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RESUMO 

 

 

A presente dissertação propõe analisar a obra Chapetuba Futebol Clube (1959) 

de Oduvaldo Vianna Filho, para tal, foram levantados debates sobre temas como 

‘cultura nacional e popular’, ‘teatro político’ e ‘teatro popular’, tendo como 

referencial o conceito de nacional-popular de Antonio Gramsci. O conceito 

refere-se a obras que conseguem satisfazer o gosto estético não só das elites 

restritas, mas de um maior número de leitores. O filósofo italiano promove uma 

unificação do público, entendida como ampliação da área de consenso usufruída 

pela concepção da arte e, portanto, da vidar. Na ótica do presente estudo, esses 

conceitos apresentam-se como ferramentas importantes para compreensão do 

período que vai de 1959 até 1964, e sua produção artístico cultural, recorte 

temporal definido com base no objeto. Quanto a metodologia de análise, 

utilizamos como inspiração o olhar entre texto e cena proposto por Raymond 

Williams em sua obra Drama em cena (2010). Na referida obra, Williams 

desenvolve análises investigativas no âmbito da compreensão dos processos de 

desenvolvimento histórico das propostas de encenação, num conjunto que inclui: 

análises textuais, visando o desvendamento e a construção de 

imagens/imaginárias de encenação no interior dos textos. Com base nesses 

conceitos, métodos e autores, não exclusivamente, mas predominantemente, a 

presente pesquisa busca entender as estratégias populares que caracterizaram 

a obra de Vianinha, na tentativa e eficácia de comunicação, a partir de uma 

proposição temática. Prática que, segundo nossa hipótese, se iniciou com 

Chapetuba e viria se estender nas teorias e práticas do CPC. 

 

 

 

 

 

Palavras-chaves: Oduvaldo Vianna filho; Teatro Brasileiro; Nacional-Popular; 

Chapetuba Futebol Clube; Teatro de Arena. 
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ABSTRACT 

 

 

This dissertation aims to analyze the Oduvaldo Vianna Filho’s play Chapetuba 
Futebol Clube (1959). For this effort it was persued discussions about issues like 
‘national popular culture’, political theatre’, ‘popular theatre’, taking as reference 
the Antonio Gramsci concept of national-popular. The concept refers to works 
that satisfies not only the elite’s, but a higher number of readers aesthetic taste. 
The Italian philosophy promotes a unification of the public, understood as an 
amplification of the consensus area enjoyed by the conception of art and, 
therefore, of life. In the present work’s view, these concepts present itself as 
important tools to comprehend the period between 1959 to 1964, and its artistic 
cultural production, temporal cutting defined as basis on object. About the 
analysis methodology, we avail as inspiration the look between text and scene 
proposed by Raymond Williams in his work Drama em cena (2010). In this work, 
Willians builds up investigative analysis under the understating of historical 
developments processes of playacting proposals, in a group that includes: textual 
analysis, aiming the uncovering and the construct of incarnating 
images/imaginations inside the texts. Based on theses concepts, methods and 
authors, not exclusively, but mostly, the present research aims to understanding 
the popular strategies that characterizes Vianinh’s work, in the attempt and 
efficacy of communication, from a thematic proposal. Practice that, according to 
our hypotheses, has begun with Chapetuba and would come to extend itself in 
CPC’ theories and practices. 

 

 

 

 

 

Keywords: Oduvaldo Vianna Filho; Brazilian Theater; Popular-National; 

Chapetuba futebol clube; Arena theater. 
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INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho é fruto de um encontro com a peça de Oduvaldo Vianna 

Filho, ainda durante a graduação em Artes Cênicas. Chapetuba Futebol Clube 

(1959), além de marcar esta formação acadêmica, ampliou o olhar para o teatro 

popular, e conduziu nosso olhar para o teatro político que culminou em um 

espetáculo1 que veio aumentar as inquietações sobre o teatro político atual, 

resultando assim, a volta, na presente pesquisa no mestrado, para esse período 

histórico do teatro nacional. As inquietações com a obra de Vianinha 

contribuíram para o debate na relação do espetáculo com o público. A principal 

questão ao ler a fortuna crítica de Vianinha situado no momento Arena - CPC, 

foi a preocupação com o público. Para quem fazer teatro? O que é um teatro 

popular? O que nos fica em primeiro plano é o grande desafio em realizar isso 

na prática, tanto na época quanto em nossos dias atuais. 

No decorrer dos estudos, ainda durante a graduação, nos encaminhamos 

para uma pesquisa de iniciação científica intitulada “Entre o texto e a cena teatral: 

Construções políticas na forma cênica de Chapetuba Futebol Clube e A Mais-

Valia Vai Acabar, Seu Edgar” (2013) e posteriormente, “O Auto dos 99%: O 

popular como estratégia política na experiência do CPC da UNE (2014)”2, estas 

pesquisa se desenvolveram com a finalidade de compreender como os autores 

estavam visualizando o contexto histórico, e as transformações cênicas que 

vinham acontecendo desde o Teatro de Arena. Para isso, a análise deu-se no 

                                                
1 O presente espetáculo estreou em 2014 como pré-requisito para obtenção do título de bacharel 
em direção teatral pela UFOP, e contou com a pesquisa e direção de Letícia Issene.  Inspirado 
na obra Dom Quixote vol. II, de Miguel de Cervantes, o enredo apresenta Sancho Pança, um 
personagem humilde, desprovido de estudo e com pequenas aspirações, preso a suas 
preocupações terrenas: comer, beber e dormir. O espetáculo possui intervenções de 
personagens que têm a intenção de tirar de Sancho Pança a possibilidade de um “governo” bem 
sucedido, abrangendo assim, críticas à administração e à forma de vida dos cidadãos da cidade 
de Ouro Preto. Várias linguagens de atuação foram trabalhadas no espetáculo. 
Sancho Pança, por exemplo, é interpretado como bufão, papel no qual é possível, ter uma 
assimilação cômica, mas que se é também profundamente político, pois mostra os vícios de uma 
sociedade e o que pode ser considerado desagradável por ela. 
Já outros, como o personagem que representa um morador da cidade, tem atuação realista. 
2 As duas pesquisas desenvolvidas na Universidade Federal de Ouro Preto foram orientadas 
pelo Professor Dr. Berilo Luigi Deiró Nosella – UFOP/UFSJ, no âmbito do Grupo de Pesquisa em 
Estética e História das Artes Cênicas (UFOP) atual Grupo de Estudos em História, Política e 
Cena (UFSJ/UFOP) – http://berilonosella.wixsite.com/historiapoliticacena e 
dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5893650868206891.  

http://berilonosella.wixsite.com/historiapoliticacena%20e%20dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5893650868206891
http://berilonosella.wixsite.com/historiapoliticacena%20e%20dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5893650868206891
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uso do recurso narrativo e na discussão da cultura popular como estratégia 

política.  

Ambas pesquisas, mais do que respostas, prepararam o terreno e 

suscitaram os questionamentos que irão ser discutidos ao longo deste trabalho. 

Nesse percurso, passamos a refletir sobre as dificuldades e possibilidades de 

um teatro que atua sobretudo no âmbito popular e no campo político. E, portanto, 

que propõe como ponto central a comunicação com o público. Através das 

reflexões sobre essas questões, julgamos necessário fazermos essa retomada 

de um Vianinha que está em um momento de sua construção como dramaturgo, 

afim de conceber uma dramaturgia que coloque a classe popular como 

protagonista, tanto no palco como fora dele.  Chapetuba traz um elemento 

valioso à nossa análise; a temática do futebol como representação do popular.   

Sabemos que é inevitável, em se tratando de dramaturgia, deixar de lado 

o que seria a intenção cênica desse processo, é inevitável imaginar as relações 

que a estrutura textual que temos em mãos, a saber, a dramaturgia escrita, pode 

tecer com os demais elementos que componhem uma encenação, ainda que 

não tenhamos acesso à montagem original do material analisado.  

Ficamos, por agora, com algumas reflexões iniciais a serem 

desenvolvidas na dissertação, sobre um tipo de dramaturgia expressa pelo 

trabalho de Vianinha, que se distancia cada vez mais das categorias que 

componham o drama tradicional. Chapetuba foi escrita no final da década de 50 

e desponta a partir do pré-golpe, é diversa até perder-se de vista. 

Como ponto de partida, precisamos interpretar e refletir os movimentos 

realizados na defesa de uma cultura popular que permeou esse momento, bem 

como, compreender como as contradições e efervescências culturais, enfim, de 

que maneira o seu tempo histórico expressou-se nos debates sobre a função 

das manifestações artísticas elaboradas como instrumento de conscientização 

popular. Deste modo, procuramos estabelecer diálogos com peças e 

manifestações artísticas que construíram representações a respeito da realidade 

brasileira, numa perspectiva de engajamento político. 

 A partir dessa premissa, foi necessário apontar alguns questionamentos 

que serão explicitados e desenvolvidos ao longo do trabalho. Destes, um 

apresentou-se como mais pertinente, e dele definiu-se o objetivo central desta 

pesquisa, a investigação das estratégias culturais e políticas que possibilitaram 
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alcançar o público constituído pelas classes consideradas populares através da 

dramaturgia e encenação de Chapetuba no Teatro de Arena. Assim, poderemos 

ter uma visão dos desdobramentos que vieram acontecendo no Arena e que 

levariam Vianinha a um novo projeto, o CPC. 

Será necessário estabelecer o que entendemos por “cultura popular e 

povo”. Sobre nossa perspectiva, “Povo” é a designação dos operários, 

camponeses e estudantes. Ou seja, que não fazem parte dos proprietários, da 

burguesia em modo geral ou de uma classe privilegiada. Já o conceito de “cultura 

popular”, entendemos aqui, como uma cultura capaz de manter e preservar os 

interesses de um determinado grupo, ou seja, que esteja de acordo com os 

interesses de seu povo. 

O primeiro capítulo desta dissertação apresenta como eixo de 

desenvolvimento a discussão sobre os conceitos de “Nacional-Popular”, 

“Intelectual Orgânico”, “Sociedade Civil” e “Hegemonia” a partir da compreensão 

de Antônio Gramsci. Suas reflexões sobre o assunto, certamente, estão entre as 

mais significativas. A análise da cultura popular advinda das classes subalternas, 

(termo cunhado pelo autor mas que trataremos aqui como Classes Populares3 ) 

é um momento essencial do pensamento de Gramsci. Por meio da relação entre 

o “Nacional” e o “Popular”, Gramsci buscou recriar o entendimento que se tem 

sobre as Classes Populares.  

Ainda neste capítulo, debruçamo-nos sobre o conceito de Popular para 

Vianinha, e, de que forma isso refletiu em suas obras no contexto histórico 

anterior ao golpe militar de 64. Para tanto, foi preciso verificar como essas teorias 

foram aplicadas em suas práticas, ou seja, em suas obras e projetos. Utilizamos 

suas primeiras experiências com o Teatro de Arena, além de trazermos artigos 

e depoimento do autor sobre a produção teatral naquele momento.  Para 

Vianinha o teatro responsável deveria ser aquele que voltasse suas atenções 

para o povo. E para que o público refletisse na organização social de uma 

sociedade e de seus valores, era necessário alcançar um público popular 

                                                
3 Gramsci utiliza-se em sua obra o termo Classes Subalternas ou Grupos Subalternos, conforme 
propõe Claudio Reis em sua tese de doutorado (2009), optaremos ao longo deste trabalho por 
utilizar o termo Classes Populares, com o mesmo sentido proposto por Gramsci, porém numa 
roupagem que nos parece mais abrangente e apropriada ao nosso contexto nacional. 
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utilizando estratégias que venham deles próprios. Essa perspectiva percorre 

toda a trajetória se seu pensamento. 

No segundo capítulo, nossa investigação buscou levantar de que forma 

os procedimentos teóricos e as práticas do Seminário de Dramaturgia 

contribuíram para o pensamento de Vianinha. Bem como, sua influênciaem toda 

uma geração de dramaturgos, atores, e intelectuais dispostos a refletir sobre o 

papel de um teatro voltado para a conscientização do povo. O Seminário cumpriu 

um papel inovador como meio de modificação do ofício da dramaturgia, 

coletivizando suas teorias e práticas.  

Em seguida, analisaremos a temática de Chapetuba, de como esse 

espetáculo possibilita e desempenha um papel de Contra Hegemonia e Contra 

Alienação, no qual se desenvolve, permeando a tensão entre o contexto nacional 

e sua encenação. Partimos da premissa que um projeto político e cultural precisa 

se basear na busca da comunicação com o povo, por meio de um “teatro político” 

e “popular”. Nesse sentido, tornou-se importante analisar a temática do futebol 

por ser peça importante na ação de posição cultural e política, criando e abrindo 

espaços para a cultura popular. 

 No desenvolvimento do terceiro e último capítulo, iniciamos com a 

dramaturgia e encenação de Chapetuba futebol clube, buscando explicitar seus 

desdobramentos cênicos e, para tal, utilizamos a metodologia de análise 

cunhada pelo pesquisador Raymond Williams em sua obra, Drama em Cena4 

(2010).   Como tópico de análise desse capítulo, buscamos explicitar como o 

texto, o processo e sua temática, analisados em conjunto, são fatores 

determinantes para um diálogo efetivo com o público, processo que se inicia no 

                                                
4 Drama em cena publicado pela primeira vez em 1954 é resultado de cursos que ministrava na 
associação nacional de trabalhadores e no departamento de extensão universitária de Oxford, 
percebendo que era urgente discutir o problema da encenação, da relação entre texto e cena, 
Williams estabeleceu uma metodologia de análise que traça um contraponto entre a escrita 
dramática e o seu contexto histórico-cultural. Williams cunha o conceito de estrutura de 
sentimento, segundo o qual, haveria uma tradição de encenação, ou seja, o texto posto em cena, 
que levaria os espectadores a sentir as emoções despertadas pela peça. Williams conduz o leitor 
por diversas épocas da história do teatro ocidental, analisando diferentes obras indo desde 
Antígona de Sófocles e chegando ao cinema com Morangos Silvestres de Bergman. O autor 
concentra-se nas construções que as estruturas de sentimento obtiveram ao longo desses 
séculos cunhando assim, tipos e formas específicas de combinação entre texto. Williams utiliza 
em suas análises, plantas teatrais, cadernos de direção, programas de espetáculos, 
depoimentos, entrevistas, críticas. Em sua conclusão aponta para a forma como peças 
dramáticas e plateias interagem com realidades criadas, sentidas e vivenciadas por elas 
mesmas. 
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Teatro de Arena e se desdobra no movimento cultural que culminará na fundação 

do Centro Popular de Cultura, por meio dos debates sobre a popularização do 

Teatro Nacional.  

Oduvaldo Vianna Filho construiu admiráveis textos para a dramaturgia 

nacional, dentre esses, podemos citar a premiada Rasga Coração 5 (1974), 

considerada pela crítica nacional, como obra-prima de Vianna; no Teatro de 

Arena se consolidou com Chapetuba Futebol Clube; e no Centro Popular de 

Cultura, além de dramaturgias autorais e com parcerias, foram construídos 

textos com estudantes e operários. A demanda desse público novo, a partir das 

propostas do seminário de dramaturgia, fez com que os dramaturgos e 

intelectuais buscassem novas formas de encenação. Portanto, nosso objetivo ao 

longo desse trabalho foi vislumbrar novas possibilidades de encenação que 

resultaram nessa aproximação com um “público novo” e assim contribuíram para 

o desenvolvimento do teatro político e na difusão da Cultura Popular em campos 

ainda inexplorados, tanto do ponto de vista teórico quanto no campo da prática. 

 A importância do pensamento de Vianinha nos traz aqui a ideia de um 

teatro construído pela sensibilidade e pela inteligência de alguém que procurou 

discutir as questões de ordem artísticas e políticas juntamente ao povo.  Suas 

pesquisas e seus questionamentos com Chapetuba deram um importante passo 

na modernização de uma dramaturgia predominantemente nacional. 

 

(...) mesmo que saibamos da existência de encenações teatrais 
em terras brasileiras desde o século XVI, com a chegada dos 
jesuítas, é apenas com o romantismo que poderemos falar de 
um teatro efetivamente, brasileiro, pois devemos levar em conta 
que, para tanto, era necessária a existência de um sistema 
organizado, formado por dramaturgos e, consequentemente, 
textos, artistas e público. É durante o século XIX que a literatura 
dramática no Brasil revelará, em suas mudanças e oscilações, 
nessa posição enquanto país periférico e colonizado, reforçando 
a sensação de ideias fora do lugar”. Tomemos, como exemplo, 
o caso do nosso drama romântico: se por um lado, os autores 
tinham tendências nacionalistas, estando empenhados em 
expulsar aquilo que não fosse elemento nativo, para assim 

                                                

5 Peça escrita por Vianinha entre 1971 e 1974, venceu o Concurso de Dramaturgia do Serviço 
Nacional de Teatro(SNT) em 1974, foi proibida pela ditadura militar. Rasga Coração foi símbolo 
contra a censura e a favor da luta, a peça se passa através de saltos narrativos entre presente e 
passado. Após 5 anos interditada, sua estreia se dá em 1979, Vianinha situa sua como síntese 
de um período de 1930 a 1970, fazendo um retrospecto da época mais efervescente de toda 
história republicana brasileira. 
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destacar o que fosse autêntico e representativo de nossa 
identidade enquanto nação, por outro a forma escolhida para 
expressão dessa substancia não era a mais adequada para 
representação da realidade social brasileira. (MACIEL, 2004, p. 
20) 

 

Segundo Diógenes André Vieira Maciel, (2004), é com a crise da forma 

do drama europeu, a partir da segunda metade do século XIX, desencadeada 

pela impossibilidade de se representar o desenvolvimento dos movimentos 

operários, que se verifica a transição para preocupações políticas, marcando o 

surgimento do conceito de teatro moderno. Através desse ponto, perseguimos a 

consolidação dessa perspectiva até chegarmos à eclosão do projeto nacional-

popular desenvolvido na segunda metade do sec. XX, tendo como ponto de 

partida as encenações de Guarnieri e Vianinha no Arena. Portanto, é com base 

nessas considerações, as preocupações com a forma e conteúdo e sobretudo 

com a participação do público, que consideramos que esse momento foi 

formador para uma dramaturgia essencialmente nacional, pois, a forma ali 

empregada se desdobrava nas montagens de peças ambientadas no país, com 

autores, atores, encenadores, diretores e temáticas nacionais, que buscavam 

expressar um determinada concepção do que seria o povo brasileiro e de como 

estes poderiam ter voz e vez na cena.  

Para a realização desse trabalho, procuramos apresentar uma síntese do 

contexto histórico no qual se deu a passagem do Arena para o CPC, e refletir 

sobre o momento da política no Brasil, que foi um fator importante na concepção 

das ideias que permearam a ideologia cepescista. É importante ressaltar a 

disponibilidade dos materiais de pesquisa referente ao nosso tema. 

Encontramos pesquisas, disponíveis sobre a dramaturgia de Chapetuba, porém 

ao que se referente a sua encenação, contamos apenas com alguns 

depoimentos e críticas que nos permitiram fazer esta análise. O processo de 

encenação proposto por Augusto Boal é sem dúvida um valioso material que 

contribuiu de forma significativa ao nosso trabalho. É em razão disso que ele se 

faz tão presente em nossa pesquisa.  

A passagem dos anos 50/60 no Brasil, se fez com acelerada politização 

da sociedade, por meio da explosão de reivindicações dos trabalhadores 

urbanos e rurais organizados em sindicatos, associações de classes e nas Ligas 

Camponesas. A euforia se desenvolvia e se traduzia no futebol com a conquista 
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da copa do mundo nos anos de 1958 e 1962, também era o momento da Bossa 

Nova, da indústria automobilística recém instalada e marcava também o início 

do Cinema Novo6. 

O teatro nesse contexto precisaria aproximar-se da classe operária, 

tratando de enfocar os problemas políticos que estavam vigentes no momento. 

Com base nessa conjuntura, nos embasaremos nas teorias de Raymond 

Williams como suporte teórico para compreender as relações com o movimento 

operário. Segundo Maria Elisa Cevasco (2016), Williams refletia que para uma 

nova sociedade seria necessário que ela fosse pensada e criada de baixo para 

cima, e a educação era o momento de troca entre os intelectuais e trabalhadores. 

Em suma, um educaria o outro, estabelecer-se-ia relações de trocas, nesse 

sentido, os professores teriam de se esforçar para explicar suas disciplinas em 

termos que fossem entendidos por pessoas comuns e pudessem ser utilizados 

em movimentos reais, ou seja, buscavam uma melhor comunicabilidade7. Era 

necessário discutir temas que tivessem relação com a vida dos alunos e, muitas 

vezes, abandonar até mesmo as disciplinas do currículo escolar. A obra da 

autora Dez Lições Sobre Estudos Culturais (2016) nos remete a discussões 

muito próximas das que se desenvolveram no CPC tendo se iniciado ainda no 

Arena.  

Ao trazermos esse contexto para Teatro de Arena buscamos estabelecer 

uma reflexão sobre possibilidades diferentes da relação entre palco e plateia. O 

grande sucesso da peça de Guarnieri, Eles não usam Black-tie (1958) veio em 

                                                
6  Na primeira etapa do Cinema Novo, que vai de 1960 a 1964, contam com os alguns diretores 
como: Cacá Diegues, Leon Hirszman, Paulo César Saraceni, Nelson Pereira dos Santos. (Alguns 
atuantes do CPC). Entre outras produções dessa época podemos salientar os filmes “Vidas 
Secas” (1963), “Os Fuzis” (1963) e o prestigiado “Deus e o Diabo na Terra do Sol” (1964). Esses 
filmes tocavam na problemática do subdesenvolvimento nacional e, por isso, inseriam 
trabalhadores rurais e sertanejos nordestinos em suas histórias. 
7 Williams trabalhou como professor na educação de adultos por 14 anos. Esse período teve 
enorme importância tanto na vida como na carreira intelectual do escritor. Para Williams, os 
estudos culturais se iniciaram como empreendimento marginal, como resultado de uma práxis 
que se deu fora das universidades consagradas, a partir da necessidade política de estabelecer 
uma educação democrática para os que tinham sido privados dessa oportunidade A finalidade 
primeira da Workers’ Eduacational Association (WEA) que era uma organização de esquerda 
para a educação de trabalhadores era, oferecer acesso ao ensino superior àqueles que foram 
impedidos de tê-lo por circunstâncias materiais e a oportunidade conjunta de aprender e de trazer 
suas experiências para o ambiente da sala de aula. Esse tipo de atividade impunha a superação 
do dilema da educação tanto como um mecanismo de imposição de valores da classe dominante 
como um modo de superar esses valores. Para alcançar esses objetivos era preciso mudar o 
que era ensinado A experiência de Williams e dos seus colegas mais próximos com a educação 
de adultos na WEA teve como um dos desdobramentos a criação dos chamados Estudos. 
(CEVASCO, 2016) 
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decorrência de uma crise financeira e ideológica enfrentada pelo Teatro de 

Arena. Segundo Iná Camargo Costa (2012), esta crise foi quase terminal, e após 

esta montagem o grupo conseguiu se erguer e, por consequência, acabou 

atraindo um público novo, que era constituído por estudantes da Faculdade de 

Filosofia. O êxito dessa peça possibilitou que o Arena se tornasse um grupo de 

debates sobre a realidade brasileira naquele momento. O sucesso de Black-Tie, 

tanto na impressa quanto de bilheteria, segundo Décio de Almeida Prado (2009), 

restaurou a crença no valor das peças nacionais, e, com o Arena à frente destes 

acontecimentos.  

Black-Tie apresentava membros da classe operária como protagonistas. 

Sua ação se passa em um morro carioca e retrata o cotidiano da família de 

romana e Otávio, e de seus filhos, Tião e Chiquinho. Otávio e Tião trabalham em 

uma fábrica, e quando os funcionários decidem entrar em greve, o filho, prestes 

a casar com a noiva que está grávida, hesita entre aderir ou não à greve. A peça 

obteve sucesso de público e a receptividade da crítica teatral. Em decorrência 

desse evento, o processo para um Seminário realizou-se de forma mais rápida.  

O Seminário de Dramaturgia, discutia questões práticas e teóricas da 

linguagem teatral. Sua primeira parte discutia a técnica da dramaturgia, análise 

e debate de peças teatrais. A segunda parte, constituída por problemas estéticos 

do teatro, características e tendências do teatro moderno, estudo da realidade 

artística e social brasileira, e por fim, realização de entrevistas, debates e 

conferências com personalidades do teatro brasileiro.  

O Seminário originou-se de um curso de dramaturgia, criando textos 

teatrais autorais. Esse momento permitiu a consolidação de produção de peças 

essencialmente nacionais e sua realização foi feita pelos próprios membros do 

grupo, contando com outros artistas e professores convidados. A construção do 

Seminário viria a ser importantíssima para Vianinha, dali nasceria sua primeira 

peça longa, Chapetuba Futebol Clube. (1959). O Seminário possibilitou ainda o 

surgimento de grandes obras no Teatro de Arena, como por exemplo Revolução 

na América do sul (1960), de Augusto Boal.  

 

(...) O autor nacional ganha uma casa, experimenta, debate, faz 
seminários, começa a existir culturalmente, lota o teatro. Pela 
primeira vez, diante de um público extasiado, o homem do povo 
entra, senta, anda, fala, briga. Guarnieri, ainda que de forma 
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romântica, comunica à classe média que o favelado está na 
favela, sem navalha na mão, também atrás de uma moralidade 
para o mundo, procurando compreender sua situação e agir, 
como todos. E que, como todos, recusa-se a aceitar o destino 
que penosamente cumpre. Que, como todos, o favelado tem 
também uma alma incandescente – não são acostumados ou 
despreocupados. É fundamental lembrar que Guarnieri não seria 
montado sem existência de um movimento geral de renovação 

(...). (VIANNA FILHO, 1983, p. 123) 
 

Tal momento marca o acirramento das discussões entre teoria e prática 

dramatúrgicas. O Arena, que foi porta voz de aspirações vanguardistas, criticava 

a superioridade do repertório estrangeiro que era vigente nas décadas de 50 e 

60. O grupo buscou uma identidade própria, que pudesse refletir na dramaturgia 

e na arte cênica brasileira. Sua proposta ideológica partia da premissa que o 

teatro deveria ser levado às fábricas, escolas, faculdades, e contribuir na difusão 

da arte com o povo em qualquer âmbito social. Porém, Vianinha alegava que o 

Arena não conseguia colocar diante de si a responsabilidade de divulgação e 

massificação; é por esta razão que decide por “romper” com o grupo e ir buscar 

um teatro voltado tão-somente para as grandes massas. 

É importante salientar que havia divergências ideológicas de Vianna com 

o grupo, entretanto ambos sempre tiveram intensa preocupação com o público 

no qual se pretendia chegar. Vianinha levantou esse questionamento desde o 

Teatro Paulista de Estudantes (TPE), suas inquietações futuramente se 

desdobrariam no Centro Popular de Cultura, que teve como ponto inicial a peça 

a Mais Valia vai acabar, seu Edgar (1961).   

 Cabe ressaltar que consideramos o Teatro de Arena para além de uma 

jovem companhia de artistas profissionais. O Arena se tornou um lugar de 

reflexão e experimentação teatral porque soube, em grande parte de sua 

existência, unir de modo produtivo artistas de formações teatrais muito distintas. 

Em seus artigos, Vianinha consideraria esse ponto em suas reflexões após 658.  

Em meio a essas questões, partimos da compreensão de que os temas e 

formas populares propostos ali possuíam um diálogo efetivo com as classes 

populares, permitindo a germinação das ideias e projetos intelectuais pensados 

                                                
8Alguns exemplos são: “Perspectivas do teatro em 65”, “Um pouco de Pessedismo não faz mal 
a ninguém, “Ação dramática como categoria estética”, “A cultura proprietária e a cultura 
desapropriada”, e suas entrevistas a Luís Werneck Vianna e a Ivo Cardoso IN: (VIANNA FILHO, 
1983). 
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e concretizados a partir da afirmação e organização da cultura popular, como 

instrumento de defesa da cultura nacional e da conscientização política do povo.  

