stanislavski anteriormente 

adotados pelo Group Theatre na década de 1930.  
16

 BOAL, Augusto., op. cit., p. 143. 
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O espetáculo foi bem recebido pelo público e pela crítica, mas a procura de textos 

nacionais adequados ao Arena mostrava ser uma questão não resolvida dentro da linha de 

trabalho: o repertório de peças nacionais disponíveis parecia possibilitar poucas 

perspectivas além das convencionais comédias de costumes ou dos dramas de gabinete, o 

que levou o grupo a promover experimentalmente um concurso de adaptação de contos 

para o teatro. O que se esperava era, dessa forma, encontrar textos brasileiros de interesse e 

ao mesmo tempo acessíveis para produção. 

A escolha recaiu sobre quatro contos realistas
17

, mas os resultados esperados não 

foram atingidos, indicando claramente a necessidade de se fomentar de forma mais 

intensiva o exercício da dramaturgia.  

Procurou-se, para isso, aproveitar a experiência assimilada por Boal em seu estágio 

no Actors’ Studio e oferecer um Curso Prático de Dramaturgia, iniciado nesse mesmo ano 

de 1956, no qual ele passou a examinar as técnicas do playwriting norte-americano, que 

cada vez mais ia se constituindo num ponto de referência importante para a renovação 

dramatúrgica desejada.  

Pouco depois, em 1957, a experiência foi acrescida de outra na mesma linha: um 

Laboratório de Interpretação também sob a responsabilidade de Boal (usando 

pioneiramente o termo que, segundo ele próprio, havia sido tomado emprestado a seus 

estudos na área de Química). Aplicando as técnicas stanislavskianas assimiladas no Actors’ 

Studio, Boal procurou desenvolver os mecanismos interpretativos de caracterização 

psicológica das personagens. 

As carências detectadas no Curso de Dramaturgia levaram, nessa mesma época, à 

criação paralela de um Curso Prático de Teatro, aberto não apenas aos atores do grupo mas 

a todos os interessados. Décio de Almeida Prado, o mais importante crítico teatral do país, 

foi convidado para as aulas de Estética, e Sábato Magaldi (que também atuava como crítico 

em O Estado de S. Paulo) para as de História do Teatro
18

.  

Tanto a existência dos cursos como a natureza dos programas de estudo deixavam 

clara a necessidade de aprofundamento, e as atividades programadas (aulas, laboratório e 

seminários) constituíam-se em fóruns de acaloradas discussões, instituindo uma prática que 

                                                 
17

 “A Caolha”, de Júlia Lopes de Almeida; “O Plebiscito”, de Artur Azevedo; “Missa do Galo”, de Machado 

de Assis; e “O Homem que sabia Javanês”, de Lima Barreto. 
18

 Cf. Dionysos, n. 24, op. cit., p. 11. 



 8 

seria fundamental para o grupo. Dentro desse contexto os atores provindos do TPE 

encontrariam um campo fértil para o debate de idéias, e portanto para a politização dentro 

do trabalho do Arena. 

O desenrolar de todas essas atividades se realizava, porém, num momento delicado: 

a necessidade de equilibrar a situação financeira começava a se mostrar cada vez mais 

urgente, e José Renato decidiu voltar a apostar no êxito comercial de espetáculos leves e de 

carpintaria teatral “bem acabada”.  

A boa receptividade dada à série eclética de espetáculos que se seguiu não isentou o 

Arena das crescentes dificuldades financeiras que vinham se apresentando. E para tornar 

ainda mais delicada a situação, a fraca resposta do público às peças encenadas no ano 

seguinte, 1957, fez crescerem as preocupações em torno dos rumos a serem seguidos, 

chegando a levar um crítico a observar que, para se reerguerem, os diretores do Arena não 

deveriam temer montar “os grandes textos” do teatro
19

.  

A solução encontrada diante da precária situação financeira foi apelar para textos de 

autores da casa: retomou-se, assim, nesse mesmo ano de 1957, a temporada de Marido 

Magro, Mulher Chata, de Boal, seguindo-se, no início do ano seguinte, a montagem de 

Eles não Usam Black-tie, de Gianfrancesco Guarnieri, versão revisada de um texto que ele 

havia escrito algum tempo antes com o título original de O Cruzeiro Lá no Alto. 

 

 

O sucesso de Eles não Usam Black-tie 

 

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 construía o conflito a partir da sua ótica. 

Além de tratar de um assunto de indiscutível importância social, a peça abordava-o à luz de 

acontecimentos contemporâneos à montagem: 1957 havia sido um ano marcado por greves 

                                                 
19

 Dionysos n. 24, op. cit., p 13. 
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e mobilizações trabalhistas em São Paulo, e seus desdobramentos estavam, ainda, na ordem 

do dia e nas manchetes dos jornais. 

Ao mesmo tempo, a peça se caracterizava por um realismo de concepção e por uma 

estrutura coloquial de diálogos que a diferenciavam muito de grande parte dos trabalhos em 

cartaz no mesmo período. A encenação efetivamente havia conseguido atender tanto 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. 

Motivado pelo êxito do espetáculo, o Arena decidiu intensificar seus esforços no 

sentido de fomentar a criação dramatúrgica entre seus participantes. A expectativa era que, 

no rastro do trabalho de Guarnieri, outros integrantes do grupo pudessem, eventualmente, 

revelar seus talentos na arte de escrever e que o fizessem seguindo as coordenadas 

utilizadas nele. Assim, em abril de 1958, têm início os Seminários de Dramaturgia, 

proposta de leitura e discussão coletiva de peças escritas pelos membros do grupo. Todos 

indistintamente foram incentivados a escrever, independentemente da função que exerciam, 

e todos tiveram suas peças exaustiva e calorosamente discutidas.  

O texto de Guarnieri havia trazido a constatação de que não se tinha, até aquele 

momento, uma dramaturgia que efetivamente representasse as questões sociais e políticas 

do país, principalmente do ponto de vista de seus trabalhadores. O assunto da peça, uma 

greve do setor industrial, era praticamente ausente do repertório dramatúrgico nacional até 

então, e o conflito do personagem central, Tião, dava margem a que se debatesse não só o 

aspecto político da opção feita como também importantes questões formais relativas à sua 

representação. 

Durante os dez meses em que Black tie se manteve em cartaz, inúmeros textos 

recém-escritos pelos demais atores foram debatidos e cogitados para sucedê-la. A peça 

havia se tornado uma espécie de paradigma para o Arena, e as reflexões que desencadeou 

associavam sua importância à representação pioneira que fazia do proletariado industrial do 

país, dado foi diretamente associado ao que se designava naquele momento de “realidade 

nacional”. Este conceito viria a tornar-se o fio condutor das reflexões do grupo, tanto no 

que dizia respeito ao estilo interpretativo procurado como às formas dramatúrgicas que 

desejava fomentar. 
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Chapetuba Futebol Clube, texto de Vianinha escolhido para suceder a peça de 

Guarnieri em 1959, foi objeto, segundo o próprio autor, de inúmeras diferentes versões 

dentro dos Seminários
20

. Embora uma primeira versão já estivesse pronta, a peça foi de fato 

o primeiro fruto dramatúrgico dos Seminários.  

Como Black tie, Chapetuba procurou trazer ao palco problemas sociais e coletivos 

envolvendo os setores majoritários da população, e para isso empenhou-se em aprofundar a 

pesquisa dos novos padrões de dramaturgia estabelecidos a partir da peça de Guarnieri. 

Tanto esta última como a de Vianinha trouxeram à tona importantes questões 

relativas à forma dramatúrgica e às perspectivas de representação da classe trabalhadora. 

Nos debates da época e em estudos críticos posteriores essas questões suscitaram análises 

de grande importância para a compreensão dos meios pelos quais a dramaturgia brasileira 

surgida a partir do Arena tendeu a lidar com a representação de conteúdos de natureza 

política. 

Black Tie concentra a ação no microcosmo doméstico do personagem central, e, por 

optar pelo realismo cênico, desloca estrategicamente para fora de cena os momentos de 

enfrentamento entre trabalhadores e forças policiais, assim como os debates coletivos no 

interior do movimento grevista. Essa opção inevitavelmente exclui do palco a representação 

da greve como resultado de mobilização de massas de trabalhadores, deixando implícita a 

idéia de que, como tal, era inviável numa encenação realista no pequeno palco do Arena. 

Isso vinha deixar de fora aquilo que se constituía, justamente, na questão central da peça. 

Como aponta Iná Camargo Costa em seu decisivo estudo A Hora do Teatro Épico 

no Brasil
21

, a peça de Guarnieri fez surgir, com essa opção do autor, uma importante e 

reveladora contradição entre forma e matéria representada: a construção formal era a do 

drama, forma surgida historicamente a partir da organização da classe burguesa e da noção 

de sujeito agente e imbuído de livre arbítrio. Ao tomar como assunto problemas de classe e 

de trabalhadores submetidos a um processo violento de exploração, o texto de Guarnieri 

colocou em foco conflitos não representáveis pela ativação de vontades individuais, e sim 

pelos grandes processos coletivos historicamente determinados.  