Os objetos de investigação sobre o estudo no nacional popular e a análise 

do texto e da cena do Chapetuba Futebol Clube que aqui serão expostos foram 

importantes, pois levantaram questionamentos no que se refere às formas de 

conscientização e de comunicação com as classes populares. Através disso, 

buscamos compreender também as estratégias utilizadas para se legitimarem 

como representações “para e com o povo”.  

Nesse sentido foi importante voltarmos para uma reflexão sobre a 

dramaturgia de Chapetuba, para então, procuramos refletir quais tipos de 

expressões populares faziam parte do contexto social Pré-64, pensados e 

desenvolvidos por Vianinha, assim poderemos vislumbrar de como essas 

expressões foram desenvolvidas quando o dramaturgo passa a fazer parte do 

Movimento de cultura popular proposto pelo CPC da UNE. 

Foi em meio às discussões do Arena que a temática popular começava a 

tomar suas configurações e a se fazer mais presente, ainda que a princípio, o 

público não fosse constituído essencialmente pelas classes populares, a 

abordagem popular estava tomando sua forma e ganhava seu espaço. 

Por fim, vale ressaltar que o corte histórico promovido pelo golpe militar 

de 64 modificou e dirigiu as produções artísticas posteriormente, impedindo a 

continuidade do experimento. Com isso, nosso recorte não segue além desse 

período.  
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CAPÍTULO 1 

O Nacional e o Popular 

 

Este capítulo tratará de um breve apanhado de questões teóricas e 

históricas levantadas por Antonio Gramsci. Veremos que o conceito de nacional-

popular em Gramsci está atrelado aos conceitos de intelectual orgânico, 

sociedade civil e de hegemonia e, portanto, consideramos esses termos 

fundamentais para a compreensão da produção cultural brasileira do período 

pré-64.  

No decorrer de seu desenvolvimento, também apresentaremos o conceito 

de ‘Popular’ sob a ótica de Vianinha. Pretendemos, ao longo dessas discussões, 

entender como o pensamento do dramaturgo veio a ser aplicado em suas 

práticas. Como fonte de pesquisa utilizaremos os artigos compilados na 

organização Vianinha. Teatro, Televisão, Política (1983), realizada e organizada 

por Fernando Peixoto. Seus desdobramentos, aqui presentes, permitirão pensar 

as experiências e formulações teóricas iniciadas no Teatro Paulista dos 

Estudantes, e no Teatro de Arena. Assim poderemos levantar proposições 

acerca das discussões do conceito de “popular” que iniciaria com o texto e a 

montagem de Chapetuba Futebol Clube (1959) e que culminaria mais tarde no 

projeto artístico e político do Centro Popular de Cultura da UNE entre os anos de 

1961 a 1964.  

Estes primeiros questionamentos são pertinentes para que se entenda o 

conceito de nacional-popular conforme ele aparece nos escritos de Gramsci 

para, depois, tangenciarmos a assimilação desta noção pela crítica cultural 

brasileira, durantes as décadas de 50 e 60, principalmente com a fundação e 

multiplicação dos CPCs pelo país com o projeto da UNE-Volante.  

Diante da crescente tradução, divulgação e reflexão de seus escritos, os 

conceitos gramscianos passaram a se articular com o panorama dos projetos 

culturais da esquerda no Brasil. A partir dessas questões, o pensamento de 

Gramsci nessa dissertação procura relacionar-se ao projeto nacional de 

dramaturgia desenvolvido a partir de 1950. Tais proposições abordadas, 

possibilitaram vislumbrar como o pensamento do filósofo confluiu para o debate 

da “cultura nacional popular” no Brasil.  
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1.1. O Conceito de Nacional-Popular em Gramsci 

 
Antônio Gramsci escreveu na prisão os seus textos mais importantes 

sobre a função educativa e política dos intelectuais9.  Buscaram dar aos termos 

nacional e popular sentidos diversos, assim seu pensamento contribuiu para a 

formação de um pensamento cultural, nacional e político e sobretudo para a 

educação do povo. No que se refere ao conceito de “nacional-popular” 

buscaremos as propostas e formulações principalmente nos estudos de Marilena 

Chauí em seu livro O Nacional e o Popular na Cultura Brasileira. Seminários 

(1983), Diógenes André Vieira Maciel, em Ensaios do nacional-popular no teatro 

brasileiro moderno (2004) e, nosso principal guia com Antônio Gramsci: literatura 

e vida nacional (1968).  

Para começar nossa discussão é importante pontuar que o conceito de 

nacional-popular não é claramente esboçado por Gramsci e, em seus escritos, 

de acordo com os autores elencados acima, o conceito nem sempre foi visto 

como algo unificado. O filósofo desenvolveu o debate a partir da crítica feita pelos 

periódicos italianos a respeito dos temas relacionados à arte, à literatura popular, 

sobre o desenvolvimento nacional na Itália e sua relação com a literatura 

divulgada entre as classes populares.  

As primeiras questões colocadas por Gramsci diz respeito ao fato das 

classes populares não terem acesso à “literatura nacional”, chamada pelo autor 

de “literatura artística”, em decorrência da inexistência de uma literatura popular 

na Itália. De acordo com a avaliação gramsciana, o afastamento entre os 

intelectuais e o público popular seria o principal agente da inexistência dessa 

literatura artística popular, ou ainda do conhecimento por parte do povo da 

literatura artística.  Antônio Gramsci (1968) afirma que o termo “nacional” na Itália 

possui um significado muito restrito ideologicamente, este sentido de nacional 

acaba por não coincidir com o “popular” pelo simples fato dos intelectuais 

italianos não se encontrarem junto ao povo. Gramsci ainda acentua a 

importância da ligação entre intelectual e povo, e afirma que essa tradição jamais 

                                                
9 Os cadernos do cárcere são um conjunto de 29 cadernos escritos por Antonio Gramsci no 
período em que esteve na prisão na Itália entre 1926 a 1937. Entretanto, na mais atual edição 
brasileira os cadernos foram reunidos em 6 volumes de acordo com os grandes temas estudados 
pelo intelectual. Constituem uma das obras mais importantes da teoria política deste século pois, 
entre outras coisas, são fonte de conceitos e expressões que integrariam ao nosso vocabulário 
cotidiano como “intelectual orgânico”, hegemonia, sociedade civil, entre outros. 
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foi quebrada por um forte movimento político popular ou nacional vindo de baixo, 

colocando, assim, essa tradição como “livresca” ou de “casta”, pautada pelas 

regras e formalismos da arte. 

 

A crítica confunde ordens de problemas: o da não difusão entre 
o povo da chamada literatura artística e o da não existência na 
Itália de uma literatura “popular”, razão pela qual os jornais são 
“obrigados” a se abastecerem no exterior. (por certo, nada 
impede – em teoria – que possa existir uma literatura “popular”, 
já que falta uma identidade de concepção do mundo entre 
“escritores” e “povo”; ou seja, os sentimentos populares não são 
vividos como próprios pelos escritores, nem os escritores 
desempenham uma função “educadora nacional”, isto é, não se 
colocaram e não se colocam o problema de elaborar os 
sentimentos populares após tê-los revivido e deles se 
apropriado.) A crítica nem sequer se coloca tais problemas; não 
sabe extrair as conclusões “realistas” do fato de que, se os 
romances de cem anos atrás agradam, isto significa que o gosto 
e a ideologia do povo são precisamente os de cem anos atrás. 
(GRAMSCI, 1968, p. 104) 
 
 

Gramsci questiona os motivos pelo qual o público italiano possui mais 

interesse pela literatura estrangeira, “popular e não popular” do que pela 

literatura nacional. A explicação do autor é que o público italiano sofre de uma 

“Hegemonia intelectual e moral dos intelectuais estrangeiros”, e que na Itália não 

existe um bloco nacional intelectual e moral, nem hierárquico nem igualitário. 

Nesse caso, os intelectuais não saem do povo, ainda que por ventura parte deles 

venham a ser de origem popular, acabam não se sentindo pertencentes ao povo, 

ou seja, não o conhecem e não percebem suas necessidades, suas aspirações 

e seus sentimentos difusos; em relação a própria classe.  

Para tanto, vale ressaltar que os jornais que publicavam os folhetins na 

Itália eram entidades financeiras, que buscavam publicar em suas páginas aquilo 

que mais venda propiciasse. Gramsci situa os jornais como sendo organismos 

políticos-financeiros que não se propõem a divulgar as “belas-letras” em suas 

colunas a não ser que essas “belas-letras” aumentem a vendagem de jornais e 

gere mais lucro. O romance de folhetim torna-se então um meio para a difusão 

desses jornais entre as classes populares10. 

                                                
10 [...] para muitos leitores, o “romance de folhetim” é como a literatura” de bom nível  para as 
pessoas cultas [...] pode-se afirmar que os leitores do romance de folhetim se interessam e se 
apaixonam por seus autores com muito mais sinceridade e com  muito mais  vivo interesse 
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 Neste contexto, cabe colocar o fato de que Gramsci pontua que as 

escolhas que levaram os jornais à publicação e os motivos que levaram os 

leitores a comprar determinados jornais são construídos socialmente, e que 

essas determinações também devem ser levadas em consideração quando se 

fala da formação e divulgação de uma cultura nacional-popular. Pois em teoria 

não existe, de fato, nem uma popularidade da literatura artística, nem uma 

produção local de literatura popular, pela falta de uma identidade de “concepção 

do mundo” 11  entre os intelectuais e povo. Nesse sentido, os sentimentos 

populares não são vividos como próprios pelos intelectuais, nem os intelectuais 

desempenham uma função “educadora nacional”. 

 

Os livros estrangeiros, quando traduzidos, são lidos e 
procurados, obtendo frequentemente enorme sucesso. Tudo 
isso significa que a totalidade da “classe culta” com sua atividade 
intelectual, é separada do povo nação, não porque o povo-nação 
não tenha demonstrado ou não demonstre se interessar por esta 
atividade em todos os seus níveis, dos mais baixos (romances 
de folhetim) aos mais elevados – tudo isso é verdade, que ele 
busca livros estrangeiros adequados – mas sim porque o 
elemento intelectual indígena é mais estrangeiro diante do povo 
nação do que os próprios estrangeiros. A questão não nasceu 
hoje; ela se colocou desde a fundação do estado italiano, e sua 
existência anterior é um documento para explicar o atraso da 
formação política nacional unitária da península (...). (GRAMSCI, 
1968 p. 107). 
 

                                                
humano  do que, nos chamados  salões cultos [...] se  os jornais , que são “organismos políticos-
financeiros” publicam essa literatura, isto significa que “o romance de folhetim é um meio para a 
difusão desses jornais entre as classes populares[...] o que significa sucesso político e sucesso 
financeiro. Por isso, o jornal procura aquele romance, aquele tipo de romance que certamente 
agrada o povo, que garantirá uma clientela “continuada” e permanente”. (GRAMSCI, 2017 p. 
482) 
11“Concepção do mundo” é expressão usada por Gramsci do mesmo modo que é “ideologia”, 
mas num sentido ainda mais amplo, para indicar o terreno conectivo sobre o qual surgem graus 
diversos de elaboração das capacidades do sujeito de interpretar a realidade; (...) “concepção 
do mundo” faz parte, portanto, de uma família de termos que definem a articulação do conceito 
gramsciano de ideologia e é, por isso, contígua a religião, conformismo, sendo comum, folclore. 
Mais raramente no Q se encontram, com significado análogo, também expressões como “visão 
de mundo”, concepção geral da vida”, “concepção do mundo e da vida”, “concepção da realidade” 
(...) A expressão é usada em rápido sucessão como sinônimo de filosofia, ideologia, cultura. (...) 
a concepção do mundo é determinada para o reconhecimento das identidades coletivas e 
individuas. (...) A expressão portanto, possui uma gama de utilizações muito ampla. (GRAMSCI, 
2017, p.135) Em suma, Gramsci entende ser o indivíduo livre para escolher uma das diversas 
filosofias existentes, que resultam, naturalmente, da pratica histórica dos homens, divididos em 
classes.  
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Diante das implicações de uma não literatura artística popular na Itália, o 

conceito de nacional-popular gramsciano defende que uma obra literária deve 

satisfazer o gosto estético não só das elites restritas, mas de um maior número 

de leitores, operando uma mediação ativa entre as exigências de leitura mais 

qualificada e as demandas, mais elementares, mas não menos autênticas, das 

classes populares. Tal concepção busca promover uma unificação do público, 

ampliar a área de consenso da concepção de arte e, portanto, da vida, cujo 

portador histórico é a classe no poder. 

Ainda sobre essa perspectiva, o nacional-popular além de submeter a 

uma revisão geral a tradição cultural italiana, serve para criar uma camada 

intelectual dotada do dinamismo necessário para ligar-se à mentalidade e às 

expectativas das classes populares e, ao mesmo tempo, ressignificá-las, 

levando-as ao nível de universalidade que, para Gramsci, é o que a torna uma 

obra nacional-popular. Gramsci afirma que o povo deseja uma arte histórica ou 

no caso social, e que seja expressa em termos compreensíveis de cultura, ou 

seja, termos que sejam universais12, pois existem no povo diversos extratos 

culturais, diversas massas de sentimento preponderantes. 

Gramsci faz um questionamento muito importante para entendermos o 

sentido de nacional-popular. O autor questiona se a cultura deveria ser “do povo” 

ou “para o povo”? Nesse caso, o autor afirma que seriam as duas ideias. Ou 

seja, é a tentativa de produzir, com os elementos da cultura “do povo”, 

alternativas nacionais e culturais que tenham como destinatário o “próprio povo”. 

Para uma produção nacional-popular torna-se necessário sobretudo, que os 

intelectuais cumpram a função de intelectuais orgânicos, para que assim possam 

expressar em sua arte projetos e aspirações da classe popular, e assim possam 

fornecer meios para que essas concepções venham a ser produzidas pela 

própria classe. 

                                                
12 Gramsci retoma a crítica à errada relação entre universalismo e nacionalismo de uma cultura 
mas a qual imputa não ter examinado a questão dos intelectuais. “Universal” é usado por G. ao 
analisar, nas notas sobre estrutura e superestrutura, o afirmar-se de uma fase em que uma 
ideologia se impõe, “determinando além da unidade econômica e política, também a unidade 
intelectual e moral, mediante um plano não corporativo, mas universal. (...) finalmente, fala-se de 
universal também quando G. define o objetivo como “universal subjetivo”, ou seja, um tipo de 
conhecimento que é objetivo porque é real e válido para todo o gênero humano historicamente 
unificado em um sistema cultural unitário. Nesse sentido a luta pela objetividade nada mais é que 
o processo de objetivação do sujeito “que se torna cada vez mais universal concreto” (GRAMSCI, 
2017, p.791) 
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 A questão dos intelectuais orgânicos é tratada no desenvolvimento de 

suas análises, em relação aos processos de formação da Hegemonia e ao 

conceito de Estado. Como o conceito de nacional-popular em Gramsci está 

relacionado ao conceito de Intelectual Orgânico, iremos nos debruçar sobre o 

esse conceito apenas com a finalidade elucidar algumas questões que 

consideramos pertinentes à nossa discussão.  

Gramsci desenvolve uma interpretação da função dos intelectuais nos 

processos de formação de uma consciência crítica por parte das classes 

populares e na organização de suas lutas e ações políticas. Nessa direção o 

filósofo discute o papel dos intelectuais como os que fazem as relações entre as 

diferentes classes sociais, possibilitando, ao que ele vai chamar de uma “visão 

de mundo” ,que se torna mais unitária e homogênea destacando que todas as 

camadas sociais possuem seus intelectuais, uns sendo profissionais, outros 

inclusos nesta categoria apenas por participarem de determinada “visão de 

mundo”. Entretanto o autor afirma que seria possível dizer que todos os homens 

são intelectuais, mas nem todos os homens  desenvolvem a função de 

intelectuais na sociedade. 

 

Todo grupo social, nascendo no terreno originário de uma função 
essencial no mundo da produção econômica, cria para si, ao 
mesmo tempo, organicamente, uma ou mais camadas de 
intelectuais que lhes são homogeneidade e consciência da 
própria função, não apenas no campo econômico, mas também 
no social e político. (GRASMCI, 2001, p. 15)  

 

De acordo com as definições do pensador italiano, formam-se 

historicamente categorias especializadas para o exercício da função intelectual, 

desenvolvendo-se em conexão com todos os grupos sociais, mas sobretudo, em 

conexão com os grupos sociais mais importantes, e sofrendo elaborações mais 

amplas e complexas em ligação com o grupo dominante. Os intelectuais 

orgânicos, possuem uma função básica e natural bastante importante no 

processo da reprodução social, na medida em que ocupam espaços sociais de 

decisão prática e teóricas.  O que vai caracterizar essa ligação é sua luta pela 

assimilação e conquista ideológica dos intelectuais tradicionais, portanto, essas 

assimilações e conquistas tornam-se mais rápidas e eficazes quando o grupo 

em questão for capaz de elaborar simultaneamente seus próprios intelectuais 
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orgânicos. A respeito dessa perspectiva, denomina-se a principal função destes 

intelectuais, estabelecida numa formação de uma nova moral e uma nova 

cultura, e se desdobra no entendimento de uma Contra-Hegemonia. (Gramsci, 

2001). 

Para o autor é na sociedade moderna que existe a criação de um novo 

tipo de intelectual, conhecido popularmente como filósofo, artista ou literato. 

Esses intelectuais têm a função de unificar os conceitos para criação de uma 

nova cultura, que não se reduz apenas à formação de uma vontade coletiva, 

capaz de adquirir o poder do Estado, mas também à difusão de uma nova 

“concepção do mundo” e de comportamento. 

Para que isso se estabeleça, segundo Gramsci, na questão dos 

intelectuais, é preciso elaborar um projeto orgânico, sistemático e argumentado. 

Apresentar o registro das atividades de caráter predominantemente intelectual 

de instituições ligadas à atividade cultural. Apresentar seus Métodos e processos 

de trabalho intelectual e cultural, seja criativo ou comunicativo. Escola, 

academia, círculos de diferentes tipos, tais como instituições de elaboração 

colegiada da vida cultural. Revistas e jornais como meios para organizar e 

difundir determinados tipos de cultura. 

Assim, de acordo com as formulações gramsciana, a unidade cultural e 

ideológica só pode ocorrer na mesma medida em que se efetiva a união entre a 

teoria e prática, em que os intelectuais estejam organicamente ligados às causas 

da massa, organizando a vontade coletiva que essas massas colocam em suas 

atividades, o que permitirá constituir assim um “bloco cultural e social”. É neste 

ponto que se localiza o conceito de intelectual em Gramsci, em sua importância 

social.  

Segundo a pesquisadora Larissa Costard (2013), a teoria de Gramsci não 

é mero acessório, pois a autoconsciência crítica significa a elaboração de uma 

camada de intelectuais, uma vez que as massas não se tornam independentes 

sem organização. Os intelectuais surgem no seio da própria classe, 

organizando-a, expandindo-a, e são o aspecto de ligação entre a teoria e a 

prática. O processo de criação e o desenvolvimento das camadas intelectuais 

estão ligados, historicamente, à dialética entre a própria teoria e prática, e na 

medida em que a massa se expande criticamente, reelabora e complexifica suas 

categorias intelectuais.  
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Ainda sobre os intelectuais orgânicos, de acordo com os pressupostos 

teóricos de Gramsci e, seguindo o pensamento da autora, a concepção do 

partido nesse caso vem a ser considerado como um “intelectual coletivo”, e se 

torna o grande intelectual das classes, ou seja, organismos de construção de 

hegemonia, que, nesse caso, torna-se o encarregado da reforma moral que 

promoveria a organização dos interesses de determinada classe. Sobre o partido 

moderno, o problema mais interessante diz respeito, às suas origens reais, aos 

seus desenvolvimentos, às suas formas.  Gramsci destacará a relação entre o 

partido e os intelectuais orgânicos:  

 

O que se torna o partido político em relação ao problema dos 
intelectuais? É necessário fazer algumas distinções: 1) para 
alguns grupos sociais, o partido político é nada mais do que o 
modo próprio de elaborar sua categoria de intelectuais 
orgânicos, que se formam assim, e não podem deixar de formar-
se, dadas as características gerais e as condições de formação, 
de vida e de desenvolvimento do grupo social dado, diretamente 
no campo político e filosófico, e não no campo da técnica 
produtiva (...)  2) o partido político, para todos os grupos, é 
precisamente o mecanismo que realiza na sociedade civil a 
mesma função desempenhada pelo Estado, de modo mais vasto 
e mais sintético, na sociedade política, ou seja, proporciona a 
soldagem entre intelectuais orgânicos de um dado grupo, o 
dominante, e intelectuais tradicionais; e esta função é 
desempenhada pelo partido precisamente na dependência de 
sua função fundamental, que é a de elaborar os próprios 
componentes, elementos de um grupo social nascido e 
desenvolvido como “ econômico” , até transformá-los em 
intelectuais políticos qualificados, dirigentes, organizadores de 
todas as atividades e funções inerentes ao desenvolvimento 
orgânico de uma sociedade integral, civil e política. Aliás, pode-
se dizer que, no seu âmbito, o partido político desempenha sua 
função muito mais completa e organicamente do que, num 
âmbito mais vasto, o Estado desempenha a sua: um intelectual 
que passa a fazer parte do partido político de um determinado 
grupo social confunde-se com os intelectuais orgânicos do 
próprio grupo, liga-se estreitamente ao grupo, o que, através da 
participação na vida estatal, ocorre apenas mediocremente ou 
mesmo nunca. (GRAMSCI, 2001, p.  24) 

 

Os partidos seriam organismos privilegiados de vinculação entre a teoria 

e a prática, organizando intelectuais que promovem a unidade teórico-prática no 

processo histórico real. Entretanto o que queremos ressaltar aqui éa reflexão 

acerca da questão dos intelectuais e a ampliação da formação da ação desses 
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intelectuais orgânicos nas classes populares para a construção de uma 

sociedade regulada pelos interesses e necessidades do trabalho. 

Outro ponto mencionado por Gramsci sobre a questão do nacional-

popular, refere-se ao conceito de “popular”. Para elucidar a perspectiva 

gramsciana, Marilena Chauí (1983) explica que o conceito de popular define-se 

como a capacidade de um artista ou de um intelectual expressar ideias, 

situações, sentimentos, paixões e anseios que, por serem universais, o povo 

reconhece, identifica e compreende espontânea e imediatamente. Significa 

também a capacidade para captar no saber e na consciência populares instantes 

de revelação que alteram a “visão de mundo” do artista ou do intelectual que, 

não se colocando numa atitude paternalista ou tutelar face ao povo, transforma 

em obra o conhecimento assim adquirido pelas classes populares. Essas 

fundamentações do conceito possuem a capacidade para transformar situações 

produzidas pela formação social em temas de crítica social que possibilitam ser 

identificáveis pelo povo. Ou seja, ao ligar-se aos sentimentos populares é 

possível exprimi-los artisticamente. 

 

 [...] o popular na cultura significa, portanto, a transfiguração 
expressiva de realidades vividas conhecidas, reconhecíveis e 
identificáveis, cuja interpretação pelo artista e pelo povo 
coincidem. Essa transfiguração pode ser realizada tanto pelos 
intelectuais “que se identificam com o povo” quanto por aqueles 
que saem do próprio povo, na qualidade de seus intelectuais 
orgânicos. Gramsci se situa, portanto, quase nos antípodas de 
um Brecht. (CHAUÍ, 1983, p.17) 

 

O termo popular, sob a ótica gramsciana, ganhará sentidos mais amplos 

no livro Literatura e vida nacional (1968) no capítulo em que Gramsci tratará 

sobre as “Observações sobre o folclore”. Primeiro o autor considera que o 

folclore foi preponderantemente estudado como um elemento pitoresco, 

entretanto, sua existência deveria ser considerada como “concepções do mundo 

e da vida do povo” e em grande medida subentendida de estratos determinados 

no tempo e no espaço, a sociedade deveria ser uma contraposição em relação 

às concepções de mundo oficiais. Para o autor, o folclore acabou sendo 

constituído pelos resíduos da cultura hegemônica, se tornando contraditório e 

fragmentário, aproximando-se do provincianismo por ser particularista e 

anacrônico. O folclore, nessa perspectiva, acaba por representar uma fase 
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relativamente enrijecida dos conhecimentos das classes populares de uma certa 

época e lugar.  

 

É verdade assim que existe uma “moral do povo”, entendida 
como um determinado conjunto (no tempo e no espaço) de 
máximas para a conduta prática e de costumes que derivam 
delas ou que as produziram; moral esta que é estreitamente 
ligada, tal como a superstição, ás reais crenças religiosas: 
existem imperativos que são muito mais fortes, tenazes e 
eficientes do que os da moral “oficial”. Também nesta espera 
deve-se distinguir diversos estratos: os fossilizados, que 
refletem condições de vida passada e que são, portanto, 
conservadores e reacionários; e os que são uma série de 
inovações, frequentemente criadoras e progressistas, 
espontaneamente determinadas por formas e condições de vida 
em processo de desenvolvimento e que estão em contradição 
(ou são apenas diferentes) com a moral dos estratos dirigentes. 
(GRAMSCI, 1968. p. 185) 

 
 

Ao mesmo tempo Gramsci considera que o folclore não deve ser 

concebido como algo bizarro, mas como algo que deve ser levado a sério. Pois, 

somente assim o ensino será mais eficiente e determinará realmente o 

nascimento de uma nova cultura entre as grandes massas populares, isto é, 

desaparecerá a separação entre cultura popular ou folclore. O folclore somente 

poderá ser compreendido como um reflexo das condições de vida cultural do 

povo, ainda que certas concepções próprias do folclore prolonguem-se mesmo 

depois que as condições se modificaram. O pensamento e a ciência moderna 

fornecem novos elementos ao “folclore moderno”, na medida em que certas 

noções científicas e opiniões desligadas de seu contexto e mais ou menos 

alteradas caem continuamente no domínio popular e são inseridas no “mosaico” 

da tradição. (GRAMSCI, 1968) Uma atividade, feita em profundidade, 

corresponderia no plano intelectual ao que Gramsci compara com a reforma nos 

países protestantes.  

Por isso, no que tange o termo “popular”, segundo Diogenes André Vieira 

Maciel (2004), tais concepções surgem em contraposição àquelas todas como 

“oficiais”. Intimamente relacionada a essas observações, a proposição de uma 

cultura nacional-popular nasce da necessidade do florescimento de concepções 

de mundo que se contraponham à cultura elitista, concepções essas com 

possibilidade de enxergar o “popular” como sendo próprio da nação. Gramsci, 
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ao destacar elementos positivos e negativos no folclore, colocará suas 

concepções difundidas entre intelectuais que se interessam pela cultura 

popular.  

Mas o que significa “cultura”? Neste caso, para Gramsci, significa 

indubitavelmente uma coerente, unitária e nacionalmente difundida “concepção 

da vida e do homem”, uma religião expressa pelo autor como sendo “laica” uma 

filosofia que tenha se transformado precisamente em “cultura”, isto é, que tenha 

gerado uma ética, um modo de viver, uma conduta civil e individual, e para isso, 

torna-se necessário, antes de mais nada, a unificação da “classe culta”. Portanto, 

a organização de uma cultura nacional-popular em Gramsci tem um importante 

aspecto a ser desempenhado pelo intelectual-artista. Esse é outro importante 

ponto do pensamento gramsciano: a organização da cultura. Para entendermos 

esta expressão, devemos relacioná-la com outro conceito gramsciano, o de 

“sociedade civil”.   

Tendo em mente essas ideias gerais, o conceito de “sociedade civil” é 

considerado uma nova esfera social, dotada de dimensão material própria, 

gerada pelo desenvolvimento capitalista e, por isso, restrito a um momento em 

que determinadas estruturas sociais como por exemplos os sindicatos, 

associações, partidos, escolas adquirem autonomia, que ocorre com o advento 

da burguesia e com o desenvolvimento das forças produtivas. A sociedade civil 

passa a se constituir enquanto uma instância indispensável à organização da 

cultura, separando a relação de subordinação direta do Estado. Na esfera da 

sociedade civil, passam a se destacar os intelectuais articulados aos organismos 

“privados”, situam-se organizações como já mencionados: partidos políticos, 

sindicatos, imprensa, sistema escolar, instituições religiosas..., e não mais o 

Estado, que vai exercer suas atividades com o objetivo de garantir a hegemonia 

política e ideológica. O pesquisador Berilo Luigi Deiró Nosella explica com nitidez 

a diferença entre Estado e Sociedade Civil sobre a ótica gramsciana, em que, 

nos permitirá compreender com mais clareza o conceito de Hegemonia em 

Gramsci. 

 

Primeiramente, é fundamental compreender que Estado e 
sociedade civil são, para Gramsci, uma mesma coisa, trata-se 
de um aparelho institucional coercitivo e regulador. Porém, 
apenas por uma questão “didática”, ele os separa entre os 
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aparelhos institucionais – Estado – e os aparelhos particulares – 
sociedade civil. A diferença fundamental entre eles está no fato 
de que se os braços dos aparelhos institucionais agem de forma 
prática e direta – são eles a polícia, o exército, o sistema 
judiciário e legislativo – já a sociedade civil tem uma ação mais 
sutil e indireta, ou seja, age no âmbito ideológico, criando um 
direcionamento do pensamento e da ação social, ao qual 
Gramsci denomina de Hegemonia. (NOSELLA, 2014, p. 79) 

 

Em Gramsci, a análise do Estado está difundida nos aparelhos privados 

de hegemonia. O Estado visto em um sentido mais amplo engloba a sociedade 

política e a sociedade civil. É ainda na “sociedade civil” que será produzida o que 

Gramsci vai chamar de “consciências coletivas”. De acordo com Diógenes André 

Vieira Maciel (2004), é em meio a esse movimento que irá surgir a figura do 

intelectual orgânico”, que entendemos como aquele que é capaz de se ligar à 

sua classe de origem e, assim, através da sociedade, propor a mediação dos 

aparelhos “privados” de hegemonia, e a partir dessas definições que se terá o 

intelectual do partido, o intelectual do sindicato. Portanto, Gramsci assegura que 

não seria incorreto afirmar que o desenvolvimento e ou fortalecimento da 

sociedade civil está diretamente vinculado à organização da cultura, em suas 

manifestações e núcleos aglutinadores. 

Para aprofundarmos a discussão a respeito do conceito de sociedade 

civil, como último ponto, convém mencionar a relação entre a “sociedade civil” 

ao conceito de “Hegemonia”. Para o sociólogo Raymond Williams, em seu livro 

Palavras-Chaves: um vocabulário de cultura e sociedade (2007), a noção de 

Hegemonia ganhou importância no seio da tradição marxista, especialmente na 

obra de Antônio Gramsci, que apresentou o conceito com uma noção mais 

elaborada para se pensar as relações entre as classes sociais. Portanto o termo 

pode ser complicado e variável, estendendo a noção de predomínio político das 

relações entre o Estado para as relações sociais.  

Em sua construção do conceito de hegemonia, Gramsci identificou nas 

sociedades capitalistas mais avançadas novas formas de participação: os 

labirintos da “sociedade civil”, que têm sua origem no processo histórico de 

transformações das instâncias representativas dos interesses e dos valores 

humanos. Os aparelhos “privados” de hegemonia estão vinculados ao 

movimento das classes e grupos sociais em seus diversos níveis de 

organização. Estes aparelhos incorporam a imprensa, os partidos políticos, os 
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sindicatos, as associações, os movimentos sociais, a escola e a Igreja, sendo 

agentes da hegemonia, os portadores materiais das ideologias que buscam 

consolidar apoios na sociedade civil, seja para manter a dominação, seja para 

contrariar seus pressupostos. Assim sendo, é nesse terreno da “sociedade civil” 

que se desenvolverá a “luta pela hegemonia”. 

Para Gramsci a superestrutura possui enorme influência sobre a 

estrutura13; os intelectuais, e a ideias que divulgam, alteram a maneira como os 

homens se relacionam com a política e com os meios de produção. E 

o proletariado, por exemplo, para alcançar a revolução, tinha que conquistar, 

também, a hegemonia das ideias. São, portanto, tais pressupostos que Gramsci 

vai apontar como constituintes de uma hegemonia cultural, que não é nada mais 

do que um conjunto de ideias dominantes de uma determinada conjuntura social, 

política, e econômica. Ela não é permanente, mas o Estado, e seus líderes, são 

o resultado desse somatório de forças em disputa. Neste jogo estão presentes a 

sociedade civil e a sociedade política. Sociedade civil e sociedade política se 

diferenciam pelas funções que exercem na organização da vida cotidiana e, mais 

especificamente, na reprodução das relações de poder. As duas se influenciam 

mutuamente, e o governo é o resultado das ideias dominantes.  

Sobre o ponto de vista de Marilena Chauí (1983), a pesquisadora elucida 

que a hegemonia determina o modo como os sujeitos sociais se representam a 

si mesmos e uns aos outros, o modo como interpretam os acontecimentos, o 

espaço, o tempo o trabalho e o lazer, a dominação e a liberdade, o possível e o 

impossível, o necessário e o contingente, as instituições sociais e políticas, a 

cultura em sentido restrito, numa experiência vivida ou mesmo refletida, global e 

englobante cujas balizas invisíveis são fincadas no solo histórico pela classe 

dominante de uma sociedade. No que diz respeito ao significado que deve ser 

atribuído a “hegemonia” em Gramsci, a pesquisadora afirma: 

 

                                                
13 Na tradição marxista, o termo “estrutura” (Bau) indica, no âmbito de uma metáfora de origem 
arquitetônica, a base econômica de uma organização social, política e ideológica 
(superestrutura), a ser identificada no plano da produção. (...) “Na produção social de suas vidas, 
os homens contraem relações determinadas, necessárias, independentes de suas vontades, 
relações de produção que correspondem a um determinado grau de desenvolvimento de suas 
forças materiais de produção. O conjunto dessas relações forma a estrutura econômica da 
sociedade, a base real sobre a qual se ergue uma superestrutura jurídica e política e à qual 
correspondem determinadas formas sociais de consciências” (...) (GRAMSCI, 2017, p. 269) 
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 Não é forma de controle sócio-político nem de manipulação ou 
doutrinação, mas uma direção geral (política e cultural) da 
sociedade, um conjunto de práticas, ideias, significações e 
valores que se confirmam uns aos outros e constituem o sentido 
global da realidade para todos os membros de uma sociedade, 
sentido experimentado como absoluto, único e irrefutável porque 
interiorizado e invisível como o ar que se respira. (CHAUÍ, 1983, 
p.19) 

 

A hegemonia sobre a perspectiva gramsciana é senão, sinônimo de 

cultura em sentido amplo e sobretudo de cultura em sociedade de classes. A 

hegemonia opera em dois níveis: A primeira, como direção cultural e no segundo, 

como direção política. Portanto, é a criação da “vontade coletiva” para uma nova 

direção política e também a “reforma intelectual e moral” para uma nova direção 

cultural.  

Ainda sob a perspectiva de Marilena Chauí, ao que Gramsci designa como 

“visão de mundo”, como mencionado anteriormente,  significa também um 

conjunto complexo ou um sistema de determinações contraditórias cuja 

resolução não só implica num remanejamento contínuo das experiências, ideias, 

crenças e dos valores, mas ainda propicia o surgimento do que ele vai chamar 

de  uma contra hegemonia por parte daqueles que resistem à interiorização da 

cultura dominante, mesmo que essa resistência possa manifestar-se sem uma 

deliberação prévia, podendo, em seguida, ser organizada de maneira 

sistemática para um combate de luta de classes. (CHAUÍ, 1983) É a contra 

hegemonia que irá estabelecer uma luta que objetiva a construção de uma nova 

hegemonia, e que por isso, corresponde a um projeto de classe distinto.  

Ao retomarmos o conceito de intelectual orgânico, Gramsci desenvolve a 

relação sobre a importância do intelectual na hegemonia. Gramsci atribui aos 

intelectuais “uma função na hegemonia que o grupo dominante exerce em toda 

a sociedade e no domínio sobre ela que se encarna no Estado, função essa que 

é exatamente “organizativa”, pois segundo Gramsci, toda relação de hegemonia 

é necessariamente uma relação pedagógica. (GRAMSCI, 2017) 

Na breve exposição acerca da abordagem sobre o conceito de hegemonia 

na perspectiva gramsciana, concluímos que a hegemonia é a direção moral e 

política de uma classe sobre as demais, o consenso de toda a sociedade em 

torno do projeto de uma classe, os intelectuais passam a ser considerados 

“arquitetos do consenso” em torno do qual a hegemonia ampara a estrutura 
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social, porque são aqueles que exercem a função social de elaboração e 

organização do projeto de classe. Gramsci aponta que a hegemonia não é 

exercida sobre toda a sociedade. Portanto, o filósofo italiano defende a criação 

de uma nova hegemonia baseada na aliança dos grupos subalternos. 

Como podemos visualizar, a construção da noção de nacional-popular na 

obra de Gramsci parte do pressuposto de uma tentativa de alcançar uma 

compreensão do termo oposta à dada pela hegemonia-burguesa. Nesse sentido, 

Gramsci desenvolveu suas reflexões sobre o tema como forma de compreender 

a construção de um “conceito” de nacional-popular bem como a tentativa de 

contra-hegemonia. No caso específico do nacional-popular como contra-

hegemonia, trata-se não só da busca e estratégias de assuntos da resistência 

popular ao fascismo, como ainda da prática intelectual deliberada de 

reinterpretação do passado nacional sob perspectiva popular. Nesse sentido, a 

busca gramsciana do popular se insere, ela própria, no passado cultural italiano, 

porém, naquilo que este possui de universal. 

Cabe, neste ponto, reafirmar que em Gramsci a ideia de nacional-popular 

não é a única via de contra-hegemonia, mas sim, uma forma histórica particular, 

uma tentativa de resposta revolucionária à contra-revolução fascista, e ainda 

contra a perspectiva liberal de um nacional-popular mediado pelo Estado, que 

rompe com a fragmentação dos indivíduos e ao homogeneizar identidades 

antagônicas, realiza o todo. (COSTARD, 2013, p. 07) 
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1.2. O teatro nacional e popular de Vianinha 
 

A década de 1950, iniciou-se com os debates no Brasil acerca da função 

social da arte, em especial por meio do movimento de popularização do teatro, 

tendo como principal expoente o núcleo artístico do Teatro de Arena, em São 

Paulo. Foi no campo de um teatro nacional e popular que Oduvaldo Vianna Filho 

deu início à elaboração e concretização de um teatro, que tinha como objetivo 

promover a reflexão sobre a realidade social, que servisse de instrumento de 

mediação, e que permitisse uma intervenção precisa no sentido da 

transformação social.  

Nosso recorte principal debruçou-se sobre nas entrevistas e depoimentos 

de Vianinha presentes no livro organizado por Fernando Peixoto, Vianinha: 

Teatro, Televisão, Política (1983). Os textos dessa organização apresentam um 

panorama do pensamento do dramaturgo dentro de sua trajetória artística e 

política. Tal seleção tem como um dos objetivos tratar a noção do popular sobre 

seu ponto de vista, de forma a traduzir algumas ideias que enriqueceram o 

debate a respeito do uso da cultura popular e de como essas estratégias se 

abririam na discussão referente a alcançar um público advindo 

predominantemente das classes populares. 

No ano de 1950, Vianinha ingressou na União da Juventude Comunista 

(UJC), com apenas 14 anos. A UJC buscava unir as entidades estudantis, apesar 

do número reduzido de ativistas. A União Paulista dos estudantes Secundaristas 

(Upes) fazia barulho contra os acordos militares Brasil-Estados Unidos e a guerra 

da Coréia, e empenhava-se na campanha do “Petróleo é nosso” que mobilizou 

o Brasil em 1947, pois os nacionalistas defendiam a exploração do combustível 

por empresas brasileiras. A União Nacional dos Estudantes em 1949 caíra em 

mão de tendências direitistas, mas, por dispositivos estatutários nacionalistas, 

participava das manifestações pelo monopólio estatal do petróleo.  

Vianinha não atuava diretamente na Upes, mas colaborava em iniciativas 

conjuntas. Seu pai, Oduvaldo Vianna, reunia-se frequentemente para encontros 

partidários, recebendo eventualmente intelectuais e dirigentes do comitê em sua 

casa. Em meio a esse ambiente político, Vianinha já realizava discussões em 

torno desse contexto em seu quarto. Foi em meio a esses encontros que 

Vianinha começou a esboçar seus projetos políticos e artísticos.  



  

38 
 

Com pais também militantes, Gianfrancesco Guarnieri era um estudante 

profissional que fazia parte de uma turma de atuantes que, propositalmente, 

marcava passos nos colégios. De acordo com Guarnieri, o movimento estudantil 

era um caminho que satisfazia a juventude. Essas influências possibilitaram uma 

mentalidade propícia para o desenvolvimento político na dramaturgia de 

Guarnieri e Vianinha. 

A segunda metade do ano em 1954 iniciou-se com o impacto do suicídio 

de Getúlio Vargas. Multidões tomaram as ruas e as manifestações, por ocasião 

da morte de Getúlio, encheram de inveja a juventude comunista. O momento era 

propício para aproveitar o potencial de mobilização das massas e conscientizá-

las, no sentido de que o povo tomasse conhecimento de sua realidade. Apesar 

de participar de panfletagens e assembleias estudantis, grande parte dos jovens 

comunistas queriam se ligar aos movimentos sociais.  Segundo conta Guarnieri 

na obra de Dênis de Moraes, “Chegamos à conclusão de que era preciso superar 

aquela coisa elitista e fechada em que tinha se transformado o movimento 

estudantil” (...) “Apesar do discurso não ser elitista, a prática ainda era. 

Queríamos abrir o movimento, dar-lhe um sentido muito maior”. (GUARNIERI 

apud MORAES, 2000 p. 45) 

Vianinha e Guarnieri, que até então não se conheciam pessoalmente, 

foram convocados pelo partido que seus pais atuavam (PCB), a organizar um 

grupo de teatro amador, capaz de ajudar a formar novos quadros no setor 

estudantil. Vianinha e Guarnieri nem sequer desconfiavam do que fosse a 

atividade teatral. Com pouca experiência, Guarnieri tinha vagas noções de 

história do teatro e Vianinha tinha um conhecimento breve das histórias que o 

pai lhe falava, se informando sobre a dramaturgia brasileira dos anos 30 e do 

começo do século.  

A efervescência política convidava à ação, a dar vazão ao sonho de fazer 

alguma coisa para mudar o país. “O teatro, embora fosse para um público de 

elite, de uma determinada camada social, era uma expressão moderna. E, no 

nosso entusiasmo, o víamos como meio de discutir os problemas sociais, de 

chegar às massas”, explica Guarnieri. (MORAES, 2000, p. 46) Os Jovens, 

convenceram-se de que a arte teatral era realmente um poderoso instrumento 

de organização e de conscientização. A juventude que chegava ao teatro estava 
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marcada pelas lutas nacionalistas, pela radicalização ideológica, pela percepção 

da política como atividade que todos praticavam. 

Em encontros que antecederam a criação do Teatro Paulista dos 

Estudantes, estabeleceu-se um consenso: a atividade teatral seria basicamente 

um meio de organizar o meio estudantil em torno de um trabalho artístico 

direcionado para o público mais amplo possível. O TPE teve seu início marcado 

em 1955, e sua primeira sede acabou sendo o apartamento dos Vianna, onde 

se reuniam o núcleo integrado por Vianinha, Gianfrancesco Guarnieri, Pedro 

Paulo Uzeda Moreira, Henrique Libermann e Raimundo Duprat, primeiros 

membros do TPE.  

 As propostas do TPE partiam de espetáculos que fossem realizados em 

diretórios estudantis, sindicatos, praças públicas, portas de fábricas e clubes. 

Paralelamente ao Arena, as articulações do TPE avançavam. Segundo 

Rosângela Patriota (1999) uma das referências fundamentais para o trabalho de 

Vianinha foi o então diretor Ruggero Jacobbi.  O mais politizado diretor 

contratado pelo Teatro Brasileiro de Comédia, que pensava em agrupar 

estudantes numa proposta de discussão dos problemas sociais através do 

teatro, aproximara-se da área estudantil durante um curso que ministrava por 

ocasião dos festejos do Quarto Centenário da cidade de São Paulo no ano de 

1954. Motivado pela convergência de ideias, colaborou decisivamente com o 

projeto do TPE. O primeiro espetáculo do grupo deu-se com o texto Na rua da 

igreja (1955), de Lennox Robinson, com atuação de Vianinha. Para quem 

pensava em fazer teatro com compromissos políticos, o texto de Robinson não 

era o mais indicado, logo as divergências políticas vieram e o elenco original se 

desfez, porém, Vianinha e Guarnieri continuaram com o TPE, incentivados por 

Ruggero Jacobbi e sua esposa, Carla Civelli.  

 

Rugerro Jacobbi influiu para que o TPE priorizasse um teatro 
nacional-popular, realista e crítico. Em artigo escrito por ocasião 
da estreia do grupo, ele fixou as metas a perseguir: “Há muitos 
anos estamos lutando pela constituição do TPE, isto é, um grupo 
de amadores capazes de realizar um programa não apenas 
‘teatral’ ( no sentido da descoberta de vocações ou talentos), 
mas também ‘cultural’ e ‘popular’, apresentando obras literárias 
dignas de estudo ou de divulgação, e realizando um esforço 
positivo no sentido de conquistar paulatinamente plateias mais 
ou menos afastadas do teatro ‘oficial’ começando pelo próprio 
público estudantil.”(MORAES, 2000 p.53) 
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Esse momento de Vianinha com as propostas do TPE marcou o início de 

seu pensamento e desenvolvimento de um processo de teorias e práticas 

levantadas ali, que auxiliariam o autor, na busca de um formato de teatro afim de 

representar uma identidade nacional e popular, pois, com esse grupo, e sobre a 

influência do diretor italiano, o teatro do TPE passou por um processo de 

investigação sobre as formas e conteúdos políticos. 

De acordo com Dênis Moraes (2000), Jacobbi convenceu Vianinha e 

Guarnieri a retomarem as leituras interrompidas pela militância, enfatizando a 

necessidade de uma boa formação cultural. Ao lado da defesa da formação 

política e cultural dos membros do TPE, Ruggero Jacobbi escreveu alguns livros 

no Brasil, tratando de aspectos estéticos da literatura dramática e de outros 

problemas correlacionados. Sua esposa, que foi diretora do Teatro Paulista dos 

Estudantes, trouxe para trabalhar com o grupo textos de Hegel, Gramsci e Marx. 

Com isso, Carla Civelli pôde apontar caminhos estéticos e políticos renovados 

em relação ao pensamento burguês que circulava, tanto para o texto quanto para 

a encenação. (PATRIOTA, 1999). É a partir desse primeiro contato com as 

leituras filosóficas marxistas que se dá a aproximação de Vianinha com o 

pensamento desenvolvido por Gramsci. 

O TPE contava com o espaço para os ensaios cedido pelo Teatro de 

Arena. O grupo ganhava ritmo, exercia sua capacidade criativa e chegou a 

arrebatar o prémio de primeiro lugar no II festival amador de São Paulo. Nesse 

momento, José Renato, idealizador e diretor do Arena, propôs que Vianinha e 

Guarnieri compusessem o elenco da próxima produção do grupo, Escola de 

maridos (1956) de Molière. O então diretor do Arena propôs a fusão com o TPE 

para iniciar um novo jeito de fazer teatro, contrapondo-se ao modelo europeu, do 

estilo de Revistas e Comédias. Vianinha, Guarnieri e Vera Gertel decidem sair 

do TPE e ir para o Arena. Após sua fundação em 1953 por alunos da Escola de 

Arte Dramática (EAD) e ex-integrantes do Teatro Paulista de Estudantes (TPE), 

o Arena tornou-se o centro de referência das aspirações vanguardistas, 

consolidando-se como referência para criação de um teatro nacional-popular.  

Em 1956, Augusto Boal, que havia acabado de voltar de Nova York, foi 

convidado para entrar no Arena, como segundo encenador, levando para o 

cotidiano do teatro toda a sua experiência adquirida na Universidade de 
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Columbia. Boal acrescentou ao grupo a preocupação com a definição de uma 

identidade própria e com um estilo brasileiro de interpretação. A partir das 

experiências de Boal, surge uma proposta dos integrantes para um seminário de 

dramaturgia a fim de incentivar a produção dramatúrgica dos atores, produtores 

e diretores do Arena. Os textos das peças eram debatidos e reescritos, o que 

propiciou o início da politização dos repertórios teatrais, fazendo com que a 

renovação estética e a reflexão sobre a realidade brasileira fossem inseridas nas 

encenações. Por meio desse seminário e com a estreia do Eles não Usam Black-

Tie (1958) de Guarnieri, foram elaboradas peças que se tornaram conhecidas e 

encenadas pelo Arena, entre elas Chapetuba Futebol Clube (1959) do próprio 

Vianinha. 

Este momento assume novos desdobramentos quando, depois de 1958 

com o sucesso explosivo de Black-tie e Chapetuba, o Teatro de Arena dá início 

a uma produção regular de obras que traziam à cena uma série de expressões 

e conteúdos ligados às classes populares, enquanto representação daquilo que 

seria próprio à nação, tida como “portadora de traços que não só podiam, mas 

necessitavam, ser captados e elaborados artisticamente sob o prisma do 

popular” (BETTI, 2009, p. 211).  

Na história do Teatro de Arena, tais peças foram consideradas 

responsáveis pela renovação da dramaturgia e da encenação no teatro brasileiro 

desse período, sobre uma linha nacional e popular que tinham como proposta a 

busca por uma forma estética capaz, seja pela temática explorada ou pelo estilo 

de representação, de buscar e desenvolver artisticamente a realidade nacional, 

mediante uma noção de classe popular organizada em uma dramaturgia 

nacional.  

A representação ali realizada do operário e da favela,  podia efetivamente 

ser concebido no palco com ferramentas estéticas do realismo dramático, e que 

isso se constituía no primeiro passo para uma crítica ao quadro da miséria, da 

alienação e de exploração da força de trabalho no país. Deste modo, aparecem, 

nesse tipo inovador de dramaturgia, as necessidades coletivas da pequena 

cidade fictícia do interior de São Paulo, submetidas aos interesses de dirigentes 

políticos locais. São esses temas que trouxeram à cena uma faceta documental 

que legitimava mais o caráter nacional e popular. 
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Tanto Guarnieri quanto Vianinha vinham de contextos familiares ligados à 

militância, não foi casual, portanto, a representatividade do nacional e do popular 

dentro de seus trabalhos. Vianinha começou seus estudos sobre a noção de 

popular muito jovem, a organização de seus textos suscitam uma série de 

avaliações sobre a questão do popular e a grande preocupação com o público. 

A peça Chapetuba Futebol Clube (1959), sua primeira expressão artística 

nacional e popular, originou-se a partir de sua percepção dos alcances inerentes 

a uma temática do povo: o futebol.  

 

Eu tenho a impressão que é mais um problema de reflexão. Eu 
não escolhi o futebol como posição e nem parti pra escrever uma 
peça sobre futebol partindo de uma ideia que me dirigisse a ele. 
O futebol que chegou a mim. Eu me interessei pela coisa e fui 
escrever. Agora, eu tenho a impressão que isso é um reflexo, 
um sintoma, ainda, de um surto nacionalista de teatro. E o 
chapetuba sofreu muito disso, no sentido de trazer pro palco a 
nossa realidade, procurar retratá-la quase que cronisticamente, 
sem discuti-la muito, sem procurar levantar seus problemas, 
suas causas, suas origens – mas trazer simplesmente a nossa 
realidade, a nossa fala, a nossa maneira e procurar pesquisar o 
sentido que nós temos. Eu acho que foi isso que fez com que eu 
escrevesse sobre futebol. E a peça me parece que não vai, 
também, muito além dessa crônica brasileira, um pouco assim 
nacionalista, um pouco verde-amarela das nossas coisas, das 
nossas bossas. Mas, de qualquer maneira, me parece que já 
representa um pulo, um avanço no sentido de uma temática 
nossa. Mesmo que não seja uma temática que esteja 
diretamente ligada aos fatos, aos fenômenos que nós vivemos. 
Mas naturalmente a coisa vai caminhar pra... um dia nós vamos 
deixar de escrever sobre futebol, vamos deixar de escrever 
sobre outros problemas brasileiros e vamos escrever então 
sobre ideias brasileiras, sobre nossa cultura. E vamos 
desenvolver, então, no teatro, uma cultura, uma pesquisa, 
realmente mais profunda, mais...que intervenha com mais poder 
e com mais vigor dentro da nossa realidade. (VIANNA FILHO, 
1983, p. 37) 

 

 Na entrevista acima citada de Vianinha à Alfredo Souto de Almeida, em 

1960, podemos observar que o próprio título Limites de Chapetuba dá a entender 

a existência, na avaliação do próprio autor, de um problema quanto à realização 

da obra. Porém, consideramos que Vianinha irá demonstrar uma inquietação ao 

trazer para o palco situações e identidades da realidade nacional, refletindo 

sobre os seus mecanismos e sua comunicabilidade. Ele era consciente da 
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necessidade de se pensar uma obra aberta14, agregando os valores populares e 

a vivência de uma determinada sociedade. Um ano após a apresentação de 

Chapetuba a entrevista nos dá margem a entender a urgência do autor para um 

debate em torno dessa questão.  

Na presente entrevista, Vianinha levantou pontos importantes sobre a 

responsabilidade do artista, decerto a elaboração do seminário de dramaturgia 

conduziria essa consciência, sobre a importância da pesquisa dentro de uma 

obra teatral. Logo, essa fase do Arena marca um momento em que a pesquisa 

estava em voga, consistindo-se também uma fase de experimentação. Essa fase 

levantaria a responsabilidade do autor sabendo que este tem, de alguma forma, 

de discutir sobre as críticas teatrais, trazer para dentro do debate o que os 

filósofos escreveram sobre teatro e principalmente o que o povo pensava. Este 

momento, torna-se importante por conduzir Vianinha as leituras de Marx, 

Gramsci, Piscator, Brecht, abrindo possibilidades de uma construção 

dramatúrgica, não somente no âmbito do político e popular, mas focada na 

encenação para diversos tipos de público. É a partir de cada um desses 

trabalhos, dessa discussão, e dos debates que ali foram propostos, que se 

origina a procura por formular uma nova maneira, no caso, sua nova maneira 

pessoal de escrever teatro, que estará ligada de uma forma mais atuante sobre 

sociedade.  