                                                 
20

 PEIXOTO, Fernando (org.). Vianinha. Teatro. Televisão. Política, São Paulo: Brasiliense, 1983, p. 39. 
21

 Iná Camargo Costa, A Hora do Teatro Épico no Brasil, São Paulo: Graal, 1996. 
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O tratamento formal dado a Black tie deixa clara a preocupação de Guarnieri em 

manter no texto a estrutura apoiada na progressão da ação rumo a um ápice tensional, a 

adoção de personagens-indivíduos e o foco da representação centrado no microcosmo 

doméstico do personagem central.  

A peça realiza, com grande eficácia representativa, a contraposição das motivações 

individuais e sociais, construindo o conflito entre Tião (o operário que fura a greve) e seu 

pai (o militante que não abre mão da coerência na luta coletiva), tratando-os como 

personagens agentes antagonizados entre si. Ao fazê-lo, porém, ignora o caráter 

intrinsecamente épico do material, produzindo assim, involuntariamente, um interessante 

desafio dramatúrgico que passaria a se apresentar recorrentemente dentro da vertente de 

criação que então se abria com a politização do trabalho teatral realizada pelo Arena. 

É importante observar a este respeito que com Eles não usam Black-tie o Arena 

havia adentrado um campo pouco conhecido do ponto de vista da dramaturgia: ao contrário 

do romance e da poesia, que vinham enfrentando desde a década de 1930 os desafios da 

representação das mais candentes questões sócio-econômicas e de classe, o teatro e em 

especial a dramaturgia encontravam-se, por inúmeros fatores de caráter histórico e cultural, 

defasados quanto à expressão dos impasses de seu próprio tempo.  

Essa era a razão, aliás, para o interesse crescente pela dramaturgia norte-americana 

moderna, e por autores como Arthur Miller e Tennessee Williams, que vinham lidando com 

o teatro dentro de um contexto já plenamente impregnado, há muito, pelas forças do 

capitalismo industrial e da mentalidade corporativa, recentes ainda dentro no contexto 

histórico nacional. Peças como Um Bonde chamado Desejo, de Tennessee Williams e A 

Morte do Caixeiro Viajante, de Arthur Miller apresentavam estratégias de construção de 

enredo e de caracterização inéditas, no país, tanto do ponto de vista de sua concepção como 

de sua consecução cênica.  

Ao mesmo tempo e principalmente a partir do segundo pós-guerra, o chamado 

American Way of Life havia passado a penetrar crescentemente com a importação dos 

produtos norte-americanos de consumo e do cinema hollywoodiano em geral.  

Com o desenvolvimentismo do governo Kubistchek e o franqueamento do país aos 

capitais estrangeiros, processos acelerados de industrialização e urbanização haviam 

passado a atrair para as metrópoles do sul um enorme contingente de trabalhadores de 
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procedência rural. Essa camada crescente e marginalizada da população encontrava-se 

ausente do ponto de vista de sua representação na dramaturgia nacional praticada no eixo 

São Paulo-Rio.  

Era exatamente o desafio de representá-la que havia feito de Black-tie a peça 

inaugural de uma nova etapa, e que havia trazido ao Arena a definição de uma linha de 

trabalho a ser seguida. Dava-se com isso um passo decisivo na direção dos objetivos de 

politização propostos pelos fundadores do TPE. Não é casual, portanto, o fato de Guarnieri 

e Vianinha, provindos dele, terem sido, justamente, os dois nomes de destaque na 

dramaturgia a partir deste momento. 

Em A Semente, escrita entre 1959 e 1961,  Guarnieri voltaria a tratar de uma greve 

operária em contexto industrial. Colocando no centro da trama a figura do operário Agileu, 

lutador incansável e militante do PCB, a peça apresentava os impasses da luta política não 

só diante do enfrentamento da repressão, mas também do debate interno das estratégias 

adotadas pelo partido.  

Sob o ponto de vista estrutural, a peça diferenciava-se de Black-tie pelo número e 

pela variedade de espaços e de seqüências dramáticas, que representaram um grande 

desafio também sob o ponto de vista cenográfico.Sua montagem estreou no TBC em abril 

de 1961 sob a direção de Flávio Rangel, após complicada batalha de enfrentamento da 

censura.Em depoimento ao jornal “O Estado de São Paulo” na véspera da estréia, o diretor 

descreveu as dificuldades técnicas implicadas na representação de cenas que envolviam 

“uma passeata, um vôo, uma pancadaria, um amor profundo, um velório, uma praça (com 

igreja), uma moça grávida e outra que quer ficar, um depósito de lixo, operários 

trabalhando com máquinas, uma pequena canção, um côro, muita gente em cena [40 

pessoas] e o fascinante personagem de Agileu, síntese da massa”, e comentou que, diante 

delas, sua idéia inicial, que se mostrara financeiramente inviável, havia sido a de realizar 

um filme.
22

 

 

 

 

                                                 
22

 Cf. “A Semente”, de Guarnieri. Disponível em  http://bernardoschmidt.blogspot.com/2010/02/semente-de-

guarnieri.html  

http://bernardoschmidt.blogspot.com/2010/02/semente-de-guarnieri.html
http://bernardoschmidt.blogspot.com/2010/02/semente-de-guarnieri.html
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Chapetuba Futebol Clube 

 

Chapetuba Futebol Clube estreou apenas em março de 1959: o ininterrupto sucesso 

de público de sua antecessora a manteve em compasso de espera durante meses, o que a 

expôs a um período prolongado de debates e de reelaborações a partir de sugestões feitas 

nos Seminários. 

Também Chapetuba viu-se às voltas com a mesma questão formal enfrentada por 

Black tie. Como Guarnieri em sua peça, também Vianinha empregou os elementos formais 

do drama no que se refere à estrutura de construção: o texto dividia-se em três atos, 

apresentava uma exposição detalhada das motivações psicológicas dos personagens e 

desenvolvia seu conflito na direção de um ápice cuja resolução levava ao desenlace final. O 

assunto abordado, o futebol, era igualmente representativo daquele momento da história do 

país, já que no ano anterior (1958) a seleção brasileira havia conquistado o título no 

Campeonato Mundial realizado na Suécia.  

Dramaturgicamente falando, o foco se concentrava no microcosmo esportivo ligado 

à cidadezinha fictícia, e nos dois primeiros atos a ação se desenrolava no interior da pensão 

onde se encontravam concentrados os jogadores. 

Vianinha enfrentou, na peça, desafios formais análogos aos de Black tie. Em 

primeiro lugar o de abordar um assunto de natureza social: a vitória do time da pequena 

cidade de Chapetuba no campeonato da segunda divisão iria promovê-lo ao grupo da 

primeira divisão, e com isso traria a esperada revitalização econômica da cidade. Em 

segundo, o de lidar com a representação cênica de um enfrentamento coletivo de forças 

dentro da partida final do campeonato, da qual dependia o destino econômico da cidade.  

A solução dada pelo autor também foi a de preservar as regras do realismo cênico: 

todo o terceiro ato, por exemplo, passava-se no vestiário do estádio onde se realizava a 

partida. Um rádio ligado na transmissão do jogo fazia fundo ao diálogo dos personagens de 

modo a materializar a seqüência de lances do segundo tempo da partida. Maranhão, goleiro 

de Chapetuba, encontrava-se dividido entre aceitar o suborno que lhe havia sido oferecido 

para entregar o jogo ou manter a fidelidade devida aos companheiros.  

Como Black tie, Chapetuba” se construía a partir de um dilema ético no qual o 

atendimento ao interesse individual de um personagem se contrapunha à coerência pedida 
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pela luta coletiva e entrava em contradição com ela. Em ambas as peças um olhar crítico 

sobre essa contradição era o elemento que acionava os aspectos políticos e politizantes.  

Apesar disso e apesar de toda a cuidadosa contextualização social observada, ambos 

os textos concentravam seu foco na esfera da consciência individual de seus protagonistas e 

no enfrentamento do impasse vivido por eles. O ato de furar a greve ou de aceitar o suborno 

dependia única e exclusivamente da natureza ética ou da firmeza de caráter de Tião (em 

Black tie) e do goleiro Maranhão (em Chapetuba Futebol Clube).  

Dentro do padrão dramático no qual as duas peças se apoiavam, essa característica 

era um pressuposto de trabalho: na forma dramática os personagens são sujeitos de escolhas 

e de ação, e disso decorre o fio de acontecimentos que constitui o enredo. Esse não era, 

porém, o caso de Chapetuba ou de Black tie, em primeiro lugar por se tratarem de textos 

criados a partir de questões de âmbito social e coletivo, e não de dilemas cuja solução se 

encontrasse ao alcance da consciência do indivíduo; e em segundo pelo fato de que lidavam 

com personagens cuja condição era a de explorados e desprovidos de liberdade de arbitrar 

seus próprios destinos.  

A matéria trabalhada tanto na peça de Guarnieri como na de Vianinha, acabava, 

assim, sendo aproveitada de forma não totalmente compatível com sua própria natureza: os 

processos minuciosos de construção dramatúrgica e de expressão cênica produziam uma 

detalhada crônica do microcosmo social onde o impasse central se localizava. Dentro da 

estética cênica realista sobre a qual se apoiavam, porém, o detalhamento cronístico, focado 

sobre a seqüência de ações dos personagens centrais, não deixava espaço para o 

aprofundamento crítico dos fatores que determinavam esse impasse. A escolha formal 

empreendida, assim, acabava não dando conta daquilo que seria, em princípio, mais vital 

para os dois autores: representar e discutir com eficácia artística e política as questões da 

chamada realidade social do país. 

Ao darem materialidade a este impasse formal, as peças de Guarnieri e de Vianinha 

deram um passo importante no sentido de fazer emergir uma questão que viria a se 

manifestar recorrentemente na dramaturgia dos anos 1960/70: a da representação da classe 

trabalhadora e das questões sociais e históricas pela dramaturgia. 
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No caso de Guarnieri, soluções muito diferentes das de Black-tie viriam a ser 

desenvolvidas posteriormente, em meados da década de 1960, nos espetáculos musicais da 

série Arena Conta..., com textos seus e de Augusto Boal
23

. 

No caso de Vianinha, a experiência da criação de Chapetuba serviria para fazê-lo 

levantar questões que viriam a ser decisivas no sentido de conduzi-lo à procura de uma 

dramaturgia de caráter épico. 

 

 

O teatro e a realidade nacional 

 

Os estudos e debates continuados dentro dos Seminários de Dramaturgia e as 

questões colocadas a partir de Black tie desencadearam um intenso processo de reflexões 

sobre os problemas representados. Atravessava-se no país um momento de calorosos 

debates na esteira das políticas de desenvolvimento industrial e urbano do governo 

Kubitschek. O PCB defendia a idéia de que não era possível queimar etapas na direção do 

amadurecimento revolucionário, e preparava-se para emitir, em seu Congresso de 1960, 

documentos de análise conjuntural nos quais apoiava o projeto desenvolvimentista do 

presidente JK como estratégia para o fortalecimento da ala considerada progressista da 

burguesia nacional. O partido acreditava, assim, apoiá-la de forma decisiva em sua suposta 

contraposição à crescente penetração dos capitais estrangeiros. A expansão do parque 

industrial do país era vista como fator propício ao crescimento do proletariado e de sua 

força política, e esse crescimento era visto como um passo importante na direção de uma 

revolução futura. 

Essa interpretação se apoiava fundamentalmente na idéia de que era vital a 

formação de uma frente de vários setores aliados à classe trabalhadora e estrategicamente 

empenhados na luta contra o imperialismo e a dominação econômica. Tanto no âmbito da 

política interna como no da externa, a análise do PCB apoiava-se no conceito de nação 

como força representativa. Ao assumir a tarefa de construir a expressão dramatúrgica do 

                                                 
23

 Os espetáculos da série foram: Arena Conta Zumbi, de 1965, texto de Augusto Boal e Gianfrancesco 

Guarnieri com músicas de Edu Lobo, Ruy Guerra e Vinicius de Morais; Arena Canta Bahia, de 1965, texto de 

Augusto Boal e músicas de Caetano Veloso e Gilberto Gil; Arena Conta Tiradentes”, de 1967, texto de 

Augusto Boal e Gianfrancesco Guarnieri; e Arena Conta Bolívar”, de 1970, texto de Augusto Boal e músicas 

de Theo Barros, Antonio Anunciação e José Alves. 
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país e ao identificar essa expressão com a representação das classes trabalhadoras, o Teatro 

de Arena estava, nesse momento, estabelecendo balizas de trabalho que indicavam 

claramente a inegável importância do contingente de militantes formais ou informais do 

partido em seu interior. 

De modo geral, pode-se dizer que o pensamento estético desencadeado no Arena 

nesse momento apoiou-se sobre três formulações principais: em primeiro lugar, no fato de 

que o país, entendido como o conjunto de setores da sua classe trabalhadora, não tinha 

representação expressiva na dramaturgia nacional até aquele período; em segundo, na idéia 

de que se atravessava, naquele momento, uma fase da vida nacional em que colocar em 

prática essa representação era uma tarefa inadiável para o teatro dentro do campo da 

cultura; e em terceiro, na crença de que, ao fazê-lo, o teatro estaria revelando e discutindo 

mecanismos da exploração da classe trabalhadora, e assim exercendo um papel importante 

no sentido de conscientizar seu público e de gerar formas de intervenção. 

Considerando-se que grande parte dos componentes do Teatro de Arena nesse 

momento ligavam-se formal ou informalmente ao PCB ou identificavam-se a muitas de 

suas teses centrais, não é casual o fato de que os debates e os trabalhos tenham passado a 

expressar, juntamente com a elaboração de alguns escritos de reflexão teórica, formulações 

que entendem o teatro e a dramaturgia como setores de expressão do nacional e da luta 

política em seu interior. 

Tanto Guarnieri como Boal e Vianinha escreveram, nesse período, artigos voltados 

ao debate sobre essas questões. Neles evidenciava-se o duplo esforço de, ao mesmo tempo, 

desenvolver uma forma crítica de pensamento acerca da situação sócio-histórica do país e 

de esboçar, a partir desse pensamento, um corpo de princípios estéticos e de parâmetros 

formais para a dramaturgia. Tratava-se assim, em outras palavras, da busca de uma 

definição do que poderia ser, em termos concretos, a nova prática nacional proposta para o 

teatro. 

O artigo de Guarnieri intitulado “O Teatro como Expressão da Realidade Nacional”, 

de 1958, é extremamente representativo dessa busca, por duas razões: aponta a dramaturgia 

como o principal elemento para a criação de um teatro capaz de expressar de forma crítica a 
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situação contemporânea do país e coloca como prioridade a investigação dos problemas 

sócio-econômicos do povo à luz da análise marxista
24

.  

A representação dramatúrgica da luta política não substituía, para Guarnieri, a 

participação efetiva na esfera histórica em que essa luta se desenvolvia. No entanto, do 

ponto de vista do trabalho artístico, seu texto não apresentava nenhuma proposta que 

visasse ir além do âmbito onde o Arena procurava sobreviver e desenvolver seu trabalho 

naquele momento: o acesso ao teatro profissional devia se apresentar, a seu ver, como 

reivindicação das classes exploradas, sendo esse teatro enxergado como força artística que 

deveria “impor” a chamada “cultura popular”, nesse setor profissional do teatro, através de 

“temas populares”.  

O pensamento de Guarnieri evocava claramente, em suas formulações, a tese 

preconizada pelo PCB de que a associação de forças de diferentes classes e setores da 

população era a estratégia a ser adotada no estágio então atravessado da luta contra a 

exploração capitalista.  

Questões análogas foram discutidas, sob um prisma diferente, em um texto que 

Augusto Boal escreveu na mesma época, com o título “Tentativa de Análise do 

Desenvolvimento do Teatro Brasileiro”, publicado em 1959 por ocasião da temporada 

carioca de Chapetuba Futebol Clube.Texto de caráter mais analítico do que propositivo, o 

artigo procura estabelecer um histórico do amadurecimento do teatro dentro do setor 

cultural, detectando no desenvolvimento econômico de São Paulo um primeiro salto 

qualitativo objetivado através do TBC e da atualização cultural que ele trazia para sua 

platéia, considerada burguesa e alienada.  

Com o surgimento dos Laboratórios de Interpretação e dos Seminários de 

Dramaturgia do Arena, o teatro teria passado, dentro de sua análise, a atingir um público 

diferente, composto pela pequena burguesia, pelo proletariado sindicalizado e pelos 

estudantes, possibilitando o surgimento de um “Teatro Simplesmente Brasileiro” num 

primeiro momento, e plantando as sementes de um “Teatro Popular” num momento 

posterior.  

                                                 
24

 GUARNIERI, Gianfrancesco. O Teatro como Expressão da Realidade Nacional, em Arte em Revista n.6. 

São Paulo: Editora Kairós, 1981, p 7. 
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Dentre todos os textos de caráter ensaístico ou reflexivo elaborados por 

participantes do Arena nesse período, são os escritos por Vianinha os que mais aprofundam 

e avançam o debate de questões relacionadas à politização do teatro e a suas perspectivas. 

Os diversos ensaios que ele escreveu, muitos deles sem indicação de título ou destinação, 

foram compilados por Fernando Peixoto numa edição antológica publicada em 1983
25

. 

Como observa Fernando, vários desses textos podem ter servido de subsídio para 

discussões internas no Arena, ou, eventualmente, podem ter servido como subsídios de 

debates ou atividades relacionadas ao PCB. 

O que caracteriza o conjunto desses escritos é, principalmente, o fato de discutirem 

a relação entre as idéias políticas postuladas no Arena e a forma dramatúrgica necessária à 

sua expressão artística. Assim como se deu com Boal, o ponto de partida de Vianinha foi 

um balanço histórico-crítico do teatro brasileiro recente a fim de situar com clareza a 

proposta do Teatro de Arena. Tomando um prisma estético e filosófico de análise, ele 

procurou aprofundar o debate sobre o papel do artista dentro do mundo do capital, onde a 

mecanização do trabalho e a mercantilização dos bens culturais se mostravam 

determinantes, impregnando tanto os resultados finais quanto a relação entre realizadores e 

público. 