 

O Teatro de Arena situa-se historicamente nesse momento. 
Sofrendo da mesma alienação – mas consciente dela, 
verificando seu grau no teatro brasileiro – tenta uma integração 
maior – uma participação realmente objetiva sobre a realidade, 
procura de suas componentes – sua determinação social e 
cultural. E consegue, até aqui, um salto no espetáculo – que 
realmente procura uma participação emocional da plateia – uma 
integração, através de símbolos que têm correspondência na 
sua realidade. Mas, ainda no campo do próprio teatro – sofrendo 
a mesma deficiência cultural, que só permite a realização do 

                                                
14 É importante pontuar aqui, porque nos referimos à obra de Vianinha como uma obra aberta. 
Primeiro gostaríamos de ressaltar que não partimos do conceito de Obra aberta de Umberto Eco, 
sabemos da importância e da relevância de seu trabalho, porém não tivemos como nos 
aprofundar nesses conceito de Eco. O termo nos apareceu como uma forma de expressão que 
se desassocia ao modelo de obra teatral nos moldes tradicional.   Portanto, nessa pesquisa 
entendemos a dramaturgia de Chapetuba como uma obra aberta, pois, ela não se restringe à 
esse modelo de obra, rígida ou pré-estabelecida. Acreditamos que a partir de sua dramaturgia, 
é possível vislumbrar diferentes possibilidades de encenação, tanto no teatro ou em outras 
manifestações artísticas. Ela expressa um forma que ultrapassa o modelo formal, podendo ser 
transformada, alterada sem perder seu conteúdo ou sua intencionalidade.  
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espetáculo sem acrescentar nada ao processo humano do 
espectador que permita a sua própria verificação diante da 
realidade -, é ainda um teatro ético, alienado e circunscrito à 
emoção tradicional e convencional – um teatro ainda fortemente 
sentimental. Mas sentimental em termos brasileiros, e alienados 
em termos brasileiros. Muito mais próximo portanto do 
espectador, para a verificação de sua própria alienação. 
(VIANNA FILHO, 1983, p.27) 
 

 

Esse trabalho de pesquisa desenvolvido pelo Arena, dependia 

excepcionalmente da atuação dos dramaturgos, pois, esse processo promovia 

uma busca dos autores por estudar a sociedade, para então, assim, investigar 

uma nova fórmula, uma nova maneira de escrever teatro. Segundo Vianinha, os 

debates para a construção dessa dramaturgia não partiam da ideia de tentar 

descobrir uma maneira, um formulário de como escrever uma peça, ou seja, de 

uma receita, mas sim de procurar justamente uma pesquisa para entender o  que 

foi feito antes e, a partir daí, tentar investigar de que maneira se poderá transmitir 

as suas ideias neste momento; trata-se da investigação quanto ao 

desenvolvimento de uma dramaturgia consciente, para então formular maneiras 

de torná-las possíveis para a encenação de modo que as mesmas dialogassem 

com o público pretendido. Os conceitos de Gramsci acentuam exatamente esse 

pensamento. As paixões e o drama, devem ser representados e não 

desenvolvidos como uma tese, como um discurso de propaganda, isto é, o autor 

deve viver no mundo real, com todas as suas exigências contraditórias e não 

expressar sentimentos absorvidos apenas nos livros, mais colocá-las em prática. 

(VIANNA FILHO, 1983). 

Ao retomarmos a discussão sobre o pensamento gramsciano sobre a 

questão do motivo e de como uma literatura é popular, o filósofo irá expor que 

para uma obra, apenas o sentido estético não é suficiente: requer-se um 

determinado conteúdo intelectual e moral que seja a expressão elaborada e 

completa das aspirações mais profundas de um determinado público, isto é, da 

nação-povo numa certa fase de seu desenvolvimento histórico. 

Gramsci entende que uma nova arte não nasce por decreto: o que era 

preciso realizar eram as condições culturais oportunas para que assomasse à 

cena uma fornada de escritores nutridos de uma consciência nova do fato 

artístico. Por outra parte, para Gramsci, cada escritor tende a entrar em diálogo 

com um público social e culturalmente determinado. Isto implica a necessidade 
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de acertar as contas com o condicionamento objetivo representado pela 

configuração particular do gosto, das atitudes críticas, das pulsões fantásticas a 

que aqueles leitores se ligam, no caso.  

Para Vianinha, a obra/espetáculo existe na relação público/espetáculo. A 

obra não é mais propriamente um conjunto, é um todo, indissolúvel, em que uma 

parte realiza a outra, tudo tem justificação, em tudo existe uma eficácia maior. O 

processo de elaboração artística consiste em inverter tal condicionamento numa 

autodisciplina responsavelmente assumida pelo autor, justamente por isto, 

capaz de um efeito libertador sobre seus interlocutores, oferecendo-lhes 

certamente experiências inéditas, mas cujas sugestões estejam em condições 

de compreensão para o público. O que Vianinha desenvolve em seu pensamento 

é promover essas condições que se assomarão à cena, e por meio dela 

estabelecer um diálogo. 

 

O teatro, com seu próprio desenvolvimento, ligando-se ao público, 
criando escolas, sofrendo todo o processo de conscientização dos 
problemas brasileiros que atravessa o nosso povo em geral, 
nossa cultura em particular, chega a um momento capital: definir-
se. Definição. Ou a agora cômoda realização de espetáculos 
muito bem montados, partindo de peças absolutamente alienadas 
para o povo brasileiro, de mau gosto literário, com um estilo de 
interpretação ainda baseado na superficialidade da emoção. Um 
teatro alienado que vai se requintando em pseudobeleza plástica, 
em pseudograndes interpretações e grandes montagens, 
carregadas de vazio e pretensão: ou a realização de espetáculos, 
onde a procura do autêntico, do humano, do urgente mesmo, 
estabeleça a ligação imediata do teatro com a vida que vivemos? 
um teatro comercial ou um teatro brasileiro, com raízes na nossa 
vida e na nossa cultura, que é o único que pode sobreviver, criar 
e tornar-se um verdadeiro teatro? a resposta vem dos jovens na 
sua maioria, e são os jovens que compõem a maioria do teatro 
brasileiro: um teatro nacional. Um teatro que procure a realidade 
dele. Essa tomada de posição é lenta, uma série de fatores 
econômicos, culturais atrasam e dificultam um processo tão 
original. A própria condição de jovens dos líderes deste 
movimento no brasil dificulta um trabalho mais rápido, mais 
incisivo. Muitos erros ainda. Muita coisa para aprender, mas 
acima de tudo, uma profunda humildade e um profundo amor por 
aquilo que é nosso, por aquilo que toca nossa gente, única 
maneira de fazer teatro e de fazer arte – partir daquilo que existe, 
que é visível, partir daquilo que compõe o homem no mundo em 
que vivemos. (VIANNA FILHO, pp. 23-24, 1983) 

 

Certamente, Vianinha soube dramatizar causas e temas eminentemente 

ligados à ideologia popular, uma vez que sua ação foi ampla e diferente, capaz 
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de um caráter formulador, capaz de despertar consciência de uma visão 

criteriosa de transformar a sociedade em que vive. Não apenas colocando os 

gestos e costumes populares em sua dramaturgia, mas por ter colocado a 

pesquisa de uma identidade cultural popular em sua prática. Segundo sua mãe, 

Deocélia Vianna, Vianinha, em 1961, no início do projeto do CPC, percorreu 

todos os morros e favelas do Rio de Janeiro. Em uma semana chegou a gastar 

a sola toda do sapato. Como conta a mãe, esses eram momentos de pesquisa 

e prazer, por estar junto aos anseios e hábitos dos cidadãos mais excluídos de 

uma sociedade capitalista. Assim, trabalhou duramente com seu gravador 

sempre em punho, tomando cuidado por registrar tudo que fosse sensível à 

realidade brasileira. (VIANNA, 1984) 

Para Gramsci, essa é a função do intelectual orgânico, do intelectual que 

age, que atua, participa, ensina, organiza e conduz, enfim, ajuda na construção 

de uma nova visão de mundo, de uma nova hegemonia. Vianinha assume esse 

papel não somente motivado pela busca de uma pesquisa pautada nos 

costumes, anseios e problemas de uma determinada classe, mas sim, por 

colocar diante de si a responsabilidade como artista e como sujeito. Sua 

produção sistemática e crítica de textos sempre buscou representar as classes 

populares15, com ênfase para a representação do proletariado. De certo modo, 

esse trabalho dramatúrgico contribuiu de forma significativa para o processo de 

encenação de suas peças.  

Seu pensamento se ampliou a partir da década de 1960, mas foi na 

década de 50, ainda no Teatro de Arena, que se iniciou sua preocupação pela 

representação de uma camada específica da sociedade brasileira a partir do 

surgimento de dramaturgias voltadas para a construção de uma identidade 

nacional pautada sobretudo numa diversidade cultural. É esse caminho 

                                                
15 Via Copacabana (1957), uma farsa que, a despeito do não reconhecimento da crítica e do 
próprio autor, tem o seu valor por abordar em chave cômica a dialética do local e cosmopolita, 
por meio da tensão entre aspiração ascendente e inanição permanente do meio, e dos 
personagens da classe média baixa, vítimas do farsante. Os Azeredo mais os Benevides 
(1964) remonta ao início do século 20, com o casamento arranjado entre o filho de uma família 
aristocrata (em crise financeira) e a filha de um banqueiro. A peça trata do conflito entre 
latifundiários e trabalhadores rurais, tema também abordado no texto anterior do autor, Quatro 
quadras de terra (1963). O enredo inclui exploração de camponeses pelo proprietário de uma 
plantação de cacau na Bahia, a degradação por causa da seca, a promessa falaciosa dos 
políticos para a construção de uma barragem que revitalizaria o plantio, as manobras para 
eleições e a revolta de trabalhadores rurais em um vilarejo. 



  

47 
 

assumido por Vianinha, que resultaria mais tarde nas construções estéticas e 

políticas no Centro Popular de Cultura da UNE.  

É sobretudo uma identidade estética popular que Vianinha vai buscar nas 

comunidades, e a partir desse contato, em que procurou desenvolver meios e 

formas para o seu trabalho. A respeito desse processo, Gramsci chama-o de 

teatro de ideias; a representação de paixões ligadas aos costumes, com 

soluções dramáticas que representem uma catarse “progressista”, que 

representem o drama da parcela intelectual e moralmente mais progressista de 

uma sociedade e que expressem o desenvolvimento histórico imanente aos 

próprios costumes existentes.  

Para Gramsci, uma das caraterísticas do público popular diante de sua 

literatura reside em que não importa o nome e personalidade do autor, mas sim 

a pessoa do protagonista. Os heróis da literatura popular, quando entram na 

esfera da vida intelectual popular, destacam-se de sua origem “literária” e 

adquirem a validade do personagem histórico. Nesse caso, toda a sua vida 

passa a interessar, desde do nascimento até a sua morte. De acordo com o 

pensamento desenvolvido pelo filósofo italiano, é esse processo que explicaria 

o êxito das “continuações” mesmo que elas sejam artificiais. Isto é, pode ocorrer 

que o primeiro criador do tipo, em seu trabalho, faça com que o herói morra, ao 

passo que o continuador o faça reviver, para grande satisfação do público, que 

novamente irá se apaixonar e renovar a imagem prolongando-a com o novo 

material que lhe foi oferecido. (GRAMSCI, 1968) 

Vale ressaltar também que a concepção de estética popular pensada por 

Vianinha não está necessariamente desvinculada do mercado, pois reconhece 

que vivemos nunca sociedade capitalista. O próprio autor trabalhou como ator 

na Comédia dos erros de Skakespeare com direção de Barbara Heliodora em 

(1969), como meio de se manter. Atuou também no cinema, sendo O Homem 

sem importância (1971) um dos seus trabalhos mais significativo na área 

cinematográfica. A respeito disso, Vianinha escreve que “Eu gosto de escrever, 

mas infelizmente ganho mais dinheiro onde sou menos profissional, que é como 

ator” (VIANNA FILHO apud VIANNA, 1984, p.198)  

A ideia de uma obra “mercadológica”, por exemplo, torna-se conhecida 

pela maior parte da população, por Teatro Comercial. Esse teatro pode consistir 

em um conteúdo voltado exclusivamente para o entretenimento, avaliado para 
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fazer rir ou chorar de forma superficial e que não traz em seus ideais, em seus 

objetivos, uma busca por um conteúdo voltado para as preocupações sociais. 

Esse tipo de teatro pode possuir uma maior acessibilidade, abrangendo um 

maior número de público. Vianinha, por exemplo, em 1965 acreditava que o 

sentido verdadeiro do teatro enquanto arte era ser feito nos limites da 

consciência social, portanto livre. 

 

A realidade brasileira é imensa demais para solicitar um só tipo 
de espetáculo. Outros caminhos do teatro brasileiro não dão 
ênfase tão prioritária ao problema da contemporaneidade 
(novamente entendido como realização da sensibilidade social 
virtual) – são realizações que dão mais importância à afirmação 
de valores culturais já conquistados, que precisam ser 
reafirmados a cada momento. Para nós, montar Shakespeare – 
academicamente, modernamente – é contribuição efetiva à 
cultura do povo brasileiro. Isso é profundamente óbvio. Mas é 
preciso reafirmá-lo para evitar constantes mal-entendidos que 
julgam que pensamos ser a nossa posição a única válida. Não 
achamos. Ela é decorrente de outras posições também validas. 
(VIANNA FILHO, 1983, p.107)  

 

Para não criar uma visão equivocada sobre a perspectiva de Vianinha com 

a obra comercial, podemos dizer que para o dramaturgo uma obra não pode ser 

reduzida ao puro e simples domínio da comunicação, o teatro não pode ser 

inconsciente de si mesmo, ou um teatro que vai apenas além do divertimento do 

bom gosto. Sua principal questão é que, a qualidade artística é tão importante 

quanto a temática, a posição e a postura, em qualquer tipo de teatro. A respeito 

disso, o autor comenta que “O teatro não deixa de ser uma mercadoria 

industrializável, porém, a arte que precisa transpor para a consciência o mais 

vigoroso sentimento cognitivo do real, ou seja, será a arte do homem enquanto 

produtor”. (...) “A arte que possibilite, que encaminhe a cultura popular para o 

plano do discurso e da racionalização, que permitirá uma prática efetiva de 

desalojamento de estruturas envelhecidas e cruéis”. (VIANNA FILHO, 1983) 

 A grande problematização dessa questão é que, segundo Vianinha, 

quando o teatro começa o processo de industrialização do país, dirige-se às 

camadas letradas da população, aos elementos da burocracia administrativa, à 

pequena burguesia ligada às atividades comerciais, destinando-se a um setor da 

população, cuja formação meramente literária (única permitida pelo atraso 
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técnico e científico do país) dá mais valor aos contatos com os fatos culturais do 

que a real assimilação da cultura. 

 

O artista não foi capaz de sentir essa nova realidade e pôs no 
palco os comportamentos que justificam esse novo quadro de 
valores. Característica fundamental desse teatro: não consegue 
observar os comportamentos e a visão de mundo nova, não 
consegue comunicar condutas e reações vitais às situações. 
(VIANA FILHO, 1983. p. 46.) 

 

Tais perspectivas nos dão margem para vislumbrar a ida de Vianinha para 

a televisão, pois foram em meio aos impasses, numa conjuntura marcada pela 

repressão e censura, que se deu o surgimento de novas oportunidades 

profissionais num veículo em plena expansão, no caso, a televisão. Cabe 

lembrar que Vianinha teve uma significativa participação tanto na Televisão 

quanto no cinema. A investigação das possíveis articulações entre a dramaturgia 

de Vianinha a um projeto nacional de cultura terminou por revelar o sentido 

atribuído pelo dramaturgo à atuação num veículo de mídia como a televisão. Em 

1959, ao escrever Chapetuba, além da paixão nacionalista de um povo, o autor 

é consciente do valor mercadológico atribuído ao futebol.  

Esse procedimento tornou possível o mapeamento dos conceitos que 

deram suporte para as ideias do artista, de modo a situá-lo no interior das 

discussões acerca dos caminhos da cultura brasileira e, implicou a captação das 

soluções adotadas pelo dramaturgo para resolver os dilemas decorrentes de 

opções estéticas e convicções ideológicas que, marcaram a confecção de seus 

scripts para teledramaturgia brasileira.  

Tais ideias irão se configurar na série A Grande Família16 (1972) com 

Armando Costa. Uma comédia de costumes que toma como protagonista uma 

remediada família brasileira, conseguindo, assim, produzir um conteúdo crítico 

                                                
16 A grande família proletarizou-se por um problema de identificação com o público. O fascínio 
de A grande família é o cotidiano. Mantive a linha de comédia, uma visão bem humorada da 
família. Poderá haver momentos pungentes, mas nunca o dramático vai ter o tom dominante. No 
fundo, a grande família é a autogozação das nossas dificuldades mas, acima de tudo, é a crônica 
da família saudável. O que eu quis fazer foi uma democratização do fracasso. São os 
fracassados não no sentido da derrota, mas uma solidariedade com os não vitoriosos. Aquelas 
pessoas que, sem estar no topo do mundo, sem frequentar as colunas sociais, continuam 
maravilhosas porque enfrentam e vencem todas as situações apresentadas. (VIANNA FILHO, 
1983 p. 155) 
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que evidenciava a difícil vida do país nos “anos de chumbo”, driblando a censura 

da ditadura militar. 

 

O fato de que isto ocorra, de que seja assim, é provocado 
precisamente pela chamada literatura comercial, que é uma 
seção da literatura popular-nacional: o caráter “comercial” é 
dado pelo fato de que o elemento “interessante” não é “ingênuo”, 
“espontâneo”, intimamente fundido na concepção artística, mas 
trazido de fora, mecanicamente, dosado industrialmente, como 
elementos certos de “êxito” imediato. De qualquer modo, porém, 
isto significa que também a literatura comercial não deve ser 
negligenciada na história da cultura: ao contrário, tem um imenso 
valor precisamente a partir deste ponto de vista, pois o sucesso 
de um livro de literatura comercial indica (e frequentemente é o 
único indicador existente) qual é a “filosofia da época” isto é, qual 
é a massa de sentimento e concepções do mundo que 
predomina na multidão “silenciosa”. Esta literatura é um 
“narcótico” popular, é um “ópio”. (Gramsci, 1968, p.96) 

 

 Sua trajetória na televisão demandou a percepção da sua contribuição à 

chamada construção da linguagem televisiva e o acompanhamento da 

materialidade das produções localizadas nos núcleos de criação emergentes no 

período de ampliação da TV brasileira. O seriado, por exemplo, buscou identificar 

as temáticas abordadas, o perfil das personagens e as singularidades das 

locações, de modo a analisar a exploração do dramaturgo numa dada linguagem 

que procurava desvelar os impasses vivenciados pela classe média e populares, 

propondo uma politização do cotidiano. Decerto, sua ida para televisão se dá em 

um contexto pós-golpe militar, momento em que se fazer um teatro de resistência 

era praticamente impossível. 

A disposição de Vianinha em refletir sobre as questões mais urgentes da 

sociedade brasileira e de problematizar as vivências das pessoas comuns 

através da dramaturgia em diferentes contextos, era característica anunciada 

desde os tempos do TPE, logo mais com sua passagem pelo Teatro de Arena e 

CPC até os momentos que antecederiam ao golpe militar. Esse contexto 

histórico daria a tônica do trabalho desenvolvido por Vianinha na televisão, na 

segunda metade da década de sessenta e nos primeiros anos da década 

seguinte. Nesse horizonte, a teledramaturgia seria interpretada pelo dramaturgo 

como uma modalidade de trabalho privilegiada, uma alternativa para driblar a 

censura que cerceava as atividades teatrais e de abrir novas possibilidades de 
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popularização para sua arte. O diretor Mauricio Sherman, em entrevista à 

Deocélia Vianna, explica como se deu a princípio a ida de Vianinha para a 

televisão.  

 

Chegávamos cedo na tupi. Tínhamos uma sala, um secretária e 
nos reuníamos diariamente. E ficávamos falando de TV. eu 
passei uns três meses só conversando sobre televisão. O 
diálogo era fácil, porque tínhamos a mesma origem política, só 
que com uma diferença: eu já havia passado por algumas 
experiências e a minha cabeça já estava um pouco aliviada de 
uma série de preconceitos e traumas. Eles simplesmente 
reagiam à televisão. Mas acabaram comprando a ideia, porque 
realmente não havia como não comprar. Era uma sequência 
lógica. Você que tem compromisso com o povo, com o 
pensamento popular, com a cultura popular, não pode ignorar a 
televisão. Se a TV tem espaços, esses espaços devem ser 
ocupados por gente preocupada em estabelecer um diálogo 
objetivo com o povo. E não foi difícil estabelecer esse 
compromisso com o Vianinha. (VIANNA, 1984, p. 194) 
 
 

No que diz respeito ao momento de Vianinha na teledramaturgia são 

considerações que devem ser exploradas com a devida relevância em outro 

momento. Aqui, buscamos levantar essa discussão, localizada mais à frente de 

nosso recorte, com intuito apenas de compreender um pouco mais e de forma 

um pouco mais ampla o pensamento de Vianinha. E, a partir dessa breve 

apresentação sobre tal pensamento, a questão que nos fica é a de que para o 

dramaturgo arte e vida sempre caminharam juntas; a intensa poesia e a elevada 

dramaticidade presentes nos seus textos teatrais eram as mesmas que ele 

encontrava nas ruas e nos movimentos populares.  

Entre outras coisas, Dênis de Moraes nos expõe a expressiva relação 

entre o teatro de Vianinha e o do dramaturgo alemão Bertolt Brecht ao dizer que 

em ambos havia uma preocupação fundamental em atuar sobre o real para 

mudar o mundo que não serve, porque reifica, marginaliza, exclui e castiga. O 

biógrafo também lembra que o mundo expressivo de Vianinha transcendia os 

gêneros teatrais e que o teatro foi, para ele, a descoberta de uma ferramenta 

poderosa de expressão, participação e intervenção em um mundo hostil e 

injusto, espécie de cimento para as suas convicções mais genuínas e profundas. 

(MORAES, 2016) 
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Vianinha teve uma vasta produção dramatúrgica para um autor tão jovem. 

São diversas peças, com enredos e personagens originais, além de propostas 

quase sempre ousadas, principalmente para a década de 60 e posteriores anos 

da ditadura militar, tendo algumas, como Papa Highirte (1968) e Rasga Coração 

(1974) censuradas.  Com uma qualidade textual marcante, possuía um certo 

didatismo, ou seja, com a preocupação em revelar certos mecanismos de 

funcionamento da estrutura social, como o da exploração capitalista, tendência 

esta que combinava inspiração e compromisso.  

Se observarmos bem, em diversificadas dramaturgias, se fizermos um 

exercício imaginativo de sua encenação, poderemos visualizar traços que o 

distinguem como autor, como por exemplo, os recursos cinematográficas de 

transição de cenas, carga poética fenomenal, a aguda dramaticidade, a astúcia 

para o humor e a ironia, não deixando de valer-se da sempre presente corrosiva 

crítica social. São esses elementos constitutivos de seu mundo expressivo que 

transcendem os gêneros teatrais, e parecem mesmo se infiltrar entre eles, com 

efeitos estilísticos e de comunicabilidade os mais diversos.  

Nas suas produções não havia dissociações entre os trabalhos artísticos, 

a ousadia criativa e as intenções sociais e políticas estavam sempre presentes 

em suas obras. Vianinha foi capaz de experimentar dos textos de agitação e 

propaganda, em formatos cinematográficos, populares, entre outros, o autor não 

hesitava em valer-se de diversas formas que pudessem retratar suas visões de 

mundo, como as comédias de costumes, os shows musicais e os roteiros 

televisivos. No percurso de suas criações, Vianinha buscou harmonizar o 

impulso criativo e as razões de ser de seu teatro, que se projetavam para muito 

além de círculo existencial, ainda que também o refletisse em inúmeras 

situações evidenciadas em suas peças, roteiros e escritos. 
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CAPÍTULO 2 

Chapetuba Futebol Clube 

 

2.1.  O Seminário de Dramaturgia do Teatro de Arena 

Ao final da década de 50 no Brasil, houve a ascensão dos movimentos 

populares e organizações políticas e culturais. Esse contexto possibilitou a 

emergência da figura do intelectual, que, a partir das teses nacionalistas, 

defendia a inserção do povo como personagem principal para as mudanças 

políticas do país. A atuação da intelectualidade brasileira, inserida em 

movimentos e organizações, deu-se por meio da defesa do nacional-popular, no 

intuito de organizar e conscientizar o povo de sua função revolucionária. Após 

instigada a unidade do nacional-popular como sentido do discurso dos 

intelectuais de esquerda que se engajaram nas causas populares, o momento 

representou o desejo de mobilização política das massas e a resistência ao 

domínio externo do país.   

É nesse contexto que o Teatro de Arena, após sua transição de um 

repertório importado para um nacional, vai ao encontro de um projeto que não 

visava apenas o apelo estético ou um público burguês, mas que busca a 

reformulação da relação entre atores e público, texto e cena. É através do uso 

do chamado Arena Stage, que se opunha aos imponentes edifícios teatrais e 

transformava qualquer sala de proporções medianas, com algumas cadeiras, 

focos de luz, com poucos recursos estéticos, em sala de espetáculo. Essa 

técnica apresentada ali, trouxe para o Brasil termos tanto econômicos quanto 

estéticos, possibilitando a multiplicação de salas de espetáculos e a discussão 

para uma novo formato espacial para o teatro.  

O formato em arena possibilitou estabelecer uma relação junto ao público. 

Inicialmente, no âmbito do que estamos chamando de teatro moderno no século 

XX, o grupo foi o primeiro da América do Sul a utilizar o espaço em arena. 

Questionava-se sobre a possibilidade de montar qualquer texto, sem depender 

de recursos cenográficos. Esse tipo de espaço contribuiu também para 

aproximação do público com os atores porque excluía os diferentes planos em 

relação palco e plateia, e também suscitou experimentos na interpretação. Em 
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termos de interesse e envolvimento do público é um elemento significativo na 

identificação, aproximação, podendo afetá-lo, promover experiências e criar 

também um distanciamento de acordo com a encenação proposta.  

A partir dessas experiências que se configurará no modelo de encenação 

nesse formato, é que o Arena irá garantir um padrão de qualidade que estava 

sendo exigido dos textos, possibilitando uma comunicação imediata com a 

plateia, através da abordagem dos problemas próprios do público, ou próximos 

a ele, tudo isso em torno dos recursos disponíveis tanto de encenação quanto 

de dramaturgia, possibilitando e abrindo espaços para um conteúdo nacional-

popular.  

A união do espaço possibilitou uma nova disposição na encenação que 

se somou a uma proposta nova de dramaturgia. São esses elementos que irão 

garantir ao Arena uma pesquisa mais profícua acerca de temas que se debruçam 

sobre uma dramaturgia preeminentemente nacional. Surge a partir desse projeto 

uma consciência crítica acerca da nossa realidade. 

Antes de adentrarmos ao temas inerentes ao seminário de dramaturgia, 

cabe retomarmos alguns pontos que julgamos importantes para elucidar nossa 

discussão, para não haver confusão entre as acepção do termo “nacional-

popular”, tomadas a partir desse período. Para tal, iremos pontuar que o uso 

deste termo refere-se aqui nesta discussão sobre o seminário de dramaturgia, 

como um modelo de organização de cultura baseado no comprometimento dos 

“intelectuais” com as classes populares, a fim de popularizar e reproduzir uma 

“literatura artística popular” em contraposição à cultura dominante. Sabe-se que, 

no Brasil e, principalmente no Teatro de Arena, o uso desse termo relacionava-

se com a política cultural do PCB dos anos 50 e 60, quando este partido ainda 

acreditava que a revolução democrática iria ocorrer, como uma decorrência da 

política de “aliança de classes”.  

Aparecem, no que tange aos projetos culturais deste partido, referências 

às propostas de uma cultura “nacional e popular”. Na medida em que avançamos 

no tempo, cada vez mais os termos “nacional” e o “popular” vão se intricando, 

até que tenhamos a formação do conceito de “nacional-popular”. É esse conceito 

que vai ser evocado pelo Arena, tendo como ponto inicial a organização do 

seminário de dramaturgia.  
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De acordo com Diógenes André Vieira Maciel (2004), essa proposta do 

PCB, se não é a de Gramsci, vai cada vez mais se aproximando dela, por conta 

da influência dos vários intelectuais ligados ao partido, que passam a ler e a 

utilizar as categorias deste filósofo para entender a realidade brasileira e 

corroborar suas propostas.  

Após a fusão do TPE com o Teatro de Arena, o grupo caminhava numa 

concepção nacional-popular.  Ou seja, tinham como projeto realizar uma 

proposta não apenas teatral (não somente como grupo teatral), mas também 

cultural e popular, apresentando obras literárias dignas de estudo ou divulgação. 

Dênis de Moraes comenta que o grupo, “realizou um esforço positivo no sentido 

de conquistar paulatinamente plateias mais ou menos afastadas do teatro 

“oficial”, começando pelo próprio público estudantil”. (MORAES, 2000, p. 53) 

Após a chegada de Augusto Boal ao Arena, em 56, a encenação de Ratos 

e Homens dirigida pelo próprio Boal, lotava. Com essa encenação, Boal imprimiu 

sua marca, introduzindo laboratórios de interpretação. Momento este que 

marcava uma significativa novidade, pois o diretor perseguia um estilo brasileiro 

de representar. 

Os atores tinham tomado o gosto pelos exercícios de Stanislávski 

propostos pelo diretor. Já naquele tempo, foi institucionalizado o laboratório de 

interpretação. Alguns exercícios rotineiramente utilizados eram: “mandar os 

atores às ruas pesquisarem os movimentos, as expressões gestuais, a maneira 

de reagir do cidadão comum.” (MORAES, 2000, p. 65)   

 

O estudo de Stanislávski foi pedra fundamental na minha 
carreira. Foi ele que sistematizou um método – embora não 
gostasse que chamassem de método ao seu método – que ajuda 
o ator a buscar, em si, ideias e emoções atribuídas aos 
personagens. (BOAL, 2014, p. 161) 

 

No laboratório se criou um sentimento de fraternidade, tanto com atores 

que vinham de outras companhias, quantos aos membros. Este momento é 

pontuado por Augusto Boal à época em que o grupo tinha o orgulho em falar da 

classe teatral, como se falassem de uma parcela importante da classe operária.  

A união do Arena junto ao TPE vão ser constituidores no caminho que o 

grupo irá tomar. São as influências políticas que ambos possuíam, 

principalmente, Guarnieri e Vianinha, orientados por Ruggero Jacobbi que o 
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grupo passa então a ter, juntamente com a proposta de laboratórios 

apresentadas por Boal que irá originar a tônica do grupo e consequentemente 

irá influenciar suas concepções dramatúrgicas e de encenação/representação. 

Após a confiança firmada no diretor do Actors Studio’s, o elenco se 

interessou por saber como eram as aulas que Boal havia tido com o professor e 

crítico teatral John Gassner. Foi a partir desse interesse que o grupo propôs que 

Boal fizesse um curso de dramaturgia, aberto ao público. Durante semanas, 

passaram pelo Arena cerca de cinquenta pessoas assíduas, e Boal dava aulas 

mostrando, ao seu estilo, que “as leis em dramaturgia são instrumento de 

trabalho para serem utilizadas, e não para serem obedecidas.” (BOAL, 2014, 

p.167) 

No ano de 1957, o Arena organizou mais um curso de dramaturgia, 

também aberto ao público. Porém, foi em 1958, depois da estreia de Eles não 

usam black-tie, que os membros resolveram fundar oficialmente o Seminário de 

dramaturgia para aprofundar seus estudos, agora em pequeno grupo. Após sua 

fundação, o seminário teve continuidade por cerca de dois anos e nasceu do 

curso de dramaturgia ministrado por Augusto Boal.  

Sua grande novidade estava na forma compartilhada com que o 

dramaturgo concebia seu texto em meio a debates políticos, estéticos e 

artísticos. 17  O curso e o laboratório de dramaturgia, aconteceram antes da 

estreia de Black-tie, mas foi depois de sua encenação que o então seminário 

tomou uma forma mais elaborada e mais intensa de pesquisa.  A partir dessa 

construção cênica, se iniciou uma produção sistemática e crítica de textos, 

dispostos a representar as classes populares, com ênfase para a representação 

do proletariado. Black-tie, além de apresentar uma forma e conteúdo até então 

inovadores na cena nacional, criou o desejo pela continuidade de uma produção 

de textos nacionais. 

                                                
17 Com participação expressiva de intelectuais da Área na época, o seminário contou com nomes 

como, Sábato Magaldi, Anatol Rosenfeld, Décio de Almeida Prado, José Renato e Ruggero 
Jacobbi, Jorge Andrade e Bráulio Pedroso. Uma parte dos participantes eram convidados para 
dar aula sobre temas que os integrantes do Arena tinham pouca ou nenhuma familiaridade. As 
aulas tratavam sobre assuntos sobre o teatro brasileiro, teatro alemão, ou simplesmente era 
realizada a leitura de suas peças. Desse grande laboratório dramatúrgico, saíram cerca de sete 
textos de autores nacionais, entre eles estava o texto de Chapetuba Futebol Clube, de Oduvaldo 
Vianna Filho.  
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 Reuniram-se nesse projeto cerca de doze futuros autores profissionais, 

alguns já tendo escrito peças, outros nem uma linha18. Interessava, então, nesse 

momento, a proposta de dar aos autores nacionais inéditos a possibilidade de 

levantar problemas sociais através de sua dramaturgia. Parte desse grupo pôde 

se descobrir como um “autor profissional”. As reuniões aconteciam aos sábados 

de manhã para analisarem peças com no mínimo dois relatores.  

 

A grande vantagem era que o seminário pertencia a uma 
empresa. Ou seja, discutia-se textos para montar textos. A gente 
queria material para produzir. O sujeito não estava lá apenas 
para discutir por discutir. Não era uma especulação meramente 
cultural. O sujeito acabava sendo montado. Às vezes até contra 
posições, a gente acabou montando. Às vezes até contra 
posições, a gente acabou encenando coisas de que não gostava 
muito, mas achava que tinha que dar um significado prático e 
concreto do seminário. Deu muito banzé lá dentro por causa 
dessa posição. Mas havia a necessidade desse tipo de disciplina 
e de opção. Lançamos muita gente. E isso passou a influenciar 
a vida do teatro brasileiro, o processo teatral paulista mais 
diretamente. O autor nacional ganhou o palco. (GUARNIERI 
apud RIBEIRO, 2012, p. 94) 
 

Deste modo, de acordo com a pesquisadora Paula Chagas Autran Ribeiro 

(2012), a prática dos encontros do Seminário, ou seja, as concepções das 

dramaturgias, eram entendidas como concreção de valores políticos. Cada texto 

era analisado como um trabalho de debate. Esse formato de análise textual, 

possibilitou uma união entre a teoria e interpretação, ou seja, a construção da 

dramaturgia dependia de como seria sua encenação. É nesse formato que 

Chapetuba será escrita; debatida no seminário e reescrita durante os ensaios. 

Cada cena era revista dentro do seminário pelos próprios integrantes da peça, 

com a participação de diversos intelectuais que tiveram participação expressiva 

nessa nova proposta.  

Os relatos tinham que ser minuciosos, prestar informações nos 
debates. Os outros participantes ouviam a leitura e debatiam. As 
reuniões terminavam quando se sentia fome. Almoçávamos num 
botequim da Consolação, onde nos esperava suculenta feijoada, 

                                                
18 A produção do seminário de dramaturgia efetivamente encenada consiste em um conjunto de 
sete peças montadas entre os anos de 1059 e 1961 são elas: Chapetuba Futebol Clube (1959) 
de Oduvaldo Vianna Filho, Revolução na América do Sul (1961) de Augusto Boal, Gente como 
a gente, (1959) de Roberto Freire, A Farsa da Esposa Perfeita, (1959) de Edy Lima, Fogo Frio 
(1960) de Benedito Ruy Barbosa, Pintado de Alegre, (1961) de Flávio Migliaccio e o Testamento 
do Cangaceiro (1961), de Chico de Assis. (RIBEIRO, 2012, p. 101) 
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apesar do calor! discussões suadas. Difícil combinar Hegel, 
Brunetiére, Aristóteles com torresmo e costela de porco – no 
verão! Sófocles, Ibsen e Shakespeare com couve, laranja e 
chouriço. Heroicos: caipirinha com Maquiavel e Eurípedes. 
Delícia! (BOAL, 2014, p. 168) 

 

Sobre a perspectiva da autora, as práticas do seminário iam muito além 

da mera aquisição da técnica literária. Os textos vieram a ser um meio de 

estudos para todos do Arena. Os integrantes se permitiam levar ao palco peças 

que não tinham uma estrutura de obra “acabada”, mas cujo tema ou personagem 

central interessava do ponto de vista político e ideológico. Não havia, nesse 

trabalho, uma fórmula de resultados pré-estabelecida, e o processo, 

característica central da pesquisa, se desenvolvia como mais importante do que 

o resultado final, não que o resultado final não tivesse seu valor, mas o processo 

consistia na investigação através da tentativa e erro. Portanto, a pesquisa entre 

o texto e a cena era o principal interesse.  

 

O sentido geral da novidade histórica do seminário de 
dramaturgia se liga, assim, a um deslocamento da função e do 
trabalho da dramaturgia (a partir de sua conexão radical com a 
prática) e de uma inédita coletivização da escrita, experiência 
até então impensável na linha de modernização do teatro 
brasileiro, que se tornava hegemônica a partir do modelo de 
maior desenvolvimento empresarial do teatro brasileiro de 
comédia (TBC). O texto e a cena nasciam interligados, sendo 
seu tema – e sua forma de representação – problematizados a 
um só tempo. (RIBEIRO, 2012, p. 15) 

  

 A prática coletivista do seminário buscava uma atitude autoral do autor. 

De acordo com Ribeiro (2012) durante seu tempo, o seminário só fez aumentar 

as contradições, inquietações e descobertas criativas do Arena. Tudo era 

exaustivamente debatido, a ponto de causar incômodos em muita gente. Por 

outro lado, a autora traz o ponto de vista de Nelson Xavier, que acreditava que 

esta postura, sempre contraditória, permitiu que os participantes pudessem 

ampliar sua visão e entender as especificidades dramatúrgicas. 

  O caráter ideológico, tão presente no seminário, estimulava o debate, ou 

seja, uma produção dramatúrgica em que o sentido formal e o ideológico não 

podiam mais estar dissociados. Por exemplo, podemos entender essa questão 
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descrito por Maria Silvia Betti quando comenta a influência ideológica do PC no 

Arena: 

 

No Brasil, o marxismo encontra-se mais ligado às estruturas 
universitárias do que às partidárias, já que nestas, privilegia-se 
a abordagem de documentos do PC soviético. Tais 
características merecem ser observadas pelo fato de o arena 
apresentar tendências comuns ao PCB no que se refere à 
composição social de seus integrantes e de seu público, e de 
compartilhar dos pontos de vista postulados no programas de 
atuação do partido. Deve-se lembrar que no arena fazem-se 
presentes tanto elementos de formação universitária quanto 
membros do partido (o próprio Vianinha) que confere a essas 
questões grande representatividade para entender-se a 
importância que tais temas (nacionalismo, reformismo e caráter 
frentista de atuação) adquirem nas formulações do grupo. 
(BETTI, 1997, p. 21) 
 

 Quando a pesquisadora se refere especificamente ao Arena, 

entendemos que o seminário, sendo um apêndice do Arena, está estritamente 

intricado a ele, isto é, não se desassocia de sua configuração e posição proposta. 

Tendo em vista que o Arena trabalhava junto ao coletivo, todos os participantes 

tinham efetiva participação em seus projetos e peças.  

Essa proposta desenvolvida pelo Arena levará nossa discussão ao que 

Gramsci designa por função do partido político. Para o autor, o partido político 

oferece a possibilidade de articulação das lutas sociais dos trabalhadores na 

perspectiva da sua emancipação, e da construção de uma outra forma de 

sociedade. Para essa articulação, ele propõe como instrumento fundamental das 

diversas lutas sociais o partido. 

 O partido político tem um papel fundamental no processo de disputa de 

hegemonia, sendo o principal instrumento de luta contra a hegemonia. A 

organização, tanto artística quanto política desenvolvida pelo seminário de 

dramaturgia, se aproximará das formulações de Gramsci sobre o papel do 

partido. É através dos seus instrumentos de luta, de mobilização, organização e 

formação política presentes ali que serão criadas as “vontades coletivas”.  

 Para Gramsci, um partido coletivo, nada mais é do que ser capaz de 

resumir vontades coletivas, e dirigir a classe para a tomada do poder, ou seja, 

criar condições para o desenvolvimento da vontade nacional-popular. Portanto, 



  

60 
 

as discussões presentes no seminário vão colocar diante de si a 

responsabilidade da função social do intelectual diante dos interesses do povo. 

Retomando as propostas do seminário, sua organização não ficou restrita 

somente aos integrantes da companhia; estudiosos e convidados ampliavam os 

temas discutidos pelos dramaturgos. O Seminário se tornou para convidados e 

o curso para todos. Parte do Seminário contou com grande participação 

partidária, adquirindo debates naturalmente mais politizados. Boal afirma que “a 

paixão pode levar à intransigência. Algumas vezes, intransigíamos. O Seminário 

ficou com fama de sincero beirando o dogmatismo. Hoje seríamos mais 

compreensivos.” (BOAL, 2014, p 168).  

Para alguns convidados era difícil compreender a importância da 

radicalidade das questões levantadas pelo grupo. Segundo Paula Chagas 

Autran Ribeiro (2012), a contribuição do seminário se forma a partir de sua 

mobilidade constante entre aprendizagem e produção, entre teoria e prática, 

entre arte e história. A substância ideológica do grupo provinha do ideário 

nacional-popular, mas sempre na perspectiva livre em que o pensamento não 

pode ser apartado de uma prática que o redimensiona. A autora conclui que, por 

conta dessa autocrítica constante, é que não se pode isolar uma parte do projeto 

do grupo sob o signo do dogmatismo. Os integrantes do Arena tentavam, com 

sua prática teatral, despir as diferenças de classe. 

Segundo o dramaturgo Paulo Pontes, o estilo de escrever peças, de 

representar, o tipo de plateia para o qual o espetáculo se destinava, até a forma 

de organizar a companhia teatral, tudo tinha de ser questionado, revisto e 

mudado no Arena. Vianinha era a figura que representaria ali um papel 

fundamental nesses momentos de redefinição, porque “era dotado de uma rara 

capacidade de diálogo com esse ser humano especial que era o jovem artista 

imaturo, indeciso e inseguro de suas possibilidades” (PONTES apud 

BARCELLOS, 1994, p. 16).  

Vianinha é constantemente apontado como uma pessoa que sempre 

estava disposta às discussões, que era sempre vista como disposta a estimular, 

procurando e descobrindo significados, punha-se como igual, se interessava, 

perguntava e, sobretudo, ouvia os demais. O espaço de discussão propiciado no 

seminário colocaria o pensamento do autor há pleno vapor. Ali, Vianinha teria 
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estímulos suficientes para desenvolver um trabalho voltado para um teatro 

popular, que no caso era seu principal objetivo desde os tempos do TPE. 

Segundo Ribeiro (2012), enquanto existiu, o Seminário passou por 

momentos de contradição, inquietações e grandes descobertas criativas. Porém, 

essas contradições permitiram que os integrantes do Arena olhassem tudo de 

uma maneira crítica. As discussões eram quase sempre sobre posições político-

ideológicas, o que fez com que surgissem divergências com intelectuais, 

estudantes e todos que não eram integrantes permanentes do Teatro de Arena, 

mas que participavam do seminário, seja levando suas peças, ou ministrando 

aulas. Vale lembrar que o seminário sustentou discussões sérias no âmbito 

político, o que acabou por levá-lo a ser considerado um processo de pesquisa 

que, além de uma produção sistemática de peças nacionais, trouxe um momento 

de extremo radicalismo no que diz respeito à essa produção.  

A partir desse momento, as discussões políticas e estéticas se 

intensificaram no Arena, momento esse que gerou diversos embates políticos. 

Tal processo se desdobraria na ideia inicial de um Centro de Cultura Popular. 

São essas discussões que se iniciaram no seminário de dramaturgia que irão 

continuar no CPC, sobre a responsabilidade do autor com seu público.  

A radicalização dessa postura no Teatro de Arena, conduziria, de certa 

forma, Vianinha a pensar e desenvolver um novo projeto, e assim nascera o 

caminho para a consolidação do Centro Popular de Cultura.  É em meio aos 

desdobramentos das discussões e dos trabalhos presente ali, tanto nas viagens 

do Arena para a divulgação de suas peças nacionais entre elas “Eles não usam 

Black-tie (1958), Chapetuba Futebol Clube (1959) e Revolução na América do 

Sul” (1960), quanto aos debates que vieram por meio do Seminário, que irão 

levar Vianinha a pensar e elaborar este novo projeto. Esta nova concepção para 

Vianinha constituía-se em que, o teatro brasileiro cuja estrutura carecia de um 

grande plano de reformas radicais. Era hora de reorganizar e fortalecer a 

infraestrutura teatral. Ou seja, sair das quatro paredes em busca das massas. 

(MORAES, 2000, p. 100) 

É importante ressaltar que essa ruptura de certo modo construída pelo 

Seminário não se deu apenas por conta das divergências sobre a época. Apesar 

de ser uma crítica constante de que Vianinha não concordava com um teatro 

popular que cobrasse ingresso, ou de continuar a produzir um teatro dentro de 
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uma sala de teatro, o dramaturgo compreendia a importância que o espaço do 

Arena já vinha conquistando, com uma diversificação do público com quem 

dialogava. Talvez a maior divergência tenha surgido no ponto em que o debate 

sobre a função da arte conduz ao debate sobre o modelo formal.  

Esse novo pensamento de uma proposta para o teatro popular, idealizada 

por Vianinha, (o teatro deveria chegar às massas) o permitiu enxergar no Arena 

e com os debates do seminário, um novo caminho de unidade dialética entre arte 

e política, e foi a partir de sua experiência com uma dramaturgia criada nesse 

processo que possibilitou a criação de um novo modelo de escrita e encenação 

no CPC da UNE. Neste caso, o seminário e a encenação tanto de Black-tie e 

Chapetuba, influenciaram significativamente o modelo de movimento que irá ser 

criado em 1961. Gianfrancesco Guarnieri é quem aponta o vínculo indissolúvel 

entre as pesquisas do Seminário e do CPC: 

 

O seminário pode ter sido, por exemplo, o primeiro espectro 
desta mistura de tendências que vai aflorar no CPC. Muitas das 
posições discutidas no seminário passam a ser o centro de 
debates internos do CPC e muitos passam a ser linha de ação e 
movimento” (PEIXOTO, apud RIBEIRO 2012, p. 100) 
 

 

Cabe pontuar que a importância do Teatro de Arena reside em sua 

formulação, desenvolvimento e modificação que trouxe a todo o pensamento do 

teatro brasileiro. Os debates ali presentes pertenceram a uma época do Arena 

de extrema inventividade, no que se refere à interação entre “arte e política”, em 

que suas criações estéticas e ideológicas contribuíram para a criação de ações 

politizadas. 

Vianinha era consciente que o teatro comunicava teatralmente. Para o 

dramaturgo cabia dar o próximo passo para seu projeto que se consistia na 

intensidade do relacionamento com público. Para ele, o sistema, o método de 

comunicação estava descobertos, tratava-se de intensificá-lo e enriquecê-lo. 

(VIANNA FILHO, 1983 p.50). 

 No artigo Arena, Boal, Francis - O teatro da responsabilidade (sem data) 

Fernando Peixoto (1983), apresenta esse momento podendo referir-se como 

sendo um momento de posição crítica de Vianinha diante do trabalho do Arena 

que parece situar-se num período que pode ir dos últimos meses de 
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permanência no grupo até a formulação de um projeto para o CPC. Nesse artigo, 

Vianinha afirma que:  

 

O espetáculo se acrescenta, se desvela. Não pode haver 
subestímulo para o espectador, nem superestímulo. A 
teatralidade é condição permanente. Ziembinsky faz o 
espetáculo com o pano fechado. Boal abre o pano. Há um 
espectador do outro lado. O espetáculo existe na relação 
público/espetáculo. O espetáculo não é mais propriamente um 
conjunto – é um todo, indissolúvel, onde uma parte realiza a 
outra. Tudo tem justificação. Em tudo existe uma eficácia maior. 
(VIANNA FILHO, 1983 p.50). 
 

É a partir desse pensamento que podemos entender os passos de 

Vianinha a um teatro nacional e popular. O dramaturgo entende que para 

conquistar um teatro voltado às representações e conscientização das massas, 

eram necessários pesquisa, tempo e trabalho. 

A grande contribuição do Arena foi a sua dramaturgia a partir dos debates 

suscitados ali. Por meio de seus textos, tornou-se possível levar discussões 

sobres as classes populares em um âmbito político, estético e artístico. Tanto 

que os textos produzidos no Arena e principalmente os advindos do seminário 

de dramaturgia, foram encenados durante suas estreias no Arena e 

posteriormente em diferentes estados do país. A riqueza dramatúrgica acende 

discussões e análises até hoje no teatro político, popular e nacional. 
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2.2.  O futebol: estratégia popular e instrumento Político 
 

A partir da construção dramatúrgica de Chapetuba, entendemos que 

Vianinha iniciou sua busca por uma dramaturgia sobre as proposições do 

nacional-popular. O futebol como protagonista, viria a ser tratado pela primeira 

vez numa obra para o teatro entre nós. A partir de uma breve leitura podemos 

identificar “tipos” que se aproximam dos operários, camponeses, entre outros. 

São esses “tipos” que compõem um público ainda maior, a grande massa 

torcedora. Ou seja, uma análise a respeito da temática abordada nesta 

dramaturgia poderá nos suscitar mais teses sobre as questões inerentes ao 

teatro nacional popular, pensado e desenvolvido por Vianinha. 

Não temos a pretensão aqui de questionar as deficiências consideradas 

pela crítica da época e principalmente a autocrítica de Vianinha, mas sim levantá-

las com o intuito de analisar os desdobramentos que essa peça conduziu na 

dramaturgia e na encenação brasileira. Nesse sentido, fez-se necessário apontar 

para seu conteúdo que, sobre nossa perspectiva, é o maior mérito da obra. 

“Chapetuba é ótimo material para o processo de análise dos que pretendem 

estruturar uma cultura brasileira que possa inteligir e submeter o 

desenvolvimento anárquico de nossa realidade.” (VIANNA FILHO, apud 

MICHALSKI, 1981, p.89) 

Primeira dramaturgia produzida no seminário de dramaturgia, estreou 

oficialmente no dia 17 de março de 1959 no Teatro de Arena sob a direção de 

Augusto Boal. O elenco contava com: Nelson Xavier, Flávio Migliaccio, Chico de 

Assis, Xandó Batista, Arnaldo Weiss, Riva Nimitz, Edmundo Mogadouro, Milton 

Gonçalves, Henrique César e Oduvaldo Vianna Filho. A peça ainda contou com 

uma estreia no Rio de Janeiro em 1960 com o mesmo elenco. 

Trata-se de um drama que mostra as relações econômicas e sociais num 

clube de futebol de segunda divisão no interior. Por esse texto, Vianinha recebeu 

os prêmios: Saci, Governador do estado do Rio de Janeiro e Associação 

Brasileira de Críticos Teatrais, como melhor autor do ano. Segundo Carmelinda 

Guimarães (1984), esse texto teve várias adaptações, como para televisão 

dirigida por Antunes Filho e apresentada em 23 de outubro de 1974, na TV 

Cultura de São Paulo, com a participação de Raul Cortez, Jairo Arco e Flexa 

compondo o elenco. Dois anos depois, a revista placar fez dela uma fotonovela, 
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publicada na edição nº 309, a adaptação foi de Agnaldo Silva, com a produção 

de Ingrid Aguiar Yamane e contou com as fotografias de ítalo Sani.  

Defendemos que a peça de Vianinha é uma contribuição indiscutível à 

nossa dramaturgia, mesmo que, talvez, ainda adormecida em nossa 

historiografia mais oficial, quiçá por se tratar de uma dramaturgia de um período 

de juventude de Vianinha, ou de uma época que estigmatizou-se como “datada” 

de nosso teatro, o fato é que acabou ficando diminuída em detrimento de outras 

obras do autor. Com ela, podemos vislumbrar diferentes possibilidades cênicas. 

Sua temática não poderia ser mais propícia para levantar discussões que viriam 

a ser debatidas nos anos seguintes no âmbito do Teatro e Cultura Popular, além 

de proporcionar os embates futuros na conscientização das massas que utilizou 

a cultura popular como estratégia artística e política.  

Como mencionado anteriormente, o processo de elaboração de 

Chapetuba se deu por meio das discussões que ocorreram no Seminário de 

dramatugia. Mesmo antes do processo de reescrita da peça durante os ensaios, 

Chapetuba já havia sido lida na Escola de Artes Dramática (EAD) em 1958. 

Como Black-Tie continuava em sucesso e as apresentações estavam a todo 

vapor, os ensaios de Chapetuba se prolongavam e Vianinha reescreveria o texto 

diversas vezes, principalmente com base nos ensaios com Boal. Nelson Xavier 

comenta esse momento de construção da dramaturgia no seminário: “A gente 

se esbaldava em procurar um estilo brasileiro de representação. Não havia nada 

de formalista. Era o prazer de se identificar”. (XAVIER, apud MICHALSKI, 1981, 

p. 83). Nelson Xavier define que a principal finalidade do seminário era que o 

autor mesmo, enquanto o texto não estivesse plenamente finalizado, tivesse a 

oportunidade de ver a experiência da encenação, para então continuar 

escrevendo, e assim poderiam visualizar seu crescimento tanto dramatúrgico 

(levantando questões com viés político e popular) quanto ao modelo de 

encenação. 

Portanto, nos parece que não havia uma preocupação com o resultado de 

uma peça “acabada”, mas sim, uma experiência que fosse “construído” a partir 

de uma estrutura que possibilitasse a “compreensão do público” em diferentes 

formas e contextos. Assim, o seu processo foi pensado com o intuito de trazer 

para o teatro nacional um modelo de encenação que fosse essencialmente 

brasileira, ou seja, que trouxesse uma forma própria de encenação, criada a 
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partir do contexto e da cultura nacional, e que portanto, seria capaz de fazer uma 

ponte entre as diversas camadas sociais. Para Boal, o teatro para ser popular, 

 

Deve ter sempre a perspectiva do povo na análise dos 
fenômenos sociais. Porém não é necessário, que trate 
exclusivamente dos chamados temas “políticos”. Nada humano 
é estranho ao povo, que é formado de homens. Quando 
atacamos o teatro “psicológico” não é pelo fato de tratar 
psicologia, seria absurdo. Mas sim pelo fato de que a sociedade 
é, nessas peças, apresentada segundo a perspectiva 
psicológica de um indivíduo. O mundo é visto subjetivamente por 
um personagem, e através da empatia, essa visão, subjetiva, 
pessoal, é transferida para o espectador, pré brechtiano. (BOAL, 
1979, p. 31) 

 

Em meio às discussões das peças e das montagens, foi empreendido no 

Seminário um amplo esforço de reflexão metodológica sobre uma dramaturgia 

brasileira de orientação “Nacional e Popular”. Já afirmamos que no texto de 

Vianinha o futebol teve pela primeira vez seu reconhecimento dramatúrgico no 

palco e, ao explorá-lo, Vianinha examina a sua problemática, partindo de um 

clube pequeno de cidade do interior. Chapetuba futebol clube não poderia ser 

mais brasileiro. O momento histórico vivido pelo Brasil era propício: em 1958 o 

país não fazia outra coisa senão acompanhar os jogos da seleção brasileira na 

copa do mundo na Suécia. Sobre a escolha de Vianinha, Sábato Magaldi aborda 

em uma crítica da época, a potência dessa temática com o contexto vivido. 

 

O futebol é um dos assuntos mais vivos do país. Lota estádios, 
e faz que a nação se paralise, quando da disputa de um troféu 
mundial. Liga os torcedores de origens mais diversas a uma 
única emoção, diante de um lance decisivo. Sob certo aspecto, 
preenche um papel de coletividade (apesar da disputa de 
adversários), que era antes atribuído ao próprio teatro. Não se 
poderia desconhecê-lo por mais tempo na literatura dramática. 
Chapetuba F. C. vem examinar, por dentro, o mecanismo do 
esporte, engastando-o no quadro mais amplo da realidade 
social, que o condiciona e sem dúvida lhe determina as 
características” (MAGALDI apud GUIMARÃES, 1959, p. 39-40). 

 

Partindo da premissa que o futebol é considerado como um dos maiores 

fenômenos sociais do Brasil, por representar uma identidade nacional e também 

conseguir dar significado aos desejos de potência da maioria absoluta dos 
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brasileiros, podemos afirmar que, essa relação, tão forte das pessoas com o 

esporte é vista como parte da própria natureza do país. A massa trabalhadora 

encontrou nesse esporte a essência democrática que lhe era negada em todas 

as outras áreas. Segundo Marcos Guterman (2010), a profissionalização do 

futebol em 1933 e a primeira copa em 1950 foi uma consequência óbvia disso, 

as competições começaram a atrair um número considerável de público, e os 

melhores jogadores passaram a ser disputados e remunerados por clubes cada 

vez mais interessados em competir para vencer. Quando se tornou global, o 

futebol passou rapidamente a ser o campo das disputas hegemônicas. Em 

resposta, com a massificação, o futebol passou a ter também importância 

política.  