Discutindo os inúmeros becos sem saída da consciência do artista dentro do 

capitalismo, Vianinha fez a crítica radical do conceito de genialidade, flagrando a situação 

de isolamento e de alienação a que se expunha o criador: diante da idéia de arte veiculada 

no capitalismo, não havia “lugar para vidinhas”, já que mesmo o sofrimento e a solidão 

expressos pelo artista em seus trabalhos eram prontamente transformados em combustível 

propulsor dos mecanismos do sistema, e o próprio reconhecimento público tributado ao 

“gênio” atuava no sentido de alinhá-lo, separando-o de uma percepção mais concreta da 

vida
26

. 

Diante desse estado de coisas a perspectiva mais coerente de trabalho vislumbrada 

por Vianinha é detectada entre as concepções teatrais de Bertolt Brecht, nas quais ele 

encontra recursos de pensamento e de expressão que permitem ir além da representação das 

                                                 
25

 Peixoto ,Fernando (org.), op. cit. 
26

 Idem, p. 57. 
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consciências aprisionadas e fragmentadas pelo capitalismo, e mergulhar na análise dos 

processos pelos quais o aprisionamento e a fragmentação se concretizavam. 

Na periodização crítica que estabeleceu em seus escritos, o Arena, denominado de 

“teatro da ação”, contrapunha-se ao TBC e às antigas companhias teatrais das primeiras 

décadas do século XX, designadas por ele como representantes de um “teatro da inação”
27

. 

As mudanças observadas na sociedade e o surgimento de uma nova faixa de público 

haviam tornado a pesquisa sobre a situação sócio-econômica do país uma necessidade 

premente para o amadurecimento artístico do trabalho.  

Para Vianinha o Arena fizera, em 1958 com Eles não usam Black- tie e no ano 

seguinte com Chapetuba Futebol Clube, o que escritores como Jorge Amado (entre outros) 

haviam feito na ficção na década de 1930: colocara no centro do trabalho os problemas da 

classe trabalhadora, representativa dos segmentos majoritários e explorados da população 

do país.  

Ficava implícita, aí, a preocupação em apontar ao Arena a necessidade de ir além da 

tarefa de realizar a reportagem dramatúrgica sobre as questões sociais cruciais do país: o 

grande desafio que se colocava para o avanço de suas conquistas era, justamente, o de 

encontrar uma linguagem cênica e uma forma dramatúrgica capazes de ir além do aspecto 

cronístico que caracterizava as duas peças. E foi justamente a procura dessa linguagem e 

dessa forma que iria levar, no período subseqüente, à articulação do Centro Popular de 

Cultura, o CPC, a mais importante iniciativa de politização da cultura dentro do campo do 

teatro no país no século XX.  

 

 

Vianinha e a criação do CPC 

 

O Centro Popular de Cultura surgiu da aglutinacão de intelectuais, artistas, 

jornalistas e estudantes em torno da montagem da peça que Vianinha havia escrito na fase 

de seu desligamento do Teatro de Arena de São Paulo, A Mais Valia vai acabar, seu Edgar, 

em 1960. O texto caracterizou-se pela incursão radical na forma épica, tanto na dramaturgia 

como na concepção cênica. Os personagens alegorizavam as classes sociais em luta e a 

                                                 
27

 Idem, p. 45. 
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narrativa punha em discussão o processo de acumulação capitalista, a origem do lucro e os 

mecanismos de exploração do trabalho e de concentração da riqueza.  

O objetivo era analisar em cena as questões que originavam a miséria, procurando 

discutir as relações e estruturas que a tornavam crônica. Buscando ferramentas de caráter 

radicalmente anti-dramático (projeções de slides, cartazes, canções, efeitos de 

desnaturalização interpretativa e cenográfica, humor e técnicas circenses e de teatro de 

revista), a peça procurava superar as contradições detectadas por Vianna no trabalho 

dramatúrgico produzido dentro do Arena e dos Seminários de Dramaturgia, colocando em 

foco não as situações que ilustravam a crônica da miséria, mas o exame crítico das 

condições e mecanismos ideológicos que a perenizavam. 

A direção, a cargo de Chico de Assis, tirava grande rendimento dos recursos de 

teatro de revista inerentes ao texto. O esquema de ensaios abertos, realizados na Arena da 

Faculdade de Arquitetura da então Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, permitiu que 

a confluência de interessados de diversas áreas artísticas e acadêmicas e a discussão das 

questões da peça acabassem fazendo da montagem o ponto de partida para um projeto 

inédito de politização cultural e artística. 

A Mais Valia vai acabar seu Edgar representava um passo decisivo e explícito no 

sentido de romper com as amarras inerentes à forma do drama, identificado aos “velhos 

palcos” onde os pequenos conflitos domésticos e individuais ocupavam o foco central:  

 

Só nos velhos palcos se choram, se brigam 

Os deslembrados que a vida é gastada na rua 

Com jornal, promissória, remédio, trator, 

Porta-avião, saudade, gravata, salsicha, canhão
28

. 

 

Fazendo farto uso de expedientes do humor radiofônico e de recursos da sátira 

política, que lhe eram bastante familiares, Vianinha apresentava na peça o trajeto de um 

“Desgraçado” (um proletário ironicamente designado como D4) que, ativamente envolvido 

com a investigação sobre a origem do lucro e as causas da miséria, empenhava-se num 

percurso analítico e reflexivo e acabava por desvendar a base da exploração capitalista.  

                                                 
28 VIANNA FILHO,Oduvaldo. “A Mais Valia Vai Acabar, seu Edgar”, em Teatro. Volume 1 (Org. Yan 

Michalski), Rio de Janeiro: Muro, 1981, p. 224. 
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O desvendamento se efetivava através da recriação alegórica que D4 fazia de suas 

observações a outro “desgraçado”, o companheiro D1, produzindo a análise e a dissecação 

crítica das formas pelas quais a força de trabalho era mercantilizada e vendida muito abaixo 

do valor daquilo que produzia. 

A elaboração da peça e a necessidade de abordar um conceito-chave da teoria 

econômica marxista levaram Vianinha a consultar o ISEB (Instituto Superior de Estudos 

Brasileiros), centro de estudos criado em 1955 pelo presidente Café Filho, que reunia 

intelectuais para a discussão dos projetos do nacional-desenvolvimentismo.  

O ISEB havia tido, num primeiro período de sua existência, a tarefa de dar 

fundamento a uma identidade nacional através da constituição do “povo” como sujeito 

político
29

. Num contexto no qual o próprio PCB vinha procurando sair do isolamento 

através da participação na política institucional e da defesa do caráter “nacional” e 

“democrático” da revolução
30

, torna-se menos difícil entender que Vianinha, tão ligado ao 

Partido, não tivesse recorrido a ele para o entendimento do conceito de mais-valia em que 

queria fundamentar sua peça. 

A relação do PCB com o CPC não é clara nem livre de contradições: os principais 

artistas e intelectuais envolvidos na organização do CPC tinham, efetivamente, ligações 

com o Partido, o que não queria dizer que o Partido enquanto órgão político fosse o 

articulador das propostas que esses artistas e intelectuais vieram a formular. 

O fato é que, mesmo sem dispor de uma política cultural definida, o PCB contava 

com quadros de extraordinária relevância para os setores culturais e artísticos, o que lhe 

possibilitou, em alguma medida, fazer-se presente em diversos setores e em diferentes 

momentos, ainda que chegando “sempre atrasado”, como observa Caio Graco
31

. A cultura 

do Partido, orientada no sentido da figuração do nacional e do popular, extrapolou o próprio 

PCB e disseminou-se por boa parte da esquerda.  

Sendo o CPC um projeto que conglomerava artistas e intelectuais de áreas 

diferentes e que não se caracterizava por uma estrutura rigidamente organizada, a 
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intervenção do PCB em seu interior nunca chegou a se definir de forma explícita e objetiva. 

Apesar disso, o fato de as principais lideranças e a própria cúpula do CPC serem compostas 

por militantes do Partido explica o grau considerável de afinidade entre formas de análise e 

de pensamento praticadas por ele e as estratégias de luta preconizadas em várias frentes do 

trabalho cultural do CPC, principalmente no que se refere à adoção do alinhamento de 

classes como estratégia na etapa de preparação de um movimento revolucionário.  

Há quem diga que o CPC foi um “projeto do PCB”
32

, que ele “não teria existido 

sem o PCB”
33

 e que havia uma forte integração entre os projetos nele desenvolvidos e as  

atividades partidárias
34

.  

O Partido era, de fato, representado oficialmente dentro do CPC, mas foi 

precisamente seu representante (Marcos Jaimovich) quem observou, em depoimento 

posterior, que a cúpula partidária não conhecia o trabalho do CPC, e que o Partido 

demorara em descobrir a importância do órgão cultural, manifestando sempre uma 

particular incompreensão sobre o trabalho teatral lá desenvolvido
35

. 