De acordo com Raul Milliet Filho (2009), da chegada do futebol no Brasil, 

em 1894, pouco após a abolição da escravatura, até a sua profissionalização, 

alguns marcos foram fincados na cultura do País. Sobre essa questão o autor 

comenta que, 

 

Um esporte Inglês que desembarcado no eixe Rio-São Paulo em 
malas europeias, em um curto espaço de tempo foi reinventado 
e incorporado pelas classes populares brasileiras, consolidando-
se, ao lado do samba, como um dos pilares centrais de Estado-
Nação, da autoestima de uma população (MILLIET FILHO, 
2009, p. 33) 

 

Com base na observação de Raul Milliet Filho, sabemos que atualmente 

o futebol mobiliza uma grande parcela da humanidade, não há como, 

simplesmente, negar a sua existência, pois, ele está em toda parte, através das 

conversas diárias entre as pessoas, seja nas ruas, no trabalho, na escola ou no 

ambiente de lazer. Além disso, ele também tem uma presença muito forte na 

mídia, na internet, no rádio, em jornais, na TV, etc. Enfim, ele, simplesmente, faz 

parte do convívio humano e social das pessoas. (MILLIET FILHO, 2009) 

Chapetuba foi escrita no contexto em que o Brasil passava por um 

momento de plena emoção com o futebol, era a conquista da copa do mundo na 

Suécia. Essa vitória em 1958 representou o apogeu de um ciclo do futebol 

brasileiro. De acordo com o Jornalista, pesquisador e historiador da Fundação 

Maurício Grabois, Osvaldo Bertolino (2016), a explicação correlaciona 
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fenômenos de ordens variadas – da economia, da política, da cultura e da 

história.  

O futebol brasileiro iniciou a sua trajetória para o sucesso quando, no 

começo do século XX, deixou os clubes grã-finos e espalhou-se por várzeas e 

agremiações populares. Depois da revolução de 30, emergiu com toda a sua arte 

e, naquele momento, como o futebol, que se profissionalizou em 1933, a 

literatura e a música popular ganharam impulso e também viveram a sua “fase 

de ouro”. A conquista da Copa de 58, portanto, tem um simbolismo que 

representa uma fase de ouro do povo brasileiro.  

Essa conquista expressou uma fase transitória do próprio país. Bertolino 

traz em seu artigo observações de Nelson Rodrigues por ter sido considerado o 

escritor e dramaturgo que revolucionou a forma de analisar o futebol no Brasil. 

De acordo com Bertolino, Nelson Rodrigues explicou bem o significado da 

conquista de 1958. “Já ninguém mais tem vergonha da sua condição nacional. 

E as moças na rua, as datilógrafas, as comerciárias, as colegiais, andam pelas 

calçadas com um charme de Joana d’Arc. O povo já não se julga mais um vira-

latas. Sim, amigos: o brasileiro tem de si mesmo uma nova imagem. Ele já se vê 

na generosa totalidade de suas imensas virtudes pessoais e humanas”. (IN: 

BERTOLINO, 2016) 

A emoção vivida pelos brasileiros era também vivida por Vianinha como 

um bom torcedor. É portanto, esse o caminho escolhido por Vianinha, que vai ao 

encontro da emoção que o que futebol pode trazer para o povo Brasileiro. Torna-

se possível pensar que um teatro com questões políticas ligadas à satisfação e 

ao prazer pela temática pode sim comunicar com diferentes públicos, 

independentemente de sua classe social. É uma emoção capaz de agradar que 

irá permitir que o teatro popular chegue as massas. Chapetuba aborda em sua 

dramaturgia a possibilidade de levar o espectador ao prazer e a alegria, sem ter 

que abrir mão do debate sobre assuntos sérios.  Podemos observar, no que diz 

respeito à dramaturgia, as proposições acerca do pensamento de Vianinha sobre 

essa questão: 

 

Chapetuba F.C, encara o futebol ligado a todo um processo 
humano e social de hoje. É a história do futebol – suas cores, 
sua dança, os gritos, a ciranda enorme ao lado do comércio puro 
e simples, da barganha, do interesse pequeno, do suborno 
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negado e difuso. Esta coexistência dramática que mente a 
pureza do futebol explode na vida de um punhado de homens. 
Onze. De um lado – Durval, Maranhão, Pascoal, Benigno, 
céticos, deturpados, comidos por suas próprias vidas. Gente que 
aceita o estabelecido, que admite o antecipado. Luta, se revolta, 
mas partiu, iniciou aceitando. Desse Outro lado – Cafuné, Zito, 
Fina, Bila, pesados de sonhos, começando hoje, puros, simples, 
não sabem ver. Desesperam procuram e choram. (...) Nunca 
pretendi fazer de Chapetuba F.C. uma peça estática que 
imobilize o homem na sua fragilidade e na sua desconfiança. 
Talvez a peça seja estática e só amargue. É defeito então. 
Gostaria de transmitir com essa peça o eterno transitório, o 
eterno prá frente e condicionamento destas vidas a todo um 
processo da realidade de hoje” pretendi que fossem os 
personagens de Chapetuba F. C. os sem-caminho. Não o autor. 
(VIANNA FILHO, apud PEIXOTO, 1983, p. 82) 
 

A fim de entendermos a finalidade e a importância do futebol no texto de 

Vianna, segundo o sociólogo Maurício Murad (2007), o futebol representa o 

esporte mais popular do planeta, pois, envolve de forma direta, ou não, bilhões 

de pessoas ao redor do mundo, que vão desde os jogadores amadores até os 

mais variados recursos humanos empregados a nível profissional (cozinheiro, 

preparador físico, porteiro, pedreiro, conselheiro etc). 

Com efeito, pode-se pensar que o futebol é capaz de expressar a cultura 

predominante em diversas sociedades, logo, é considerado um elemento 

proeminente na formação da identidade nacional de diferentes países, 

principalmente o Brasil, de acordo com suas assimilações e incorporações do 

esporte no País. Para Silvio Ricardo da Silva (2001), o futebol é uma forma 

particular de cultura que norteia a vida de muitos brasileiros, pois diversos 

vínculos são criados tendo este esporte como pano de fundo, seja assistindo os 

jogos, debatendo-os ou, até mesmo, praticando-os. 

 Pressupomos que quando o espetáculo futebolístico vai de encontro com 

o teatro como obra de arte, ele surte o mesmo efeito catalizador. Não se trata 

apenas da popularidade do futebol como marca da nacionalidade, porque ele é 

um esporte popular em muitos países, mas pensamos como ele pode tocar o 

espectador e despertar sua empatia. Ou seja, o tema dá subsídios para a 

construção de uma proposta contra hegemônica no que se refere ao projeto de 

um teatro político e popular. Como já nos afirma Gerd Bornheim, referindo-se à 

proposição teatral de Brecht tendo como base o boxe – esporte de grande apelo 

popular tanto na Europa quanto nos E.U.A.: 
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A urgência está toda aqui: descobrir para o teatro uma nova 
forma. Do jeito que as coisas vão, o teatro está destinado ao 
fracasso: foge-lhe a criatividade, a tradição torna-o maçante, o 
público desaparece. É isso mesmo: o público desaparece – e vai 
aonde? A grande atração da época, que corresponderia hoje ao 
sucesso do nosso futebol, era a luta de boxe. Pois o público 
acorre a este novo endereço, e concentra-se em torno da arena 
de esportes. A fuga do público para tais paragens mostra-se 
incontornável? Tudo indica que sim. Mas é por aí que se deve 
procurar uma saída para a marginalização do teatro: ele deve 
aproximar-se do esporte. (BORNHEIM, 1992, p. 71). 

 

Sabemos que o espetáculo futebolístico veio se consolidando como um 

produto abundantemente rentável, por isso, ele é explorado e comercializado 

dentro da sociedade. A própria mídia pode expressá-lo claramente, na medida 

em que destina uma grande parte da sua programação para os eventos e/ou 

programas esportivos, em que o futebol é unanimidade. Com efeito, refletir sobre 

a questão da mercantilização e espetacularização do futebol torna-se um ponto 

preponderante para se articular a respeito da sua manifestação social e cultural. 

Como levantado no capítulo anterior, Vianinha não nega este tipo de 

consumo cultural, é certo que desde de 1950 há um conjunto de pessoas que 

consomem esse tipo de cultura, entretanto o que o autor faz, é utilizá-la de forma 

consciente e perspicaz. Claramente, hoje, o futebol possui mais efeito por conta 

da expansão da indústria cultural, e, é por conta dessa ampliação, que talvez 

hoje, o texto de Vianinha possibilitasse levantar ainda mais uma discussão 

política e cultural através dos desdobramento em que sua dramaturgia suscita.  

Nesse sentido, pode-se alegar que todas as manifestações ocorridas 

dentro desse universo, de alguma forma, acabam influenciando no consumo de 

bens e serviços oferecidos pelos clubes, desde a compra de ingressos para os 

jogos, a aquisição de produtos ou acessórios relacionados ao mesmo e a procura 

por espetáculos teatrais que retratassem esse tipo de tema. Por exemplo, no 

caso de um espetáculo teatral, pensando a utilização desta temática e a sua 

problematização, o artista poderá escolher se faz sobre um time local, estadual 

ou nacional. Sobre uma situação vivida no contexto, como campeonatos ou 

craques do futebol. Pressupomos que se uma dessas possibilidades tiver no 

centro das atenções, os artistas poderão alcançar êxitos, assim como, este 
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recurso pode ser utilizado habilmente para levantar e debater questões de cunho 

político, justamente pela abrangência e apreço popular que ela possui.  

 Com base nestas questões, pressupomos que a temática de Chapetuba 

Futebol Clube foi percussora para a difusão entre o teatro popular e as relações 

entre texto, cena e público. Como veremos no capítulo seguinte, a dramaturgia 

de Vianinha revela a preocupação em desmitificar a manipulação do futebol 

pelos interesses imediatistas. Seu texto aponta os questionamentos sobre o 

teatro voltado para os interesses do povo.  

 

A peça reflete todo um contexto de crítica social, consequente 
com o posicionamento do grupo do Arena durante o seminário 
de dramaturgia. O esporte do povo é utilizado como tema para 
demonstrar o quanto esse povo é ludibriado. A peça desvenda 
os meandros do jogo do poder, o suborno, os interesses da 
federação em que ganhe determinado time, que pode levar mais 
público aos estádios ou satisfazer algum dirigente poderoso em 
relação a esse time, Vianninha traça esse quadro usando o 
contexto de uma disputa de final de campeonato de futebol, com 
um time do interior. Toda crítica social Vianninha coloca numa 
situação profissional, entre jogadores, entre os trabalhadores 
presentes e o governo ou o poder subentendido. Mas 
curiosamente, para retratar o “eterno prá frente” a que se refere 
na apresentação da peça, ele vai usar uma situação familiar. 
(GUIMARÃES, 1984, p. 43) 

 

Dentro de sua temática central, além da paixão pelo futebol, são 

empregadas as armações que acontecem nos campeonatos, bem como a 

ingenuidade de jovens que não se dão conta disso obcecados por um sonho, ou 

uma ideia imposta. O futebol cumpre, nesse sentido, seu papel por despertar 

sentimentos tão íntimos e próximos, que envolve o espectador.  

De acordo com Raul Milliet Filho (2009), o futebol se torna um grande 

exemplo da dinâmica entre o erudito e o popular, possibilitando assim, que as 

classes trabalhadoras e dominantes estabeleçam trocas de experiências e 

incorporações balizadas pelos laços de hegemonia e contra hegemonia. Ainda 

sobre sua perspectiva, o futebol visto como cultura popular (em processo de 

consolidar-se como paixão e arte) desempenhou um papel de contra hegemonia 

e contra alienação possível, o que nos permite pressupor que esta peça se torne 

importante na guerra de posição cultural e política, criando e abrindo espaços 

nos aparelhos de hegemonia.  
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O universo futebolístico, a partir da difícil sobrevivência de um time do 

interior, serviu de pretexto para Vianinha examinar a engrenagem social que 

determinava as relações humanas e profissionais, tolerava métodos escusos tais 

como os subornos, as traições para a ascensão social, a paixão, e condenava 

os setores desfavorecidos a se perpetuarem na exclusão.  

Sobre os acontecimentos presentes no futebol e também retratados na 

obra de Vianinha, Raul Milliet Filho (2009) irá trazer para nossa discussão uma 

referência do pensamento de Gramsci. De acordo com o autor, Gramsci, talvez 

mais com o “otimismo da vontade” do que com o “pessimismo da razão” 

(contrariando uma de suas máximas políticas), publicou, em 1918, um texto no 

Jormal Avanti, intitulado o futebol e o baralho, traçando um paralelo entre a 

equidade observada em um jogo de futebol e os expedientes reprováveis ao 

pôquer e congêneres como metáforas da sociedade competitiva. 

 

...observem uma partida de futebol: é um modelo da sociedade 
individualista. Nela se toma a iniciativa, mas essa é definida pela 
lei. As personalidades distinguem-se hierarquicamente, mas as 
distinções não ocorrem segundo o status, mas segundo 
específicas capacidades de cada um. Há movimento, 
competição, luta, mas esses são regulados por uma lei não 
escrita, que se chama “lealdade” continuamente recordada pela 
presença do árbitro. Paisagem aberta, livre circulação de ar, 
pulmões sadios, músculos fortes, sempre voltados para a 
ação.19 (GRAMSCI apud RAUL MILLIET 2009, p. 310) 

 

Sobre o ponto de vista de Milliet Filho (2009), Gramsci revela nesta sua 

publicação uma visão pontilhada de romantismo quanto ao mundo do futebol, 

“contraposto” ao universo do baralho, onde, por debaixo da mesa os lances eram 

decididos. O que Vianinha faz é aproximar a partida de futebol do jogo de 

baralho, expondo todos os conflitos e armações que normalmente ficam 

escondidos, e que de alguma forma todos possuem conhecimento dessas 

armações. Vianinha abre ao espectador uma visão menos romantizada do 

futebol. O torcedor se contraia por achar que o seu time está sendo injustiçado, 

porém não acredita na possibilidade do seu próprio time ser desonesto.  

                                                
19 Esta crônica, traduzida por Carlos Nelson Coutinho, foi tirada do fundo do baú de Luís Sérgio 
Henriques, um dos organizadores e tradutores da reedição dos cadernos do cárcere no Brasil. 
In: MILLIET FILHO, 2009, p. 310)  
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Retomando o pensamento do filósofo italiano, sob a perspectiva de Milliet 

Filho, Gramsci enriquece esta análise a respeito da linguagem. Para ele, existe 

um preconceito de que a filosofia é algo muito difícil e complexo. Mas ela, 

segundo Gramsci, está contida com características espontâneas de todos os 

homens. Por exemplo, na própria linguagem que é um conjunto de noções e 

conceitos determinados e não apenas palavras ornamentais. Ou, então, no 

senso comum, nas crenças populares e naquilo que comumente se chama 

folclore. 

Raul Milliet Filho ao abordar esta questão - sobre qual a ideia que o povo 

faz da filosofia? -  menciona que Gramsci diz ser possível “reconstruí-la” através 

das expressões da linguagem comum. Uma das mais difundidas é a de “tomar 

as coisas com filosofia”, a qual, analisada, não tem por que ser inteiramente 

afastada. Portanto Gramsci pontua que: 

 

[...] essas expressões populares poderiam ser agrupadas com 
as expressões similares dos escritores de caráter popular 
(recolhidas dos grandes dicionários) nas quais entrem os termos 
“filosofia e filosoficamente”, e assim se poderá perceber que tais 
expressões têm um significado muito preciso, a saber, o da 
superação das paixões bestiais e elementares numa concepção 
da necessidade que fornece à própria ação uma direção 
consciente. Este é o núcleo sadio do senso comum, que poderia 
precisamente ser chamado de bom senso e que merece ser 
desenvolvido e transformado em algo unitário e coerente. Torna-
se evidente, assim, porque não é possível a separação entre a 
chamada filosofia “científica” e a filosofia “vulgar” e popular, que 
é apenas um conflito desagregado de ideias e opiniões. 
(GRAMSCI apud MILLIET FILHO 2009, p. 310-311)  

 

Quando Vianinha cria uma “simplicidade” textual, e a partir de uma 

temática ligada ao povo em seu texto, em que ele busca uma mediação com o 

espectador através da linguagem comum. Nesse sentido, entendemos que as 

questões sociais e afetivas vão surgindo e nos dando a dimensão de quão 

complexas podem ser  as tomadas de decisões, a realização de escolhas, para 

a construção de uma dramaturgia popular e política, mesmo que a princípio 

essas dramaturgia venha de uma construção aparentemente “simples”, como 

podemos observar com a temática do futebol; principalmente num mundo 

esportivo/artístico atravessado por tantos interesses. É em meio a essa forma 

que ele poderá explorar discussões que nos levem para um campo mais político, 
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pois, as relações expressas ali, têm como premissa o conhecimento e 

compreensão da mentalidade e do comportamento das classes populares 

brasileiras.  

Seguindo nossa análise, a construção das personagens feitas por Vianna 

revela bem o povo brasileiro, e acaba por permitir, a partir de seu nível social, 

criar um espaço destinado à comunicação. Uma vez que conhecem o universo 

social no qual convivem, isto é, recebem e decodificam as mensagens dos 

meios, interpretam-nas de acordo com os padrões de conduta, julgam-nas e, 

com grande habilidade, empregam outros meios para transmiti-las, adequadas 

ao interesse coletivo e em linguagens de domínio e compreensão geral, aos seus 

iguais.  

Para Boal, todos os temas são válidos, já que podem ter duas versões. 

Porém, nem todos eles são oportunos em todos os momentos. O argumento 

mais fácil e mais usado pelos “críticos burgueses” é o de condenar o teatro 

popular por sua insistência em certos temas, escondendo ao mesmo tempo o 

fato de que também o teatro burguês insiste nos seus: “o teatro popular é 

verdade, não estuda solidão ou os triângulos amorosos, mas também o teatro 

burguês não decide a ingerência da United fruit nos negócios dos países” (...) 

(BOAL, 1979, p. 33). Por essa questão, as analogias e aproximações entre teatro 

e futebol são as mais diversas possíveis, a começar pela impressão de 

espetacularidade que possui o futebol e que alguns segmentos teatrais também 

possuem. 

Sendo assim, a temática do futebol é apropriada ao contexto de uma 

forma de teatro nacional, popular e político, porque explora o contexto vivenciado 

pelos brasileiros, além de trazer em sua narrativa, traços, gestos e falas comuns 

à classe popular. Esses elementos envolvem uma atuação em vários setores da 

sociedade e possibilita um diálogo efetivo com o público endereçado. O que 

torna essa comunicação mais profunda. O futebol torna-se comum a qualquer 

pessoa, ou seja, qualquer indivíduo pode falar de futebol, com maior ou menor 

propriedade. Com isso, permite que assim se estabeleça uma relação com o que 

está sendo dito, faz-se entender, pois, é algo que faz parte da própria cultura.  

 

O tratamento de temas como pequenos times de futebol abriu 
possibilidades ilimitadas para a perspectiva de criar 
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personagens dramáticos brasileiros. Essas peças, tão 
naturalistas quanto possível em seu tratamento dos 
personagens, retratavam o brasileiro de maneira autêntica, 
como ele vivia, trabalhava e falava, usando uma linguagem que 
refletia a classe e fala regional. (DAMASCENO, 1994, p. 82) 

 

A peça não oferece nenhuma solução para os problemas expostos, mas 

tornou a denúncia às traições, um fator significativo para o diálogo com o povo. 

Chapetuba Futebol Clube encara o futebol ligado a todo um processo humano e 

social de hoje. Sob nossa perspectiva, o texto de Vianinha não é apenas uma 

peça sobre o futebol, mas que pelas questões abordadas torna-se uma peça de 

alto interesse público, porque além de retratar problemas, culturais, linguagem 

tipicamente nacional, buscou destacar algumas características que emergem 

como germe de sua dramaturgia, como o uso de expressões, costumes e gostos 

que representam a identidade nacional. 

A crítica recebeu bem a montagem de 1959, embora tenha apontado uma 

série de problemas referentes a sua estrutura dramática. Gostaríamos aqui 

apenas de apontar algumas críticas que se detiveram sobre seu conteúdo. 

Sábato Magaldi, por exemplo, saudou Vianinha pela “sensibilidade de fixar pela 

primeira vez no teatro um tema eminentemente nacional”, e acrescentou:  

 

Chapetuba Futebol Clube, examina, por dentro, o mecanismo do 
esporte, engastando-o no quadro amplo da realidade social, que 
o condiciona e sem dúvida lhe determina as características. O 
texto transcende, nesse caminho, as fronteiras da tipificação de 
um grupo humano para situar-se como estudo de indivíduos de 
uma classe desfavorecida, em face da ordem social injusta. Os 
vários jogadores, sem serem abstrações, simbolizam as 
diversas fases de uma evolução, em que lutam 
desesperadamente por sobreviver. E sabe-se, com certeza, que 
o tempo os esmagará. (MAGALDI apud MORAES, 1998, p. 88) 

 

A incessante autocrítica de Vianinha faria com que ele revisasse seus 

escritos constantemente e, por vezes, considerou que Chapetuba “continha 

erros graves de ordem essencial e causada pela ingênua satisfação de 

permanecer no pitoresco”, em determinados momentos, em seus artigos, 

publicados por Fernando Peixoto (1983), tinha a consciência da importância que 

a dramaturgia de 1959 teria para toda a construção de suas obras após a sua 

saída do Teatro de Arena.  
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Maria Sílvia Betti em seu artigo “A atualidade de Vianinha: reflexões a 

partir de O método Brecht (2013), de Fredric Jameson aborda e contesta a 

autocrítica do dramaturgo e a importância que sua obra viria a ter para a 

encenação nacional: “Os impasses e limites constatados na criação de 

Chapetuba Futebol Clube viriam a ser enfrentados em sua dramaturgia com um 

grau de perspicácia crítica e de problematização formal até então inéditos no 

teatro brasileiro” (2013, p.199).  A autora, em seu livro Oduvaldo Vianna Filho 

(1997), expõe sobre a escolha do tema: 

 

Sob o ponto de vista da temática, a peça de Vianinha vem trazer 
ao Arena um novo registro de primazia: se black-tie abrira o 
palco aos conflitos políticos e éticos de operários, chapetuba... 
vinha trazer, pela primeira vez, à cena, os problemas relativos à 
chamada “paixão nacional” – o futebol. (...) A nação, que se 
propusera avançar cinquenta anos em cinco com o plano de 
metas do governo JK, possuía, em seu bojo, o termo comum e 
democratizador de um esporte das massas. O país vibrava junto 
aos rádios, em casas e bares, diante da superioridade 
estratégica de seus jogadores, meninos provindos das várzeas, 
dos subúrbios, das favelas para enxergar, de forma tão bem 
sucedida, as cores nacionais. A escolha de Vianinha não poderia 
ter sido mais oportuna. (BETTI, 1997, p. 50) 

 

Em entrevista concedida à pesquisadora Jalusa Barcellos (1994), 

Gianfrancesco Guarnieri aborda a questão da temática das peças produzidas no 

Seminário de dramaturgia, relembrando a importância das montagens tanto de 

sua peça quando a de Vianinha. Guarnieri destaca a pertinência dos temas 

abordados e a responsabilidade enquanto artistas de buscarem as formas mais 

identificáveis e próximas aos operários, camponeses e demais públicos ao qual 

o Arena tinha por interesse. 

 

O sucesso de Black Tie e Chapetuba abalou preconceitos e 
convicções, incentivou autores já representados e os ainda 
inéditos, motivou a criação do I Seminário de Dramaturgia do 
Teatro de Arena em São Paulo, instaurou a credibilidade numa 
nova dramaturgia brasileira. E por quê? Pelas qualidades 
artísticas da peça? Não só. Pela sua temática urbana, pelos 
seus protagonistas, pelo resgate da classe operária, por assumir 
o ponto de vista dos oprimidos, por representar naquele instante 
o que a sociedade brasileira estava querendo, estava pedindo. 
(...) Vivíamos num momento de efervescência, de inquietação, 
de procura, de identificação; não queríamos apenas o 
aprimoramento artístico do nosso Teatro; queríamos um teatro 
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autêntico, nacional e popular, interessado, voltado para a nossa 
realidade, a nossa gente. (GUARNIERI apud BARCELLOS, 
1994, p. 234) 
 

  Sobre a perspectiva de Paulo Francis em 1980, reconhecido crítico de 

teatro dos jornais Última Hora do Rio de Janeiro e no Diário Carioca, importantes 

veículos de comunicação, afirmou que: 

 

Sobre chapetuba: “...há uma autenticidade de tipificação que 
quase distrai o espectador da peça. Ele, o espectador, fica tão 
surpreendido de encontrar em cena gente que viu, talvez, faz 
poucos instantes, na rua, que corre o risco de não se interessar 
pelo resto, isto é, pela peça. Seria um erro de sua parte”; e ainda: 
“Assim, o texto é conceitualmente exato dentro do ponto de vista 
político e social do autor. Ninguém, que eu saiba, escreveu sobre 
futebol com tanta percepção até hoje entre nós. É uma 
percepção que se estende ao linguajar apanhado na rua, 
organizado sobre uma base popular tão complexa de maneira e 
costumes que abrangem uma pensão e um vestuário de campo 
no interior do país. O espectador não precisa de mapa pra saber 
que está no Brasil. (FRANCIS, 1980, apud PEIXOTO, 1983, p. 
43) 

 

Rosangela Patriota apresenta uma crítica de Barbara Heliodora que 

avaliou às análises da peça, e considerou que o segundo ato é o ponto alto da 

peça porque nele encontra-se “(...) um equilíbrio entre a forma e conteúdo, entre 

o conflito e atmosfera, entre o futebol e o problema humano; o desenvolvimento 

dramático dos problemas individuais e de conjunto são dinamicamente 

conduzidos com correspondência justa entre diálogo e ação”. (HELIODORA 

apud PATRIOTA, 1999, p. 59) A autora nos traz ainda a opinião de Miguel 

Borges, que considera a peça, a primeira experiência bem-sucedida de um teatro 

político e social, porque marcava o compromisso de uma dramaturgia para com 

o público, com a ideia de coletividade.  