No momento da fundação do CPC o Partido estava absorvido com a campanha pelas 

reformas de base, o que fez que só posteriormente viesse a se fazer presente no interior da 

estrutura já constituída
36

. 

A montagem de A Mais Valia vai Acabar, seu Edgar teve o poder de criar 

condições que levaram à fundação do CPC: os artistas e intelectuais que circulavam 

livremente no espaço aberto da arena da Faculdade de Arquitetura da Universidade do 

Brasil, onde foi encenada, constituíam já um germe das diversas frentes de trabalho e de 

criação que pouco tempo depois se organizariam em torno do eixo conceitual do “popular”. 

Como em Black tie e em Chapetuba, a questão em foco era a da representação dos 

problemas econômicos e sociais da classe trabalhadora e o adjetivo “popular” tinha, nesse 

caso, carga substantiva, pois associava-se à construção de uma cultura construída a partir da 

perspectiva política do proletariado dentro do capitalismo.  
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Os problemas identificados por Vianinha no realismo dramático do Arena agora se 

mostravam cruciais dentro desse contexto: o padrão realista de dramaturgia limitava-se a 

produzir a crônica das contradições do capitalismo, em vez de discutir e examinar suas 

causas
37

. 

A necessidade de expandir o escopo da matéria representada requeria o domínio de 

expedientes de linguagem e de expressão cênica que transcendessem a representação do 

indivíduo: era necessário abrir o palco para a figuração de grandes questões coletivas e de 

classe, e assim transcender a representação dramatúrgica circunscrita ao âmbito doméstico 

e às relações interpessoais. O teatro épico de Braecht era, nessa época, largamente 

desconhecido, já que apenas uma montagem profissional havia sido feita em 1958 – A Alma 

Boa de Se-Tsuan, pelo Teatro Maria Della Costa -, e que quase uma década havia decorrido 

após a encenação pioneira de A Exceção e a Regra na EAD de São Paulo em 1951, com 

direção de Alfredo Mesquita. 

Tanto a dramaturgia como a concepção cênica de A Mais Valia... colocavam em 

circulação expedientes de linguagem e pensamento que expunham e discutiam, por meio da 

alegorização crítica, questões cruciais do processo econômico capitalista. Vale lembrarmos, 

a propósito desta idéia de alegorização, das formulações do crítico marxista norte-

americano Fredric Jameson, que define o teatro épico como “um processo alegórico 

pulsante” no qual a alegoria atua não como simbolização de um elemento ou força exterior 

ao qual remete figurativamente, mas como processo de análise e de pensamento crítico 

inerente ao trabalho artístico e voltado sobre experiências e situações historicamente 

constituídas
38

. 

Vianinha vinha ressaltando, desde a criação e montagem de Chapetuba Futebol 

Clube”, os limites do realismo dramático que caracterizava a peça: em seu entender o 

mérito da peça havia sido o de trazer à tona as contradições que haviam antes se 

manifestado em Black tie 
39

. 

A questão crucial que leva Vianna a desligar-se do Arena na fase que precede a 

estréia de A Mais Valia... não resulta de ruptura com o grupo, e sim da necessidade de 

                                                 
37

 PEIXOTO, Fernando(org.), op. cit. p. 94. 
38

 JAMESON, Fredric. O Método Brecht, Trad. Maria Sílvia Betti,Rev. Técnica Iná Camargo Costa, 

Petrópolis: Vozes, 1999. 
39

 VIANNA FILHO, Oduvaldo. Teatro. Volume 1 (Org. Yan Michalski), op. cit., p. 89. 



 24 

tentar fazer que seu trabalho chegasse efetivamente ao proletariado, ou seja, à classe 

dramaturgicamente representada.  

Os textos críticos e reflexivos que escreveu ao longo de sua participação no grupo 

indicavam já, desde muito antes, sua preocupação com o fato de a platéia mobilizada pelos 

espetáculos ser constituída predominantemente por universitários e intelectuais de classe 

média já previamente identificados com o teor político dos trabalhos. Paralelamente, a 

dificuldade de levar os espetáculos às camadas da população neles representadas vinha se 

tornando uma preocupação crescente e um desafio de difícil superação. 

Seu desligamento oficial, que se deu durante a temporada carioca de Eles não usam 

Black tie, foi precedido pela saída de Chico de Assis, e seu primeiro trabalho fora do Arena 

veio a ser, precisamente, um papel na montagem amadora da própria peça que acabara de 

concluir algum tempo antes, e que Chico havia começado a ensaiar com o elenco de um 

grupo denominado Teatro Jovem.  

A possibilidade de utilizarem o espaço da arena da Faculdade de Arquitetura da 

Universidade do Brasil, na Urca, para os ensaios, foi decisiva para o papel importante que a 

montagem viria a desempenhar. Dadas as dimensões da área de encenação, Chico de Assis 

optou por cenários gigantes, com vários planos de representação, e colocou em cena 

projeções de filmes e slides, um conjunto musical tocando ao vivo e níveis diferentes de 

representação.  

O resultado cênico se configurou como uma espécie de revista musical: 

composições de Carlos Lyra ilustravam cenas que parodiavam elementos estilísticos dos 

musicais norte-americanos veiculados pelo cinema; uma estrutura episódica construída com 

esquetes entremeados de humor expunha de forma alegórica o funcionamento prático da 

acumulação da mais-valia.  

O próprio Vianinha, após cumprir seu contrato com o Arena, viria a engajar-se no 

elenco, assumindo o papel de Tio Sam. O caráter aberto e público do espaço onde se davam 

os ensaios permitiu que, diariamente, mesmo antes da estréia, uma crescente concentração 

de espectadores se formasse para assistir, comentar e debater os conteúdos apresentados. 

Estavam assim lançadas as bases do que viria a se tornar, pouco depois, o Centro Popular 

de Cultura, que em 1962 viria a se filiar à UNE (União Nacional dos Estudantes) na 

categoria de órgão cultural da entidade estudantil. 
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Da articulação de intelectuais e artistas de diferentes áreas viriam a se organizar, 

pouco depois, as diversas frentes de trabalho do CPC, estruturadas sob a forma de 

departamentos voltados às diversas linguagens artísticas e campos de atuação. Pela própria 

natureza do trabalho desencadeador desse processo, os departamentos de teatro e de cinema 

viriam a ser os primeiros a se organizarem. 

 

 

Peças brasileiras, teatro épico e nacionalização dos clássicos no Arena 

 

A preocupação em representar artisticamente os problemas da classe trabalhadora 

continuou paralelamente em pauta nos trabalhos subseqüentes do Teatro de Arena. A 

necessidade de examinar e representar as questões do proletariado resultaria, no mesmo ano 

de 1960, na montagem de Revolução na América do Sul, de Augusto Boal, primeira 

experiência do grupo no sentido do épico como perspectiva de trabalho. 

Como na peça de Vianinha, o foco era o processo de exploração do trabalho e o 

desvendamento dos mecanismos pelos quais ela se realiza: como D4 em A mais Valia..., o 

operário José da Silva, em Revolução na América do Sul, atravessa uma seqüência 

emblemática de situações representativas da exploração capitalista; ao contrário de D4, 

porém, José da Silva é espectador de um processo que só será plenamente vislumbrado e 

analisado pelo espectador, e que é incompreensível para ele próprio.  

Do ponto de vista formal a peça caracteriza-se como uma comédia, ligada tanto às 

raízes aristofanescas, como observa Sábato Magaldi, como à estrutura épica de A Alma Boa 

de Se-Tsuan, de Brecht, como lembra Iná Camargo Costa a propósito do final em aberto. 

Quando Boal a escreveu, os textos teóricos de Brecht começavam a circular em traduções 

para o espanhol e o francês, possibilitando assim um início de contato com as concepções 

cênicas do teatro épico brechtiano. 

Tanto Revolução na América do Sul como A Mais Valia vai acabar, seu Edgar 

caracterizam-se como textos que tiveram o papel de inaugurar experimentalmente a técnica 

épica de concepção dramatúrgica e cênica, e o fizeram através de uma linha de teatro 

político diretamente ligado ao trabalho e às concepções de Bertolt Brecht. Os escritos 

teóricos de Brecht circularam, durante esse período inicial, paralelamente ao contato com 
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outra obra fundamental para o teatro político dos anos subseqüentes: Teatro Político, de 

Erwin Piscator, trabalho que foi um dos parâmetros para a concepção cênica das montagens 

iniciais de ambas as peças. Em entrevista concedida na época da temporada do Arena no 

Rio de Janeiro, em 1960, Boal cita Piscator e Brecht em igual escala de importância dentro 

do que preconizava para as discussões do grupo. Era já clara e concreta, a essa altura, a 

idéia de que o teor político desejado para os trabalhos não se apresentaria apenas como 

expressão de um assunto dramatúrgico, fosse ele greve ou exploração do trabalho, e sim 

como resultado de expedientes de construção capazes de colocar em cena não a 

representação dos problemas tratados, mas os processos históricos que os determinavam. 

Tanto A Mais Valia como Revolução possuíam nesse processo um importante cerne 

comum: a cena alegórica da feira, apresentada como imagem que transpõe para o palco as 

estratégias de exploração e de perpetuação da miséria. O foco da peça de Vianinha incide 

mais decisivamente sobre o desvendamento crítico desse processo, e seu personagem, D4, é 

ao mesmo tempo agente e agenciador de um mecanismo de raciocínio que desencadeará 

sua própria transformação, e com ela a possível transformação de outros milhões de 

“Desgraçados”, agentes de uma potencial perspectiva revolucionária. Em Revolução, por 

outro lado, a possibilidade de transformação e de realização da perspectiva revolucionária 

fica em aberto e é delegada ao público. O fato de o próprio Boal classificar o texto como 

pertencente à fase de “realismo fotográfico” do Arena parece indicar que sua prioridade 

seria mais a da representação dramatúrgica das questões (ainda que com ferramentas não 

realistas) e menos, como pressupõe o épico, a da análise crítica dos processos 

relacionados
40

. 

Escrevendo sobre o espetáculo para o periódico Novos Rumos, João das Neves 

observa o fato de a montagem apresentar-se fora das condições em que faria sentido, ou 

seja, para platéias de classe média pagante, e não para um público constituído pelos setores 

da sociedade nela representados. Tratava-se, basicamente, de um dos aspectos já antes 

apontados por Vianinha. 

Na verdade, essa crítica poderia ser aplicada também não só a outras montagens do 

Arena, (como Quarto de Empregada de Roberto Freire, encenada em 1959 no Teatro das 
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Segundas-feiras,) como a encenações de peças formal e tematicamente semelhantes 

encenadas por outros grupos, (como Pedro Mico, de Antonio Callado, montada em 1957
41

, 

e Gimba, Presidente dos Valentes, de Guarnieri, montada em 1959 no Teatro Maria Della 

Costa) e finalmente a peças encenadas pelo próprio Arena no período imediatamente 

posterior a Revolução na América do Sul, em 1961 (como Pintado de Alegre, de Flávio 

Migliaccio, O Testamento do Cangaceiro, de Chico de Assis; José, do Parto à Sepultura, 

nova incursão de Boal no épico montada no Teatro Oficina, e Sucata, de Milton Gonçalves, 

encenada no Teatro Experimental do Negro). 

Em 1962 uma montagem de Os Fuzis da Sra. Carrar, de Brecht, encenada no 

Teatro de Arena, veio momentaneamente interromper a continuidade da linha nacionalista 

desenvolvida desde a estréia de Black tie, mas a acolhida pouco calorosa que teve acabou 

estrategicamente trazendo o texto de Guarnieri de volta à cena para que o grupo ganhasse 

tempo e fôlego financeiro a fim de se reestruturar administrativamente, e preparar-se para a 

nova proposta de trabalho que se iniciaria a seguir. 

A etapa de trabalho que se seguiu, no Teatro de Arena, não diferia da precedente no 

tocante ao desejo de representar o “popular”, identificado ao conjunto das classes 

trabalhadoras, mas propunha-se a fazê-lo através de textos consagrados do repertório 

europeu e ocidental. O objetivo era o de flagrar o caráter “popular” presente na dramaturgia 

de diferentes épocas e contextos históricos: “Iniciaremos imediatamente uma linha de 

repertório que já nos facilite melhor compreender o teatro popular internacional de qualquer 

época”
42

. A nova fase abriu-se com A Mandrágora, de Maquiavel, sob a direção de 

Augusto Boal. Na seqüência estavam previstas uma peça de Brecht que seria escolhida a 

seguir e O melhor Juiz o Rei, de Lope de Vega, prevista para ser apresentada em 

comemoração ao quarto centenário do autor espanhol sob a ótica de três dramaturgos da 

nova geração do Arena: Boal, Guarnieri e o jovem ator Paulo José. Na prática, porém, A 

Mandrágora veio a ser sucedida pela montagem de O melhor Juiz o rei sob a direção única 

de Boal. 
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Tanto a montagem da peça de Maquiavel como a de Lope de Vega motivaram 

reflexões críticas de Boal posteriormente incorporadas em seu Teatro do Oprimido e outras 

Poéticas Políticas. A idéia de base era a de procurar estabelecer correlações com o contexto 

sócio-político imediato do país, e assim apresentar obras clássicas, consideradas “eruditas”, 

sob uma ótica próxima do “povo”. Tratava-se de um processo de trabalho semelhante ao 

desenvolvido na França por Jean Vilar, discípulo de Dullin e criador do Festival de 

Avignon e do Théatre Nacional Populaire, fundado em 1951. José Renato havia estagiado 

com Vilar através de uma bolsa recebida em 1961, e trazido assim ao Arena informações 

concretas e atualizadas sobre as concepções de trabalho ali desenvolvidas. O período de 

contato de José Renato com o teatro de Jean Vilar havia coincidido com o momento de 

forte politização do trabalho do diretor francês, quando muitas de suas montagens faziam 

referências diretas à questão política da Argélia e ao fascismo. 

Essa nova proposta do Arena, designada de “nacionalização dos clássicos”, levou 

Boal a interferir no texto de Lope de Vega colocando o camponês, ao invés do monarca, 

como o agente da justiça a ser praticada.  

Nacionalizar os clássicos não era apenas dar-lhes uma tradução dramatúrgica e 

cênica mais enxuta e próxima do homem comum contemporâneo, mas revitalizá-los no 

sentido de aproveitar seu fôlego criativo para o tratamento de questões associáveis ao 

contexto sócio-político imediato. Tanto do ponto de vista do público como sob o da crítica, 

essa linha de montagens mostrou-se eficiente no que se referia ao objetivo de combinar 

elaboração artística e capacidade de reflexão crítica. 

A fase de “nacionalização dos clássicos” viria a sofrer interrupção em 1964 com a 

montagem de O Filho do Cão, peça de Guarnieri que retomava a perspectiva da 

dramaturgia nacional voltada a questões específicas do proletariado. O cenário, concebido 

por Flávio Império, utilizava um dispositivo de inspiração elizabetana que foi considerado 

pela crítica um dos pontos mais expressivos do espetáculo. 

No mesmo ano de 1964 a montagem de O Tartufo, de Molière, com direção de 

Boal, retomou a linha da “nacionalização” numa montagem que acabaria sendo a última 

dessa perspectiva de trabalho. A encenação de shows musicais de protesto e de crítica 

política, já então realizados em caráter experimental, havia começado a alcançar crescente 

repercussão. Esse fato contribuiu para preparar terreno para os trabalhos da série Arena 
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conta..., desenvolvidos entre 1965 e 1971, combinando técnicas épicas de narração e de 

rodízio de papéis. Essas técnicas, apresentadas e discutidas por Boal numa série de artigos 

de introdução à montagem de Arena Conta Tiradentes, foram designadas como Sistema 

Coringa, posteriormente incluídos na publicação de Teatro do Oprimido e outras Poéticas 

Políticas, trabalho de exposição teórica de seus processos de trabalho cênico e crítico. 

 

 

O teatro político do CPC 

 

Se existem elos de trabalho entre as propostas desenvolvidas pelo Teatro de Arena e 

pelo teatro do CPC entre os anos de 1960 e 1964, um desses elos é sem dúvida a própria 

peça de Guarnieri, Eles não usam Black-tie, encenada e discutida incontáveis vezes em 

diferentes pontos de país e em diferentes momentos da vida do CPC. Esse fato, que não 

deixa de ser irônico por um lado, evidencia, por outro, a existência de uma grande lacuna 

de textos teatrais que, naquele momento, representassem as contradições a que estava 

submetido o proletário dentro do processo de trabalho capitalista. 

O CPC – e dentro dele o seu departamento de teatro – estruturou-se com a meta 

explícita de construir um trabalho cultural orientado não para as classes que possuíam os 

meios de produção mas, precisamente, para as que eram exploradas e excluídas do acesso a 

eles e à cultura. Sem o compromisso de atrair público pagante e contando apenas com o 

horizonte da politização, a perspectiva de trabalho teatral no CPC trazia novos desafios. O 

primeiro deles era de caráter logístico, já que atuar para operários e camponeses significava 

atuar em espaços abertos (centrais de fábrica, praças, estações de trem, subúrbios e favelas) 

e destituídos de infra-estrutura para um espetáculo convencional. O segundo desafio era 

estético, uma vez que não havia até aquele momento repertório capaz de assegurar a 

realização de espetáculos na medida e na proporção necessárias. O terceiro, por sua vez, era 

político, já que a forma visada de teatro requeria pertinência crítico-teórica na capacidade 

de registrar e de discutir os acontecimentos e circunstâncias históricas, sociais e 

econômicas relacionadas. 
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Em alguma medida o teatro do CPC consistiu, durante os seus breves quatro anos de 

existência, na tentativa de enfrentar e de responder a esses três desafios centrais e a todas as 

implicações e desdobramentos que se apresentavam a partir deles. 