 

(...) por isso mesmo, a peça segue o caminho aberto por Brecht. 
Elimina o personagem. Evita os conflitos entre personalidades. 
Submete o enredo, a linguagem e a estrutura dramática ao 
critério de um contato científico e lógico com o espectador por 
meio dos processos não científicos e lógico com o espectador 
por meio dos processos não científicos e não lógicos da arte. 
(BORGES apud PATRIOTA, 1999, p. 60) 
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Esta “nova proposta” de Vianinha, ou seja, a busca da inovação do 

político e do popular pela temática, abrem discussões pertinentes ao conceito de 

‘Nacional-Popular’ na perspectiva gramsciana. Gramsci observou que alguns 

romances têm a pretensão de possuir um conteúdo popular e, no entanto, neles 

o povo não só é tratado como os “humildes” pelos quais o autor se enche de 

compaixão, mas ainda como se fosse desprovido de vida interior, sem 

profundidade ou personalidade moral. Gramsci afirma que mesmo havendo tanto 

interesse popular pela literatura, pela música e pelas artes, alguns romances não 

correspondem aos desejos dos leitores, ouvintes e espectadores. A ausência 

desse tipo de produção cultural decorre da distância infinita cavada entre a 

intelectualidade e o povo. Tanto nacional quanto popular que reenviam a 

maneiras de representar a sociedade sob o signo da unidade social, isto é, 

Nação e Povo são suportes de imagens unificadoras quer no plano do discurso 

político e ideológico quer no das experiências e práticas sociais. (CHAUÍ, 1983) 

O que gostaríamos de ressaltar é que as aspirações populares foram 

pontos centrais do texto. Esta questão era tão forte que se manteve nos 

comentários feitos por ocasião da estreia de A mais valia vai acabar, seu Edgar 

de 196020. Na análise de Paulo Francis, por exemplo “Vianinha é um autor jovem, 

em fase de experimento. É natural que erre muito. E pessoalmente, se tinha 

simpatia pelo seu erro aqui, pois ele ousou muito num teatro onde quase todo 

mundo quer jogar certo.” (FRANCIS, 1980 apud PEIXOTO, 1993, p.43)  

Contudo, acreditamos que há uma necessidade de definir Chapetuba nos 

padrões do drama social imposto pela modernização do teatro do Brasil, e isso, 

num sentido, acaba por limitá-la. Já por outro sentido, as rupturas que ela traz, 

tais como em sua dramaturgia, encenação, processo de montagem, cenografia 

e processo de criação se aproximam das que futuramente serão realizadas no 

Centro Popular de Cultura com as peças que serão produzidas com o projeto da 

                                                
20 Ao fazer uma temporada no Rio de Janeiro com o Arena, Vianinha decidiu permanecer no Rio 
onde começou os estudos para escrever a peça A mais valia vai acabar, Seu Edgar. Essa é uma 
montagem de 1960 encenada pelo Teatro de Arena na Faculdade de Arquitetura da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Nesse momento o Arena não correspondia mais às aspirações 
políticas e culturais de Vianinha e, ao final de 1960, ele resolveu sair da companhia. É importante 
ressaltar que A Mais-Valia foi uma peça de transição do Arena para o CPC, mas ao nosso olhar 
não consideramos ela uma peça de cunho popular, sem dúvida é uma peça inovadora que coloca 
a forma épica em sua encenação. Sobre a nossa ótica Chapetuba é a peça na qual representa 
essa transição pois é a peça que mais colocou em prática as formulações de um teatro Nacional 
e Popular. 
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UNE- Volante que se espalhará pelo País. Partimos da premissa que a crítica 

analisou esse período através de uma forma e conteúdo já pré-estabelecida pelo 

teatro europeu, e não por uma construção estética e política na qual o Brasil 

começava a desenvolver. 

Era o início da sua iniciação como dramaturgo e como pensador das 

questões sociais e políticas do país sob o prisma do teatro. Desse momento em 

diante, Chapetuba Futebol Clube contém um elemento chave para discussão do 

teatro de Vianinha, pois nos permite entender o processo de reflexões acerca da 

relação entre forma e matéria representada. Seria impossível abordar o futebol 

sem dispor de elementos para aprofundar o exame das questões que o 

condicionavam. O texto não exigia do leitor uma série de “referências intelectuais 

universais” próprias de uma classe dominante.  

Segundo Maria Silvia Betti (1997), na obra de Vianinha não há processo 

de politização em curso e, o impacto produzido pelo programa nacionalista dele 

extraído, nesse momento de euforia nacional-desenvolvimentista, fez da peça 

um fenômeno de unidade de crítica e também de público. A autora defende que 

o texto de Vianinha é, em certo sentido, uma visão menos simplista que a 

apresentada em Eles não usam Black-Tie. Nesse sentido, Chapetuba optou por 

trazer a consciência do oprimido à cena, em pleno fervilhar de esperanças e 

otimismo, e em pleno limiar de uma transformação. Ainda sobre sua perspectiva, 

Chapetuba teve a difícil função e o dever de fazer jus à sua antecessora. Porém 

não houve tantas grandes remontagens quanto Eles não Usam Black-Tie.  

 

Em muitos textos críticos e em depoimentos de antigos 
participantes quanto à estética instaurada pelo Arena e seu 
componente político-ideológico, observa-se uma certa 
necessidade de classificação que tende a super simplificar a 
abordagem de determinados aspectos (principalmente no que 
se refere ao conteúdo político) (BETTI, 1997, p. 61) 
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CAPÍTULO 3 

Um diálogo com o popular 

 

3.1.  O Texto e a cena 

 

Para ampliar nossa discussão, Raymond Williams, elabora um novo 

critério de análise da cultura e das formas artísticas que leva em conta a sua 

historicidade e a relação material de suas manifestações. Williams descreve por 

esta nova metodologia de análise a relação íntima entre as obras artísticas e o 

seu contexto histórico, social e material de produção, o que gera uma mudança 

do status das artes. 

A nova perspectiva que Williams abre a partir deste modelo, e que chama 

de materialismo cultural, coloca as práticas artísticas e de produção simbólica 

das sociedades num lugar de paridade com as demais atividades de produção 

humana. Para ele, a produção cultural e artística não apenas reflete a realidade 

material e social na qual está inserida, mas, trabalhando também com elementos 

materiais condicionados, é formada e formante das relações históricas à que 

estão sobrepostas. 

Acerca do texto e da cena, Raymond Williams, em sua obra Drama em 

cena (2010), nos explica que para este tipo de análise é necessário pelo menos 

uma pequena exposição das circunstancias cênicas e de montagens existentes, 

o que é útil porque nos permite visualizar as possibilidades cênicas. Para tal, 

realizamos a análise através do trabalho imagético a partir da temática do 

futebol, já analisada no capítulo anterior do “texto”, do ‘processo de encenação’, 

do trabalho proposto no “Seminário de Dramaturgia” e de depoimentos de que 

nos permitam pensar a relação entre palco e plateia. Assim poderemos visualizar 

algumas circunstancias cênicas. 

 

Minha preocupação é com a obra escrita posta em cena: a 
estrutura dramática de uma obra – que podemos perceber 
quando a lemos como literatura – na forma como 
realmente aparece quando a peça é representada. Na 
prática, a relação entre texto e cena poderá variar, analisá-
las em conjunto me parece ser um reforço necessário. 
Grande parte do pensamento contemporâneo supõe 
constantemente que literatura e cena existem em 
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separado, embora o teatro seja, ou possa ser, tanto 
literatura quanto cena, não um em sacrifício de outro, mas 
um por causa do outro. (WILLIAMS, 2010, p. 38) 

 

 Como ponto de partida, para entendermos a dramaturgia de Vianinha, 

precisaremos fazer um breve resumo de sua história. O texto narra a busca de 

Chapetuba futebol clube pelo acesso à primeira divisão contra o time rival: 

Saboeiro futebol clube. O adversário vem de uma cidade maior e mais próspera, 

cujo time conta com a preferência dos membros da federação paulista de futebol, 

à qual pertence o Juiz que presidirá a partida. A equipe rival precisa apenas do 

empate para vencer o jogo. A história é contada em três atos com um universo 

de dez personagens.  

Às vésperas da partida decisiva surgem indícios de negociação do 

resultado. Resultado este que iria contra Chapetuba. Benigno, o repórter de 

Saboeiro, aparece na pensão onde os jogadores se concentram para a partida. 

Maranhão, grande aposta do clube, é o goleiro titular e ex-goleiro do time 

adversário. Ao longo da peça o goleiro aparece contundido e seu amigo, o 

reserva Bila, ainda inexperiente, se vê na responsabilidade de levar o time à 

vitória. Durval, que cumpre a função de jogador e técnico da equipe, deseja 

reviver seus dias de glória em um grande clube de futebol. Zito, um dos 

zagueiros, passa quase todo tempo preocupado com sua esposa que está 

prestes a dar à luz.   

O primeiro ato se inicia com os jogadores: Maranhão, Bila, Cafuné e 

Durval em uma pensão onde se concentram para a partida que definirá qual dos 

dois times irá para a primeira divisão do campeonato paulista de futebol. Esse 

momento é aguardado com muita expectativa, pois a vitória representa o 

crescimento econômico para o time e para sua pequena cidade. Assim, através 

dessa conquista, seria possível obter prestígio local e a oportunidade de sediar 

os jogos do campeonato estadual, atraindo, portanto, maiores investimentos 

para o município e seus moradores.  

Esse contexto no qual os personagens estão inseridos é marcado pela 

possibilidade dos jogadores conquistarem visibilidade no mundo do futebol, fator 

que contribuiria para a realização pessoal de alguns, como, por exemplo, a de 

Durval, que já fora jogador do Flamengo e anseia por voltar aos grandes times 
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(principalmente seu primeiro clube) e continuar jogando em grandes 

campeonatos. 

No desenrolar das circunstâncias cênicas, Benigno, um repórter local, vai 

a mando de alguns dirigentes atrás de Maranhão. O goleiro que deve vários 

meses de aluguel na pensão onde mora, recebe uma proposta de suborno do 

repórter, oferecendo-o, uma grande quantia de dinheiro e a possibilidade de 

quitar suas dívidas. Maranhão, em troca, deveria arranjar uma desculpa para 

não jogar. Quem assumiria em seu lugar, seria o jovem Bila. Ainda não 

convencido com a proposta de suborno, o repórter argumenta que Saboeiro é 

um time com mais recursos e, apoiado pelos cartolas, precisaria apenas do 

empate para ganhar do adversário e ingressar na primeira divisão. O repórter 

deixa entender que Chapetuba não teria chances contra Saboeiro. Caso 

Maranhão não aceitasse, perderia do mesmo jeito, pois a vitória para o time 

adversário já estava acertada. 

O segundo ato se inicia com os jogadores na pensão, local usado para a 

“concentração” do Chapetuba. Às vésperas da partida uma série de 

acontecimentos envolve cada jogador. Eis que surge assim, a segunda visita de 

Benigno à Maranhão. Na tentativa de persuadi-lo a aceitar a proposta que 

colocaria Saboeiro em posição vantajosa na final do campeonato, Benigno não 

mede esforços para corromper o craque, momento em que a situação financeira 

de Maranhão faz surgir um dilema entre aceitar a proposta ou recusá-la.  

Cabe aqui uma breve reflexão sobre a designação de funções que 

Vianinha escolhe para cada jogador. Não é despretensiosamente que o autor 

escolhe o goleiro21 para ser umas das figuras centrais de suas circunstâncias 

cênicas. Pois, dentre todos os jogadores, a posição do goleiro é aquela que 

carrega grande responsabilidade, tornando-o o centro das expectativas e 

atenções. Assim, não é inverossímil que o goleiro seja o craque de um time 

pequeno como o Chapetuba. Do mesmo modo, basta que o goleiro se corrompa 

para que todo o destino do time se transforme. 

                                                
21 Os dois goleiros que participaram da copa de 58, são consideradas pelo meio futebolístico 
como dois principais goleiros da história, conhecidos por darem tudo de si em na partida. Gilmar 
possui o privilégio de ter sido "campeão de tudo" em sua época, devido ao fato de ter ao menos 
um título em cada competição que disputou. Carlos José Castilho em 1957 resolveu amputar um 
dedo para voltar para os campos mais rápido. (A fonte mais específica que encontramos foi na 
Wikipédia. Não vimos problemas em utilizá-la pelo caráter popular e cotidiano da informação.) 
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Não podemos esquecer que em vários momentos da história do futebol, 

a ação direta de um homem decide o jogo para um lado ou para outro. Portanto, 

são essas vias nas quais as estruturas socioeconômicas encontram-se em 

ebulição e não têm um destino pré-definido pois, aos nove minutos do fim da 

partida, jogo empatado, a bola sobra limpa no meio do campo. Nesse momento 

quem pode decidir o jogo é o craque. Podemos observar essa questão, no 

momento em que o Rádio narra a partida na ocasião decisiva para o time de 

Chapetuba.  

Rádio: Zezé desce mais. A Lício. Avança. Bila sai do 
aecooo...Cafuné ainda na jogada. Confusão. Unhas e dentes na 
defesa. Bola ainda com Zezé. Pela Direita. Bila salta. Lício. Bila. 
Lício na recarga. Pelo meio. Bila solta. Atenção o Juiz apitou 
uma infração qualquer. (O ruído do público que vem de fora 
abafa o fraco volume do rádio) 

Rádio: cafuné tenta agredir o Juiz! 

Rádio: Forma-se um bolo de jogadores na área de Chapetuba. 
O público vaia esse pênalti contra chapetuba. 

Rádio: Pelnalti que não vimos. Cafuné. Atenção Cafuné agora é 
expulso de campo. A tentativa de agressão faz com que 
Chapetuba fique sem Cafuné. Cafuné expulso de campo. 
Expulso de campo, Cafuné. 

Rádio: serenados os ânimos agora. Lício já sobre a marca do 
pênalti. Lício e Bila sozinhos na área do Chapetuba. Vai ser 
batido o pênalti. Atenção. É Lício mesmo. Os jogadores de 
Chapetuba não querem deixar a área livre.  

Rádio: Lício mesmo. Todos os jogadores agora saem da área. 
Lício vai chutar contra Bila.  

Rádio: atenção! correu Lício: fuzilou! (A multidão entra mais alto 
do que nunca) 

Rádio: Bila nada poderia fazer mesmo. Lício atirou preciso no 
canto esquerdo. Três, Chapetuba. Três saboeiro. Nove minutos 
para o fim. Saboeiro com o campeonato na mão. Vai sair Zito. 
Durval. De recuo imediato para Ismael. (Silêncio de morte no 
vestiário. Eunápio desliga o rádio. Só a bengala de maranhão, 
que, lentamente, cai no chão) (VIANNA FILHO, apud 
MICHALSKI, 1981 pp. 184-186) 

 

Outro momento de destaque no segundo ato, é a chegada de Pascoal na 

pensão à procura de Durval, que estava com uma entrevista marcada com o 

locutor da rádio da cidade. Essa entrevista aumentaria a exaltação em toda 

cidade, ajudaria a divulgação do jogo e daria destaque para os “futuros craques 
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da primeira divisão”. Quando Pascoal descobre que o técnico sumiu, fica furioso 

e sai à sua procura. Durval chega completamente bêbado na pensão, e acaba 

por expor suas amarguras e frustrações em relação ao futebol em um grande 

desabafo sobre as armações e acirradas paixões. Nessa confissão, o técnico 

denuncia que o verdadeiro jogo acontece às sombras da partida e se desenvolve 

através de trapaças, chantagens e corrupções, que acabam por rondar alguns 

campeonatos.  

Após alguns breves acontecimentos, Maranhão simula um acidente no 

quintal da pensão onde havia um “poço”, confirmando o aceite do suborno. O 

goleiro então, alega ter torcido o tornozelo. Nesse ponto do texto de Vianinha, é 

como a figura do “poço”, que dará o desenvolvimento dramático à cena, pois, em 

diversos momentos cria-se uma tensão em relação a esta figura “imagética”. A 

personagem Fina, ressalta sempre o cuidado para que ninguém se machuque. 

Essa relação criada a partir de algo que pode ferir alguém antes da partida 

decisiva, eleva uma tensão à cena. É exatamente ela que se levará as 

circunstâncias da corrupção, e terá um destaque em toda a construção 

dramatúrgica do autor. Até esse momento, a figura do poço é um elemento que 

joga com a imaginação do espectador. Em diversos momentos, o poço (fora de 

cena) designa um lugar imagético da encenação. 

O terceiro e último ato ocorre no vestiário de Chapetuba durante a partida 

decisiva. O jogo é narrado por um rádio que fica dentro do vestiário, o espaço 

agora se torna o vestiário no qual se concentram alguns jogadores. A ação 

dramática se dá pela forma fracionada entre os dois planos. Existe também uma 

tensão no vestiário. Vianinha designa a mesma relação que o poço criou nos 

atos anteriores com a radialização da partida final. É o rádio que irá conduzir o 

público.  No teatro de Brecht, a figura do narrador funciona como válvula para o 

efeito de distanciamento entre a história que se apresenta entre a plateia que 

acompanha, o local onde se realiza o espetáculo teatral e o mundo que é 

narrado. 

 Nesse momento, Chapetuba vem ganhando o jogo, para a alegria de 

todos os jogadores que estão no vestiário; o time só não pode deixar o time 

adversário empatar.  O Juiz, que também fora comprado pelos “cartolas”, forja 

um pênalti contra Chapetuba no minuto final da partida. Durante a cobrança do 

pênalti, momento crucial para o goleiro e para todos da equipe, além da 
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corrupção evidente, a inexperiência do goleiro reserva Bila se confirma. Saboeiro 

empata o jogo, vence a partida e tira, assim, o tão sonhado título e a aspiração 

do Chapetuba de ingressar na primeira divisão.  

Com a derrota de Chapetuba no campo, Maranhão esquece de mancar e 

confessa a Eunápio, locutor da Rádio Pagé (principal rádio da cidade), e, ao 

colega Cafuné (que tinha saído do jogo por ter se contundido durante a partida), 

que não estava realmente machucado e que sim, sucumbiu ao suborno. Ao fim 

do campeonato que derrotou o time, todos os jogadores se reúnem no vestiário 

e ficam sabendo da traição de Maranhão. Depois de muita decepção e revolta 

contra o goleiro, por parte dos jogadores, Cafuné, Zito, Bila e Paulinho se retiram, 

exceto Durval e Maranhão. Eles se olham e, então, o técnico Durval diz ao 

goleiro que aprova a sua atitude, dando a entender que o futebol funciona dessa 

forma, ou seja, a partir dos interesses de quem tem dinheiro para comprar. Nesse 

momento, Maranhão pega o cheque amassado do suborno, que ele em um 

determinado momento havia jogado no chão, coloca-o no bolso e se retira do 

vestiário.  

Em síntese, Vianinha explora o funcionamento de um pequeno time 

interiorano, expondo à plateia vidas humanas inundadas de esperanças de 

conseguir um lugar ao sol, ao mesmo tempo que evidencia como a cartolagem 

manipula e direciona esses jovens e tantos outros pequenos clubes, o mundo 

cênico é tão equivalente ao real. Os bastidores do futebol são assim trazidos à 

tona, destacando tipos populares de enorme empatia e comunicabilidade e, ao 

mesmo tempo, a desprezível engrenagem da qual são vítimas. Esses recortes 

da dramaturgia de Vianinha são apenas para nos contextualizarmos com a 

narrativa proposta pelo autor.  

A peça é caracterizada por se enquadrar na forma do drama tradicional. 

Entretanto fazemos uma observação, essa consideração foi comumente 

considerada pelo ponto de vista do texto. Sobre o drama, Peter Szondi (2001) 

discorre que ele é absoluto, sua relação dramática é pura, ela deve ser desligada 

de tudo que lhe é externo, a forma dramática (palco) não conhece nada além de 

si. De acordo com Patrice Pavis (2011) o texto dramático e a representação 

teatral se constituem da tensão das cenas e dos episódios que se encaminham 

para o desenlace (catástrofe ou solução cômica), levando assim o espectador a 

ser cativado pela ação.  
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O desenvolvimento dramático da peça segue as convenções do drama 

tradicional. Dentro de sua estrutura dramática, onde o palco corporifica a ação, 

podemos visualizar que em Chapetuba há um estimulo verbal, ou premonição 

de desastre a vir, (que se inicia com o acidente de Maranhão) que se confirmará 

no último minuto do jogo.  A personagem que provoca a traição continua ainda 

no centro da ação dramática. Porém, há um contraponto em sua encenação, que 

discutiremos mais adiante, no processo de montagem descrito por Augusto Boal. 

De acordo com Anatol Rosenfeld (2008), foi a partir de 1926 que Brecht começou 

a falar de “teatro épico”, depois de pôr de lado o termo “drama épico”, visto que 

o cunho narrativo da sua obra somente se completava no palco. Essa questão 

nos permite aqui compreender por outra ótica a sua encenação, a qual nos leva 

a pressupor que as novas formas de encenação em conjunto com o seu 

conteúdo possibilitaram um diálogo com o público no campo “popular”.   

Ao pensarmos a estrutura espacial do Teatro de Arena, com o intuito de 

uma breve análise sobre a encenação, podemos visualizar que o seu formato 

tem a funcionalidade num tipo de encenação espacialmente mais próxima entre 

os espectadores e os atores. Vale lembrar que este foi o primeiro teatro da 

américa latina neste formato, e modificou profundamente as relações entre palco 

e plateia, ainda que num primeiro momento essa relação não fosse percebida 

em toda sua dimensão. Cabe ressaltar que o local de atuação se torna o elo 

entre a obra de arte e a crítica social. 

Como mencionado no capítulo anterior, o espaço de encenação de 

Chapetuba futebol Clube contou com uma inovação em seu formato, no que diz 

respeito à sua espacialidade. Além de ser comum a utilização de meios 

econômicos de cenografia, a peça contou com algumas mesas e cadeiras que 

simulavam a pensão e posteriormente o vestiário. Esse recurso possibilitou a 

montagem na pequena Arena e permitiu também que este espetáculo fosse 

levado a outros espaços, pois, contava exatamente com a facilidade e a 

disposição de poucos recursos. Isso nos permite pensar que a peça não fica 

restrita a um só espaço, o que facilita a logística para sua montagem e diminui 

consideravelmente seu custo econômico. É possível dispor de mesas e cadeiras 

em qualquer lugar que se possa apresentar. Deste modo, Chapetuba pode ser 

apresentado em escolas, fábricas, sindicatos, praças. Essas escolhas norteiam 
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as proposta de encenação das peças teatrais no Arena e posteriormente no 

CPC. 

Para além do recurso espacial, podemos vislumbrar possibilidades de 

contexto e meios de encenação a serem futuramente desenvolvidos por Boal, 

como por exemplo, o teatro fórum22, pois, nessa prática, o espectador torna-se 

protagonista da ação. Na encenação proposta no Arena, os espectadores se já 

não são espectadores/atores, a relação que o espaço tão íntimo vai estabelecer, 

criará no espectador uma “vontade” da participação. Podemos afirmar tais 

argumentações a partir da montagem de Escola de maridos (1956) dirigida por 

José Renato com atuação de Vianinha, Guarnieri, Milton Leandro e Leonardo 

Fernandes, egressos do TPE. De acordo com Dênis Moraes, Maria Alves de 

Lima, afirma que pela primeira vez o Arena procurava uma aproximação física 

intencional entre o ator e o espectador porque,  

 

Durante alguns momentos, o ator deixava de representar ou, 
pelo menos assumia um outro papel, o papel do espectador. 
Havia nessa concepção uma proposta de violar alguns limites da 
convecção teatral e permitir que o público, na mesma posição 
dos atores, participasse em igualdade de condições de um 
momento de criação. (MORAES, 2000, p. 57) 

 

Este recurso normalmente ocorre nos teatros que são apresentados na 

rua, onde, mesmo que o espectador não entre efetivamente na cena, ele se 

manifesta em relação a algum nível cênico, uma vez que espacialmente se 

integra à cena. Em meio ao pensamento desenvolvido por Bertolt Brecht, 

partimos da premissa que a obra de Vianinha abre o caminho proposto pelo 

dramaturgo Alemão. Para Rosenfeld, o pensamento desenvolvido por Brecht, 

parte do desejo de não apresentar apenas relações inter-humanas individuais, 

ou o objetivo essencial do drama rigoroso e da “peça bem feita”. Segundo a 

                                                
22 O teatro fórum: é preciso ir mais além e fazer a plateia participar de uma ação dramática com 
pleno conhecimento de causa. Para encorajá-la a participar, é preciso, primeiro, que o tema 
proposto seja do seu interesse; depois é necessário aquece-la. 
Dramaturgia: p texto deve caracterizar claramente a natureza de cada personagem, identifica-lo 
com precisão, para que o espectador-ator reconheça a ideologia de cada um. Existem muitas 
formas e estilos em teatro, e todas são boas e ótimas, mas toda têm igualmente suas limitações: 
o teatro-fórum se aplica ao estudo de situações sócias bem claras e definidas. 
Encenação: as soluções propostas pelo protagonista dentro da estrutura da peça que servirá de 
modelo ao debate-fórum devem conter pelo menos uma falha política ou social que deverá ser 
analisada durante a sessão de fórum. (BOAL, 2011, pp. 27-29) 
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concepção marxista, o ser humano deve ser concebido como conjunto de todas 

as relações sociais.  

Rosenfeld ainda nos explica que, de acordo com Brecht, é diante disso, 

que a forma épica é a única capaz de apreender aqueles processos que 

constituem para o dramaturgo a matéria para uma ampla concepção do mundo. 

O homem concreto só pode ser compreendido com base nos processos dentro 

e através dos quais existe.  O peso das coisas anônimas, não podendo ser 

reduzido ao diálogo, exige um palco que comece a narrar. (Rosenfeld, 2008, p. 

146-148). Tais proposições nos levam a pensar que a obra de Vianinha se se 

desenha com elementos épicos. Tais como pela eminação da 

personagempersonagem central. Ainda que Maranhão tenha um papel 

fundamental na construção dramática do texto. Deste modo, evita os conflitos 

entre personalidades. Submete o enredo e a linguagem a partir de uma forma 

épica. 

Outra questão que podemos pensar a partir do texto de Chapetuba, é a 

respeito do efeito de distanciamento. Este efeito sob a perspectiva de Brecht, 

segundo Rosenfeld, procura produzir um certo estado de surpresa. É através, do 

choque entre o conteúdo e a forma, a própria relação inadequada, que torna 

estranho o texto e os personagens, obtendo-se o violento desmascaramento que 

amplia o nosso conhecimento pela explosão do “desfamiliar”, por meio da traição 

de Maranhão e a proximidade com as circunstâncias cênicas que irão conduzir 

o espectador a esse efeito. 

A partir dos pontos abordados acima, nossa hipótese se baseia que 

através das propostas de um drama épico em conjunto a um formato de 

atuação/encenação em que não se separa o palco da plateia, o público estará 

tão perto que o seu contato com a encenação poderá criar experiências de 

distanciamento, justamente pela sua aproximação. Por meio desse movimento 

paradoxal, essa encenação sugere uma atuação com proposições épicas, pois 

coloca a experiência da representação em cheque.  

Tal forma pressupõe uma interação com o público, ainda quem a princípio 

não aconteça em premissa de atuação, uma vez que que o espaço cênico rejeita 

suas formulações convencionais. Cabe ressaltar que Brecht criou uma nova 

proposta de fazer teatral em que o teatro político visa agradar o espectador. É 

sobre essa perspectiva que retomaremos novamente a temática do futebol.  
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Com base nesse pensamento, associado ao formato de encenação, 

acreditamos que se o espectador estiver envolvido pelas circunstâncias cênicas, 

e/ou tiver conhecimento e familiaridade com o tema, a peça teatral torna-se 

capaz de despertar comoção e ser prazerosa. O futebol possui grande apreço 

popular, inflama as paixões e provoca calorosas discussões. Assim, a obra 

poderá tomar magnitudes no âmbito político com temas desenvolvidos a partir 

de expressões notórias ou de grande amplitude nacional. Isso não significa que 

se considera simplesmente os conhecimentos prévios, mas, sobretudo, uma 

visão de mundo que se encontra no dia a dia.  

Essa experiência poderá se ajustar a um novo desenho, pois, este formato 

requer uma pesquisa dos gostos e gestos de uma determinada sociedade. O 

gosto popular é exigente, demanda qualidade estética e, por isso, incluir uma 

discussão no âmbito político torna esse trabalho mais árduo. São essas 

primeiras questões, que dizem respeito à forma e ao conteúdo, que permitirão 

possibilitar uma comunicabilidade com a plateia. Através da abordagem dos 

problemas próprios do público, ou próximos a ele, os recursos disponíveis e seus 

processos, tanto de encenação quanto dramatúrgico, possibilita abrir espaços 

para um conteúdo nacional-popular.  

Dando continuidade em nossa análise, a dramaturgia de Chapetuba 

Futebol Clube possui poucas rubricas. No texto há marcações de cena próprias 

dos moldes do teatro tradicional, mas isso não configura a restrição da obra a 

esse modelo, principalmente de encenação. Estas rubricas antecedem 

normalmente o início de cada ato, porém, não trazem necessariamente as 

marcações das cenas, nem indicam a intenção e/ou o tom de uma fala ou mesmo 

sua época. O que temos são, minimamente, marcações de cenário e indicação 

de alguns objetos de cena, mas as descrições mostram que não há 

rigorosamente uma construção com a cenografia ou com a espacialidade da 

encenação.  