De modo geral o teatro político do CPC produziu resultados de trabalho em duas 

frentes paralelas: a do teatro de rua, de caráter conciso e agitativo, e a da dramaturgia de 

maior extensão e recursos cênicos mais diversificados. 

O teatro de rua teve, desde o início, um caráter coletivo por excelência, tanto no que 

se refere à elaboração como à preparação cênica de esquetes a serem apresentados. A forma 

dramática do auto teve caráter fundamental pela sua própria estrutura formal não-

aristotélica e pela linguagem cênica fortemente escorada no emprego de personagens-tipos 

e nos expedientes de humor e de linguagem não-verbal. Ao mesmo tempo, o auto permitia 

que fossem abordados, como matéria de representação cênica e de discussão crítica, 

questões diretamente saídas das manchetes dos jornais do dia ou nos noticiários do rádio. A 

presteza com que as questões político-econômicas do país eram canalizadas para essas 

representações estava longe de ter correlato ou equivalente na seara da dramaturgia mais 

próxima dos padrões praticados no âmbito do teatro profissional.. 

O ganho assim assegurado para a esfera do teatro de rua era acrescido, 

paralelamente, do indiscutível processo de amadurecimento artístico trazido com o 

compromisso de dar expressão cênica a assuntos até então não tratados na história da 

dramaturgia do país. Questões relacionadas ao petróleo, à crescente inflação, ao 

imperialismo econômico norte-americano, ao movimento estudantil e ao latifúndio, entre 

outras, haviam sido, até aquele momento, ausentes na maioria dos setores da criação 

artística, e imbuíam-se não apenas de uma importância política, mas também de um grau de 

desafio formal que até aquele momento não havia sido enfrentado. 

Os trabalhos desta vertente representaram uma das mais significativas frentes de 

trabalho desenvolvidas nos quatro anos de atividades do CPC. Grande parte desses 

trabalhos dispersou-se e perdeu-se durante o regime militar em decorrência da perseguição 

movida aos intelectuais de esquerda em geral.  

A publicação de alguns dos textos remanescentes só veio a ocorrer muito depois, e 

se deveu à iniciativa de Fernando Peixoto, que os coligiu numa edição antológica em 
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1992
43

. Desde o final da década de 1970 e a transição para a chamada redemocratização do 

país, no início da década de 1980, os textos de revisão crítica do CPC tinham passado a 

ocupar espaço na imprensa e mesmo no mercado editorial; a produção artística 

propriamente dita dos diversos setores de criação do CPC ficou muito longe de ter recebido 

a mesma ênfase, por irônico que possa parecer. 

Via de regra a revisão histórico-crítica da experiência política do CPC realizou-se 

através de debates e eventos, livros ensaísticos e coletâneas de depoimentos, e colocou em 

questão a consistência estética e a pertinência política de seu projeto com base em ilações 

extraídas, principalmente, do “Anteprojeto do Manifesto”, texto de Carlos Estevam Martins 

originalmente destinado a servir de subsídio para uma elaboração final coletiva que não 

chegou a se realizar. Indevidamente tomado como súmula oficial da experiência artística e 

política do CPC, esse texto teve sua própria natureza de “anteprojeto” (ou seja, de esboço 

prévio sem caráter definitivo) sumariamente ignorada, e iluminou reflexões que 

contribuíram largamente para que se cristalizasse a idéia de que o teor político dos 

trabalhos sufocara ou reprimira a manifestação de um caráter artístico mais profundo e 

significativo.  

A expansão do mercado editorial na fase da chamada abertura democrática do país 

colocou em circulação inúmeros trabalhos de caráter teórico que continham diagnósticos 

críticos severos sobre o teatro do CPC sem apresentarem, necessariamente, os indícios de 

um contato prévio com seu trabalho artístico propriamente dito.  

Outro fator que sem dúvida contribuiu para que se desconsiderasse o significado 

artístico da experiência teatral do CPC foi o teor da autocrítica empreendida a posteriori por 

vários de seus principais ativistas, dentre os quais inclui-se o próprio Vianinha, 

principalmente nas avaliações que fez em suas últimas entrevistas. 

Para o que cabe discutir e examinar no âmbito deste capítulo é importante observar 

que o grau de amadurecimento de reflexão e de experimentalismo estético proporcionado 

pelo teatro de rua do CPC e abortado pelo golpe militar só viria a ser retomado como objeto 

de atuação e de análise crítica quando um grande movimento de cultura política se 

organizou em escala nacional a partir da constituição da Brigada Nacional de Teatro 

Patativa de Assaré, dentro do Movimento dos Sem Terra, mais de quarenta anos depois. 
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Dentre os textos remanescentes do teatro de rua do CPC, o que mais de perto 

documenta a experiência política e artística de criação teatral dentro da entidade é 

justamente um auto que se apresenta truncado, e que chegou a ser citado apenas 

parcialmente na introdução da já mencionada antologia organizada por Fernando          : o 

Auto do Relatório, escrito por um coletivo de autores que transpõem para a forma cênica o 

seu próprio dia a dia de criação, ensaios e apresentações de esquetes agitativos.  

Na verdade o Auto do Relatório não teve a destinação usual dos demais autos 

apresentados nas favelas e centrais de fábrica pelas equipes de teatro de rua, pois foi escrito 

com a finalidade de ilustrar, através da própria linguagem desses esquetes políticos, o 

momento em que o CPC foi incorporado à UNE (União Nacional dos Estudantes) em 1962, 

tornando-se com isso seu órgão cultural. Os expedientes de comicidade e crítica nele 

utilizados tiram proveito de situações relacionadas ao próprio ativismo teatral praticado: as 

filas de sindicalistas encomendando peças para as mobilizações de suas categorias, o 

aparecimento de tipos deslocados e equivocados procurando algum tipo de promoção 

pessoal, o esnobismo dos setores ligados às vanguardas artísticas e a conivência deles com 

os modismos estéticos agenciados de acordo com os interesses de patrocinadores e de 

promotores culturais. 

Os integrantes da equipe de teatro de rua do CPC são representados como um 

coletivo de criação submetido a um verdadeiro moto perpétuo, escrevendo a partir da 

leitura e da discussão das manchetes de jornais os esquetes que, ato contínuo, vão sendo 

imediatamente ensaiados para apresentações. 

A intermitência das solicitações de trabalhos e a diversidade de experiências 

proporcionadas pelas encenações em diferentes espaços e situações representaram para o 

teatro do CPC uma fonte de inegável experimentalismo artístico dentro do escopo de 

linguagens e formas praticadas. Essa experiência desenvolveu-se através de recursos 

tipicamente associados ao teatro agitativo: o uso deliberado de tipos, de estereótipos, de 

elementos alegóricos, a incorporação de elementos não-verbais e gestuais próximos ao 

grotesco e com grande afinidade com as artes circenses, e o emprego eventual de 

improvisação. O trabalho continuado dentro dessa perspectiva tão diversa da associada ao 

teatro profissional contribuiu decisivamente para tornar mais estreitos os laços de trabalho e 

afinidade que dramaturgos como Vianinha, João das Neves e Paulo Pontes tinham com o 
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épico. Isso explica o desejo por eles cultivado de aprofundar e enriquecer o uso de 

expedientes como a “desnaturalização” de fatos e circunstâncias do cotidiano político do 

país, o emprego de canções como forma de ilustrar conceitos ou de introduzir narrações, e a 

presença de elementos alegóricos como arcabouço para a construção do olhar crítico 

visado. 

É impossível dizer com exatidão quantos autos foram criados e encenados no CPC. 

Dentre os remanescentes, o Auto dos 99% ou como a Universidade Capricha no 

Subdesenvolvimento é um dos mais extensos e elaborados, além de ter sido o único 

publicado ainda durante a existência do CPC, tendo circulado no primeiro número da 

revista Tempo Brasileiro, em setembro de 1962. O texto havia sido criado como subsídio 

para a discussão da Reforma Universitária, e fora objeto de uma leitura dramática, na 

mesma época, dentro do II Seminário de Reforma Universitária organizado pela UNE
44

. 

Sua estrutura apresentava uma súmula paródica da história do Brasil desde a época da 

colonização, e colocava em questão o caráter excludente e conservador da educação e da 

cultura acadêmica do país. Ao longo de uma série de episódios paródicos com farto uso de 

expedientes de humor compunha-se um olhar crítico sobre a universidade a partir da 

perspectiva dos 99% da população que naquele momento se viam excluídos do acesso ao 

ensino superior. Ao mesmo tempo eram passadas em revista as diferentes etapas da história 

cultural do país desde a carta de Pero Vaz Caminha e a empreitada missionária jesuítica, até 

o descompasso detectado no presente entre a pseudo-erudição e o formalismo dos 

catedráticos e a reflexão crítica necessária sobre a situação concreta de miséria e de 

exploração observada no país. 

Ao longo do texto uma série de recortes estilísticos de caráter paródico construía a 

crítica da idealização romântica do país, cristalizada no discurso oficial do Estado e no 

ideário dominante. A sucessão ininterrupta de esquetes extraía seu principal e mais 

eficiente efeito de comicidade não necessariamente do que continha de caricato ou 

incongruente, mas do grau perturbador de familiaridade que seus tipos e situações mais 

delirantes apresentavam com circunstâncias recentes da cultura e da história do país vistas à 

luz do pensamento acadêmico institucional. 
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Tanto pelo fôlego crítico de sua estrutura episódica como pelo interesse musical das 

canções que o integravam, o Auto dos 99% chegou a ser registrado em uma versão gravada 

em LP, que segundo consta teria sido finalizada, ironicamente, pouco antes do golpe de 

1964
45

. Essa versão abrangia o roteiro musical mais do que a seqüência de esquetes 

propriamente dita, mas preservava o fio narrativo que compunha o espetáculo e que seria 

parcialmente retomado posteriormente como procedimento formal em espetáculos lítero-

musicais de protesto e resistência do pós-1964 como o Show Opinião. 

A espetacularidade musical e a característica de balanço histórico presente no Auto 

dos 99% o distinguem dos demais autos remanescentes do CPC, que em sua maioria se 

mostram mais focados em problemas contemporâneos específicos: a questão da moradia 

popular, agravada pelo acentuado êxodo rural (em A Estória do Formiguinho ou Deus 

Ajuda os Bão, de Arnaldo Jabor), a propalada escassez de dinheiro para a prospecção de 

petróleo, contrastando com o alto preço pago pela estocagem do excedente da produção de 

café (em O Petróleo Ficou Nosso, de Armando Costa), a manipulação norte-americana no 

contexto das lutas de descolonização na Argélia (Petróleo e Guerra na Argélia, de Carlos 

Estevam Martins), a situação de dependência em relação ao capital norte-americano e à 

situação de consumo imposta ao trabalhador brasileiro comum (Não Tem Imperialismo no 

Brasil”, de Augusto Boal, título dado a partir de declaração original de Carlos Lacerda, ao 

jornal Tribuna da Imprensa em 1961, remetendo, ao mesmo tempo, ao folheto Um Dia na 

Vida de Brasilino)
46

 

Tanto Não Tem Imperialismo no Brasil como O Petróleo Ficou Nosso são 

classificados por Fernando Peixoto como peças integrantes de “murais”
47

, ou seja, de 

programas temáticos que alinhavam um conjunto de peças interligadas pela abordagem de 

um tema específico ou de diferentes facetas de um tema central. A primeira pertencia, 

segundo Fernando, ao mural intitulado “Miséria ao alcance de todos”, e a segunda ao mural 

“Imperialismo e Petróleo”. 

 A amostragem de autos compilados e editados por Fernando Peixoto é sem dúvida 

de extraordinário interesse e representatividade, mas não se pode deixar de registrar as 
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lacunas a ela impostas pelas próprias circunstâncias históricas imediatamente posteriores: 

com as perseguições desencadeadas a partir do golpe de 1964 e do AI-5, em 1968, 

inúmeros textos e documentos perderam-se ou foram destruídos. Em decorrência disso, 

desapareceram por completo autos como Cuba Si, Yanques No e Pátria o Muerte, por 

exemplo, que tratavam da revolução cubana com absoluto ineditismo e, ao que tudo indica, 

com acentuada autonomia de pensamento em relação ao PCB. 

 Os textos não incluídos no volume editado por Fernando Peixoto indicam o quanto 

ainda será necessário pesquisar e refletir para que se consiga, em alguma medida, rediscutir 

em termos artística e culturalmente pertinentes o resultado coletivo da experiência 

acumulada com o teatro político do CPC da UNE. 

A prática do teatro de rua ou do teatro agitativo em nenhum momento pressupôs a 

supressão ou a substituição do teatro baseado em uma dramaturgia nos moldes da praticada 

no Arena, por exemplo. Durante os quase quatro anos de existência do CPC Eles não usam 

Black-tie foi encenada dezenas de vezes em diferentes ocasiões e espaços, e Augusto Boal 

chegou a ministrar oficinas de dramaturgia muito semelhantes às que havia ministrado nos 

Seminários de Dramaturgia alguns anos antes. 

Isso explica o motivo do desenvolvimento paralelo do outro filão de criação 

dramatúrgica observado dentro do CPC, com peças como Brasil Versão Brasileira, Quatro 

Quadras de Terra e Os Azeredos mais os Benevides, de Vianinha e A Vez da Recusa, de 

Carlos Estevam Martins. 

Do ponto de vista da matéria representada essa vertente teatral do CPC caracterizou-

se pela procura de formas eficazes de expressar e discutir as questões políticas e sociais 

relacionadas ao imperialismo norte-americano e às perspectivas de luta dentro de setores 

diferentes da militância de esquerda (em Brasil Versão Brasileira), aos latifúndios e à luta 

pela reforma agrária (em Quatro Quadras de Terra e Os Azeredos mais os Benevides) e ao 

debate político no interior do movimento estudantil (em A Vez da Recusa). O desafio 

artístico dessa empreitada não decorria apenas da complexidade dos aspectos políticos 

envolvidos, mas da necessidade de encontrar expedientes dramatúrgicos e cênicos capazes 

de representá-los.  

Se é verdade que essas preocupações também haviam se manifestado no Arena na 

fase dos Seminários de Dramaturgia, é também verdade que foi nas duas frentes de trabalho 
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teatral do CPC – a do teatro de rua e a da dramaturgia para espaço teatral propriamente dito 

– que elas viriam a se mostrar fundamentais no sentido do contato com o épico. Pode-se 

dizer a esse respeito que foi dentro do CPC que o épico encontrou suas condições mais 

amadurecidas tanto no campo político da luta coletiva como na seara artística dos 

expedientes épicos. Não é mera coincidência, assim, que uma peça como Os Azeredos mais 

os Benevides se coloque como um dos mais avançados trabalhos de dramaturgia épica 

praticados no Brasil até esse momento. 

As incursões do teatro profissional no domínio do épico, até então, haviam se 

mostrado descontínuas e desiguais em seus resultados, e o contato com as concepções de 

Brecht, apesar do interesse crescente já no final da década de 1950, só se tornaria acessível 

em língua portuguesa a partir de meados da década seguinte, com lançamentos editoriais 

como Breve Antologia, Poemas e Canções, a peça teatral O Senhor Puntila e seu criado 

Matti (1966) e Teatro Dialético (1967), todos lançados pela Editora Civilização Brasileira. 

Ressalte-se que essa editora havia tido laços estreitos de ligação com o CPC através 

de seu diretor, Ênio Silveira, intelectual ligado ao PCB, que possibilitara a publicação de 

três volumes de poesia organizados por Moacir Félix e lançados no período culminante do 

trabalho da entidade estudantil, em 1962 e 1963, com o título Violão de Rua. Poemas para 

a Liberdade.  

Nos meses que se seguiram ao golpe foram precisamente os egressos do setor teatral 

do CPC (Vianinha, Armando Costa, Paulo Pontes, Dias Gomes e João das Neves, entre 

outros) os primeiros a procurarem rearticular-se para, em alguma medida, construírem uma 

resposta artística e política ao regime autoritário instaurado. 

A brutal interrupção de todo o processo, a implantação da censura política e a 

perseguição aos ativistas do CPC motivaram a dispersão não apenas de seus artistas, mas 

também dos documentos, textos e materiais iconográficos resultantes dos quase quatro anos 

de atividades.  

O abortamento do processo histórico e artístico do CPC como um todo e de seu setor 

teatral em particular privaram o país do contato com reflexões e criações que só viriam a 

ser rediscutidas muito mais tarde, e em condições sociais e culturais muito diversas. 

Diante da conjuntura que se impôs com o regime militar, grande parte dos antigos 

cepecistas internalizou formas depreciativas de autocrítica das experiências de trabalho 
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vivenciadas, incorporando e reproduzindo uma forma de discurso analítico rapidamente 

institucionalizada, taxando de artisticamente pobre e politicamente ineficaz o percurso de 

trabalho do CPC.  

É possível que essa internalização por parte dos antigos ativistas tenha ocorrido por 

analogia com o “recuo tático organizado” preconizado pelo PCB após o golpe
48

. É possível, 

também, que tenha sido fruto da dificuldade dos próprios ativistas em lidarem em termos 

concretos com a perda existencial vivenciada. O fato inegável, porém, é que o trabalho 

teatral do CPC expôs e ousou figurar uma série de contradições que há séculos permeavam 

a relação dos intelectuais e artistas brasileiros com a dinâmica histórica da sociedade de 

classes e com o processo capitalista e industrial implantado no país. Ao aprofundar e 

radicalizar questões surgidas no interior do Teatro Paulista do Estudante e do Teatro de 

Arena de São Paulo, o teatro realizado no CPC colocou-se como importante ponto de 

referência para o processo de politização do teatro e da dramaturgia no Brasil. 

 

Maria Sílvia Betti 

 

 

                                                 
48

 Iná Camargo Costa, op. cit., p. 