Nesse sentido, pode-se compreender que Chapetuba não se restringe 

necessariamente a espacialidade do Arena, mas que caminha para outros 

espaços de trabalho pertinentes para os objetivos propostos por Vianna, de que 

o teatro não fique restrito a lugares que o povo não tenha acesso. Assim, com 

essa facilidade de adaptação, o teatro poderá ser encenado em locais 

frequentados por grande parte da sociedade, onde há o encontro de diversas 
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classes sociais, e, para que isso aconteça, a obra de arte deverá se adequar aos 

novos formatos.  

Podemos visualizar com mais clareza a disposição cênica de Chapetuba 

a partir de sua proposta de cenas.  No primeiro e segundo ato, o autor descreve 

apenas alguns objetos, e localiza as entradas e saídas da pensão. Vejamos 

como Vianinha descreve o primeiro e segundo ato no texto:   

 

Pensão do interior de São Paulo. Papel pintado na parede, 
beliscado pelo tempo, três, quatro mesas, cadeiras, porta de 
fundo, coberta por uma cortina, dando para o corredor, os 
quartos, a porta de saída. Na lateral esquerda, porta da cozinha. 
Lateral direita, porta de vidro, patamar de uma escada que leva 
para o quintal, de degrau em degrau. Nesga de céu. Um 
espelhinho pendurado na parede exterior. Sala — na parede, 
relógio antigo, São Jorge, a Santa Ceia. Telefone antigo. Um 
melancólico lustre faz dueto com o oleado no chão. (VIANNA 
FILHO, 1981, p.92.)  

 

Nos atos seguintes o autor utiliza da mesma forma as rubricas, apenas 

para indicar minimamente um cenário e objetos de cena. No terceiro ato, 

Vianinha coloca a cena em um vestiário, para designar o final do campeonato 

em que Chapetuba jogaria, o que irá conduzir essa cena será o rádio pendurado 

na parede que irradia a partida para os jogadores que acompanham e comentam 

o jogo. Neste momento, o “rádio” passa a ter a função que o “telefone e o poço” 

tiveram nos primeiros atos. Vejamos a rubrica presente no terceiro ato: 

 

Vestiário de Chapetuba futebol clube, vestiário pobre de um 
clube do interior, paredes de cimento. Úmidas, chão ladrilhado. 
O sol das cincos horas da tarde entra pela janela estreita, 
gradeada, colada quase na altura do teto. Por ali chega um 
murmúrio constante da multidão que assiste Chapetuba e 
Saboeiro. O murmúrio aumenta e diminui, quase que contando 
as jogadas que se sucedem no campo. Uma lâmpada acesa, no 
meio do vestiário limpa a semiobscuridade. Um rádio, pendurado 
na parede irradia a partida. O rádio tem um volume muito baixo. 
Só pode ser ouvido com absoluto silêncio. Todos os ruídos não 
podem perturbar o desenrolar das cenas, ao contrário, devem 
ambientá-las. Bancos de madeira em toda a extensão das 
paredes. Tábuas com cabides, roupas, sapatos, bolas de futebol 
atiradas a esmo. Uma escada de cimento, na parte esquerda do 
cenário, traz os jogadores para o vestiário. Quando a cortina 
abre, Durval está machucado num banco. Compressa de agua 
fria na cabeça. Eunápio atende Durval. O rádio, baixinho, conta 
a partida. (VIANNA FILHO, 1981, p. 175-176.) 
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Em depoimento em sua autobiografia Hamlet e o filho do padeiro: 

memórias imaginadas (2014), o diretor Augusto Boal, no artigo em que fala sobre 

a montagem do espetáculo, intitulado como o mesmo nome da peça (Chapetuba 

Futebol Clube), nos descreve a encenação que se distingue de um teatro 

dramático, ou uma forma “fechada e acabada” de encenação. Pressupomos que 

o próprio diretor via diferentes concepções de encenação, como o próprio uso 

da espacialidade em relação a montagem e a própria atuação.  

 

[...] fomos estrear em Marília, 100 mil habitantes, 805 japoneses 
ou descendentes. O local, estádio de basquete com a 
sonoridade ansiosa em amplificar gritos mas pouco adequadas 
ás paixões delicadas: a plateia não ouvia nada e os atores não 
se ouviram, o iluminador não sabia em que cena estávamos. 
Desastre. No fim do espetáculo, espectadores vinham 
perguntar: “a bola entrou?”. Voltamos correndo para nossa 
intimista arena e tivemos que reensaiar e amainar os gritos 
estertóricos do estádio de Marília. Aprendemos que cada 
espetáculo tem o tamanho do teatro onde se representa: muda 
o espaço, muda o tamanho do espetáculo. (BOAL, 2014, p. 187) 

 

 Com base nesse depoimento, justifica-se a preocupação com a relação 

estabelecida entre o espaço de encenação e o público. Sabemos que a estrutura 

do espaço do Arena ainda partilhava de uma sociedade hierarquizada por ser 

tratar de um teatro no qual se pagava pelos ingressos. Porém, o processo fez 

com que os atores assumissem uma nova postura diante do público, uma forma 

de encenação menos hierarquizada, a começar pela exclusão de planos 

superiores em relação ao público.  

 

Por outro lado, na medida em que as “alterações de espaço 
provocam profundas alterações de significado”, é importante 
assinalar que o espaço pequeno e refratário à cenografia do 
Arena como que impunha um padrão ao mesmo tempo realista 
da atuação e anti-ilusionista da encenação (e nesse sentido 
épico) pela intimidade da relação entre palco e plateia e pela 
ausência de cenários figurativos [...] Desse modo, a tendência à 
linguagem realista dada pela escolha do repertório era como que 
contrabalança pelas supressões épicas de encenação em 
formato de Arena, numa espécie de distanciamento construtivo 
que necessariamente exigia do ator uma nova postura em cena. 
Muito da diferente concepção de teatralidade do Arena, em 
relação ao TBC, deve ser discutida à luz dessa disposição 
cênica particular. (RIBEIRO, 2012, p. 17-18) 
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Atores, críticos e amigos que escreveram sobre este espetáculo 

ressaltaram a vinculação entre a peça, o autor e o Arena. Detiveram-se quanto 

à estrutura do texto, mas pouco se falou sobre sua encenação. Expressos em 

diferentes artigos, embora alguns não tenham sido escritos com o objetivo de 

tratar diretamente sobre a encenação de Chapetuba futebol clube, exprimem 

algumas ideias que enriquecem o debate acerca da trajetória de Vianinha e 

sobre as discussões do conceito de nacional-popular nas obras do autor.  

Foi com base nessa questão que resolvemos trazer para o nosso trabalho 

uma proposta de análise a partir do encenação proposta por Augusto Boal. O 

que buscamos aqui foi levantar rastros para compreensão e reconstrução 

imaginária de sua encenação, assim, procuramos vislumbrar com mais clareza 

as relações entre os objetivos de Vianinha e o tema do nacional-popular no 

teatro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

93 
 

3.2.  A encenação de Boal 

Chapetuba F. C ficou cerca de cinco meses em cartaz no Teatro de Arena 

com 111 apresentações, incluindo cinco espetáculos para a faculdade de São 

Paulo e sete espetáculos no interior de São Paulo, encerrando em 23 de julho 

de 1959. A peça obteve sucesso, mas sucedeu a então explosão retumbante de 

Eles não usam black-tie (1958) de Guarnieri, ou seja, Chapetuba teve 

comprometimento de fazer jus à sua antecessora.  

O Teatro de Arena tinha por característica o teatro em equipe, isso 

possibilitou que suas produções fossem um trabalho coletivo. Todos os membros 

estavam envolvidos em meio ao processo de montagem. Essa experiência 

intensa de debates acerca da encenação e da dramaturgia e a forma como o 

próprio grupo era gerido, isto é, em forma de sociedade, vai influenciar 

significativamente a maneira de condução das montagens. É a partir desse 

processo que Chapetuba irá se distanciar das formas tradicionais de encenação 

que eram recorrentes nos teatros nesse período. 

O novo modelo de encenação iniciou-se com a montagem de Eles não 

usam black-tie. A representação de black-tie causou sensação imediata entre o 

público e chamou a atenção de parte dos meios intelectuais e acadêmicos. 

Assim como as inovadoras técnicas de representação em arena. Foi em meio a 

uma atmosfera de trabalho em grupo que o Arena, se consolidou como um grupo 

de caráter político. Com uma nova formulação estética, a partir de seu conteúdo 

que prezava pela comunicação que veio a influenciar sua relação com seu 

público. 

 

Bom, o Teatro de Arena tem uma característica que é a de 
equipe. Aliás, isso me parece realmente muito sério, muito 
importante. E o Boal, o Boal ter dirigido a minha peça me dá um 
prazer muito grande por dois motivos: um, pelo fato de ter sido 
através dele, através do teatro de Arena, do trabalho que eu 
tenho tido no Teatro de Arena, que nós pudemos chegar, 
realmente a uma conscientização de uma série de problemas e 
das relações fundamentais que se estabelecem entre o teatro e 
uma sociedade numa determinada época. E eu acho que parece 
que foi o Boal que trouxe uma grande colaboração nesse sentido 
pro Teatro de Arena. O fato de ele ter dirigido o espetáculo pra 
mim foi muito bom, quer dizer, eu não dirigir o espetáculo. E, se 
eu dirigisse, sinto que nunca daria isso pra mim. Eu consegui 
através desse processo, de ver o Boal dirigindo uma peça minha, 
sentir muito mais de perto os defeitos dela, suas qualidades. 
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Onde ela funcionava, onde ela se desenvolvia, onde ela brecava. 
E, ao mesmo tempo, o trabalho em equipe do trabalho do teatro 
de Arena (porque essa peça no seminário de dramaturgia 
passou por quase sete versões), isso tudo através da equipe 
discutindo permanentemente cena por cena, ideia por ideia, 
problema por problema. Esse tipo de trabalho realmente é 
imenso e é muito bom. É satisfatório, é ótimo, dá um resultado, 
assim, excepcional. (VIANNA FILHO, 1983, p.39) 

 

O que vem a caracterizar a encenação de Chapetuba, após o fervor de 

black-tie, serão exatamente os processos que serão criados por Boal. O diretor 

buscou encenar e discutir a realidade brasileira transformando o espectador em 

cidadão vivo, ficando conhecido por promover uma verdadeira revolução estética 

nos palcos brasileiros. Boal havia passado pela direção teatral no Arena, mas foi 

com Chapetuba que o diretor começou um processo pautado em uma 

dramaturgia com características nacionais em meio à ensaios que buscassem 

um nova forma de atuação. Sobre o processo Boal conta, “Me lembro que atores 

de outros elencos se espantavam com nosso estilo sanguíneo, suado. Alguns 

atores do Teatro Brasileiro de Comédia, diziam: ‘É comovente, mas não é teatro: 

vocês não interpretam: vivem...’” (BOAL, 2014 p.187.). O diretor, ao falar do 

método de montagem de Chapetuba, deixa a sensação de resposta às críticas 

que foram feitas. 

 

Muitos pensavam assim: nossos atores faziam a plateia chorar, 
mas não eram atores: seres normais, vivendo e não 
interpretando. Como desafio perguntavam se seríamos capazes 
de fazer a mesma coisa em peças clássicas. Na minha cabeça, 
respondia que sim; porém essas respostas só podem ser dadas 
no teatro. Anos mais tarde, durante a nacionalização dos 
clássicos, demos a respostas: pode. Não é preciso que a peça 
seja brasileira, trate do cotidiano; a vida do ator não está no 
acessório, acidental: está no nervo, no coração. Melhor dito: se 
um clássico é universal, é porque também é brasileiro, do 
contrário não seria universal. Artisticamente estávamos em 
desacordo com esses atores do TBC, mas nos dávamos bem – 
excelentes artistas. O TBC era o primo rico, sustentado por 
milionários, bons salários que não atrasavam nunca, não 
conheciam crises econômicas. Se a caixa ficava vazia por um 
dos raros fracassos, vinha socorro e a caixa se enchia: pura 
magia! Fernanda Montenegro, em conversa com Sábato 
Magaldi na TV, disse que uma das vantagens que sentiu quando 
entrou para o TBC foi que passou a comer mais saborosas 
macarronadas. No Arena, comíamos nos bares da esquina. Nos 
fracassos, pão e banana... Teatro pequeno e subvenções 
menores, estávamos condenados a viajar: com sucesso médio 
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tínhamos que ir para o interior fazer espetáculos em clubes 
locais que pagavam preço de gente grande. Se a peça fosse 
sucesso, remorsos: pra que fazer teatrinho, 160 pessoas, 
quando o nosso público bem amado estava no nordeste? 
Queríamos mostrá-la aos camponeses: povão, que, como nós, 
desejava a reforma agrária e o não pagamento da dívida 

externa, escravagista! (BOAL, 2014, p. 188) 
 

 Tal processo chega na forma de criações cênicas que, por prescindir, 

às vezes, do texto para se realizar, são organizadas teoricamente em torno de 

um novo processo. Os métodos anteriores ficam exaustos; os estímulos já não 

funcionam; novos problemas aparecem e exigem novos métodos. Mudanças de 

realidade; para conceber essa modificação, os modelos obsoletos de 

representação devem também se transformar.  Por isso, é importante ressaltar 

que a dramaturgia de Vianinha vai se enquadrar em um formato de teatro 

nacional-popular também, via participação de Boal. O diretor elaborou a partir da 

encenação, uma concepção da vida e do homem capaz de gerar uma difusão do 

conteúdo nacional e popular. 

 A sua participação gera modernos resultados para a cena, por meios de 

uma encenação que contribuiu para o modelo que se afirmará posteriormente no 

CPC.  Ele buscou introduzir em sua encenação a cultura popular em oposição 

ao teatro comumente feito, afim de conceber um modelo inovador. Mesmo que 

no texto essa questão possa não ficar tão clara, as suas práticas mostram 

frequentemente interesses culturais e ideológicos tendenciosos, que se revelam.  

Sobre esse processo, quando Augusto Boal volta para o Teatro de Arena 

em 1958 para dirigir Chapetuba F.C, descreve que nunca ensaiou tanto, foram 

cerca de 7 a 10 versões da peça, que era normalmente escrita e diversas vezes 

modificada durante os ensaios do elenco. Boal ainda acrescenta que acontecia 

de Vianinha não aceitar as ideias dos atores, mas reescrevia com mais energia 

e clareza a cada versão do texto. Os ensaios aconteciam em meio às 

apresentações de Black-tie que ainda continuava em cartaz.  

No ano da montagem de Chapetuba foi que se estruturou o seminário de 

dramaturgia. Em meio a essa turbulência na qual o Arena vivia, a realização 

desse processo se tornou de extrema importância para uma história dos modos 

de fazer da cena brasileira. Segundo o relato de Boal, ao entrar no espaço do 

teatro de Arena, o visitante se encontrava com laboratórios até no banheiro. 



  

96 
 

 

Ninguém seria capaz de dizer uma fala sem antes ter feito 
exercícios. Chico de Assis me contou que, quando ensaiava 
Cafuné, o jogador analfabeto, teve dificuldades em entender 
como se sentiria um analfabeto olhando um jornal. Chico tinha 
sido alfabetizado aos 4 anos de idade... Não podia sentir a 
angústia de Cafuné analfabeto. Solução: laboratório! Chico 
procurou em todas as bancas até encontrar um jornal árabe e 
passava horas a fio tentando decifrá-lo: solitário laboratório... 
que deu belos resultados: chico estava ótimo no papel! 
Conhecendo o Chico, tenho a certeza que acabou sabendo ler e 
escrever árabe, além de berbere e outras línguas 
geograficamente próximas... (BOAL, 2014, p.186) 

 

Chapetuba tentou fazer uma pré-estreia, definida por Boal como um 

“desastre”. Essa seria a experiência com a apresentação no estádio do Marília 

que mencionamos anteriormente23. A partir dessa experiência, o diretor passaria 

a fazer ensaios espaciais sempre que viajava para trabalhos com outros atores 

fora do teatro, como no caso de Dercy Gonçalves24. Esses tipos de pesquisas 

eram uma prática comum com todos do Arena. Por serem muito jovens, inclusive 

Boal, o grupo se ajustava de acordo com suas experimentações. Por isso, 

ressaltamos a importância dessas  experiências e de suas influências no trabalho 

do Arena. São essas investigações criadas ali, que serão bases para o projeto 

de um teatro político, que mais adiante irá se estabelecer este modelo tanto com 

a experiência do CPC, quanto da continuidade do trabalho de Boal no próprio 

Arena.  

Nos seus processos, segundo Boal, o jovens do Arena encontravam 

teatros disparatados pelo país a fora: o diretor pedia aos atores que subissem 

nos mezaninos, fossem para o fundo do palco ou circulassem pelos corredores 

e, sempre andando, deviam dialogar à distância para se apropriarem do espaço, 

ao invés de apenas se acomodarem à cena. Pode-se dizer que o ensaio não se 

pautava apenas na apresentação no Teatro de Arena, mas sim da possibilidade 

                                                
23 Citação de Augusto Boal, p. 90. 
24  Back-tie continuava em velocidade de cruzeiro, outro convite: Dercy Gonçalves num 
dramalhão medonho (...) Minha direção consistia em rir ou não rir das coisas que fazia: rindo, 
repetia sempre... até se fartar; se eu não achasse graça, buscava outro jeito. Bem diferente dos 
ensaios do arena, em que debatíamos o significado profundo de cada gesto (...) com Dercy o 
riso era linguagem…pelo riso eu me comunicava com ela. (...) Fui dirigir Dercy e aprendi. O ritmo 
de atores palhacescos, ou palhaços inteiros, é coisa que se aprende vivenciando. Dercy tinha 
tanta experiência de público que, todas as noites, olhava por um buraco no pano de boca (...) 
“hoje o público está ruim: vai levar três minutos antes da primeira risada”. Ou então: “hoje é mole: 
vão rir logo que abrir o pano...”. Dito e feito. (BOAL, 2014, p. 183-184) 
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da realização em outros espaços de formas e tamanhos diversos. Esse momento 

descrito por Boal acontece durante o processo de ensaio de Chapetuba. 

 

Se, por um lado, o texto de Vianinha é fruto de um trabalho mais 
seletivo de elaboração (em relação a Eles não usam black-tie) é 
a prática que irá, por outro lado, conferir-lhe sua feição final – 
entenda-se por prática tanto o sistema de crítica colegiada que 
Boal adota para discussão dos textos, quanto o próprio 
treinamento de atores e autores, levando-os à observação ativa 
de comportamentos e características psicológicas e sociais, nas  
ruas dos subúrbios, nas saídas das fábricas e de estádios de 
futebol. (BETTI, 1997, p. 49, 50) 

 

No Arena, era comum a prática dos exercícios de imaginação, emoção, 

musculares e memória. Esses exercícios serviam para que os atores pudessem 

anular as suas características pessoais, a chamada personalidade do ator (a sua 

forma e o seu molde, a sua máscara), e permitir o nascimento das 

personalidades dos personagens, os quais eram, necessariamente, dotadas de 

outros elementos e características. Mas como chegar a essa forma? Boal define 

que: “primeiro era necessário sentir as emoções da personagem como se fossem 

nossas (o mágico “se” de Stanislávski); elas encontrariam, no corpo 

descontraído do ator, a forma adequada e eficaz para transmitir ao espectador e 

nele despertar emoções iguais às suas.”. (BOAL, 2014, p. 184) 

Essa forma de construção de personagens proposta por Boal foi pensada 

a partir da empatia. A construção da dramaturgia de Vianinha partilha da mesma 

questão, como levantamos quanto à proposta da temática do futebol. Essas duas 

construções vão ser aliadas para um tipo de obra aberta. Era preciso uma 

encenação capaz de gerar imagens que não se encontravam no texto, além da 

união entre a pesquisa laboratorial e a encenação. A riqueza dramatúrgica de 

Vianinha traz à sua plateia a delicadeza de considerá-la capaz de pensar, capaz 

de se interessar pelas dificuldades por que passa a ser humano, principalmente 

pelo contexto em que peça está inserida. A dramaturgia também abre espaço 

para uma construção cênica do diretor. 

Os exercícios de emoção passaram a ser rotineiros no Teatro de Arena; 

os atores os praticavam no palco ou em qualquer lugar, no escritório, na rua, nos 

restaurantes, praticamente todos os dias, cada ator fazia pelo menos dois ou três 
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exercícios de laboratório. O exemplo que fica, curiosamente, é um exercício que 

Boal realiza relacionado ao futebol ao perguntar: 

 

Como fora o dia em que o Brasil, jogando contra o Uruguai, 
perdera, absurda e inesperadamente, o campeonato mundial de 
futebol, em 1950, no estádio do maracanã: em que rádio (ainda 
não tínhamos tv) ouvira o jogo? Fora ao maracanã? As pessoas 
choravam? Como? Que pessoas? Como dormira naquela noite? 
(BOAL, 2011 p. 65) 

 

A primeira proposta foi a de valorizar a emoção, torná-la primeira e 

prioritária, para que ela pudesse determinar a forma final, sempre impulsionado 

pelo método de Stanislávski, como define Boal. Não se tratava de valorizar o que 

chamavam naquela época de “técnica”, isto é, representar sem realmente sentir 

nada do que se representava.  A intenção era sentir. Assim como no teatro épico 

de Brecht, Boal não tinha a intenção de combater as emoções, o que se 

pretendia era elevar a emoção ao raciocínio. O objetivo maior desse percurso 

consistia em combater o abismo instalado entre a emoção sentida pelo ator e a 

forma final de expressão dessa emoção. O que toca novamente na questão 

brechtiana a respeito de agradar o espectador. Para Rosenfeld, no teatro 

proposto pelo dramaturgo Alemão, empreende-se esse tipo de relação com o 

espectador afim de criar um efeito de distanciamento pois, 

 

[...] os divertimentos de épocas diversas são naturalmente 
diversos, conforme o convívio social dos homens. Para os filhos 
de uma época científica, eminentemente produtiva como a 
nossa, não pode existir divertimento mais produtivo que tomar 
uma atitude crítica em face das crônicas que narram as 
vicissitudes do convívio social. Esse alegre efeito didático é 
suscitado por toda a estrutura épica da peça e principalmente 
pelo efeito de distanciamento [...] mercê do qual o espectador, 
começando a estranhar tantas coisas que pelo hábito se lhe 
afiguram familiares e por isso naturais e imutáveis, se convence 
da necessidade da intervenção transformadora. (ROSENFELD, 
2011, p. 151) 

 

Essa exigência formativa, frequente em tantos outros trabalhos 

experimentais, não era só impulsionada pela história acadêmica de Boal, mas 

vinha também como uma necessidade provocada pelo novo formato que o palco 

do Arena impunha, o qual não tolerava a velha “impostação teatral”, requisitando 

uma outra forma de representar. Boal percebia que o trato específico com aquela 
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teatralidade impunha a pesquisa sobre uma nova atuação, que deveria partir da 

reflexão sobre possibilidades diferentes de trânsito entre palco e plateia. Outro 

elemento dessa relação é o formato em arena do palco, que já trazia em si a 

exigência de uma própria teatralidade íntima e próxima ao público, o que surgia 

como testemunho de algo diferente.  

Com as experiências no seminário de dramaturgia, Chapetuba propõe um 

texto aberto para a criação cênica, que por estar aberta pode atingir as diversas 

manifestações artísticas e culturais, possibilitando o uso inovador dos materiais, 

dos métodos e das técnicas. Chapetuba valoriza a combinação de estilos, de 

linguagens e de meios, assim, diferenciando-se do teatro convencional, 

sobretudo pela busca de uma experiência estética resultante não na forma final 

e preestabelecida, mas do reconhecimento daquele processo continuamente 

aberto que permite novas possibilidades de uma forma. Nesse sentido, ela pôde 

contribuir com as necessárias adaptações, como instrumento prático para a 

renovação dos debates sobre o conteúdo político que ali expresso. Raymond 

Williams, ao analisar diversas obras em seu livro, nos explica que podem ter 

quatro tipos de ação dramática: a fala encenada, representação visual, atividade 

e comportamento. Vejamos os exemplos: 

 

a) A fala encenada: quando um texto é adaptado nas circunstância 

cênicas para quais o autor escreveu. Fala e movimentos são 

determinados pela disposição das palavras de acordo com as 

convenções já estabelecidas; em suma é a comunicação física de uma 

obra que, já no texto, é teatralmente completa. 

b) Representação visual: aqui, a relação entre texto e cena varia de 

acordo com o grau de utilização de convenções, o texto prescreve a 

cena de forma exata, pela rubrica e pela interferência necessária, o 

texto nada mais faz do que prescrever um efeito, cujo método deve ser 

desenvolvido no processo da encenação. 

c) Atividade: aqui, embora o texto, de modo geral, possa prescrever a 

ação, o resultado a encenação geralmente será bem diferente do 

efeito do texto por si só. A ação física assumirá o controle, e as 

palavras serão subordinadas a ela. 
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d) Comportamento: é aqui que se apresenta a maior distância entre 

texto e cena. A fala escrita é “conversação provável”, a encenação 

será, inevitavelmente, uma “interpretação” do texto, e por essa razão, 

estará sujeita a uma grande variação.  

 

A partir dessa perspectiva, pressupomos que a peça de Vianinha se 

enquadra na ação dramática descrita por Williams como atividade.  Os 

problemas que a dramaturgia aponta, possivelmente se resolviam com os 

debates propostos para os atores no próprio seminário ou nos ensaios dirigidos 

por Boal, ou seja, nos resultados da encenação. O espaço exigia outro tipo de 

atuação, além do próprio processo ter sido pensado a partir de propostas 

inovadoras para a cena.  Sobre a ótica de Raymond Williams, o autor define que 

é comum uma única peça conter mais de um desses tipos de “Ação Dramática”. 

Portanto, essa obra se diferencia do modelo dramático fundamentalmente por 

conta de suas circunstancias cênicas. Para Vianinha, foi o processo que definiu 

sua encenação, podemos visualizar essa proposição em seu comentário a 

respeito dos ensaios. 

 

Nós terminamos o Chapetuba já sentindo toda peça, todos os 
problemas dela, e sabendo, cada um sabendo, exatamente 
como funcionava dentro dela, o que fazia, qual a sua função, 
qual a sua responsabilidade. Isso foi muito importante pra mim, 
pelo menos o resultado foi ótimo. (VIANNA FILHO, 1983, p.39) 

 

No livro organizado por Yan Michalski (1981), Nelson Xavier, integrante 

do Arena e ator do espetáculo, expõe que uma das finalidades da peça, mesmo 

sem o texto estar “acabado”, era a oportunidade de vivenciar a experiência da 

encenação. A peça foi reescrita pelo menos sete vezes, entre os intervalos de 

Eles Não Usam Black-Tie. E um dos fatores de contribuição de Chapetuba foi a 

busca por atingir o maior número possível de espectadores, e esse foi um 

princípio básico da direção que tiveram com Boal.  

Foi Boal que apresentou aos atores o método de Stanislávski 25  que 

aprendeu durante sua permanência nos Estados Unidos no Actor’s Studio. O 

                                                
25 No prefácio à Preparação do Ator, M. Gonçalves define que o trabalho do ator, no sistema de 
Stanislavski, não poderia ser concebido como uma simples imitação ou ainda uma repetição de 
trabalhos de outros: O trabalho do ator, segundo o sistema de Stanislavski, não é uma simples 
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diretor adaptou o método às condições brasileiras, ou seja, o diretor tinha a 

preocupação em adequar um método que partia de uma realidade cultural bem 

diversa nacionalmente. Quando Boal de certa forma “rompe” com uma 

encenação convencional é no espectador que ele pensa, na sua tomada de 

consciência e de partido, pois, não é possível fazer política sem o engajamento 

do espectador.  

Como a peça não era pretenciosa, o drama social e humano de Vianna 

foi exposto de forma direta, e permitiu que houvesse uma naturalidade em sua 

encenação. A sua “não complexidade dramatúrgica”, possibilitou a abertura para 

um modelo de atuação capaz de trazer para o centro das discussões um formato 

de encenação pertinente aos interesse do público, que colocará as discussões 

políticas ao passo do diálogo com seus interlocutores. Deste modo, essa peça 

marca um estilo dramatúrgico de Vianinha que irá se desdobrar em suas obras 

posteriores.  

Nascia então, na cena artística brasileira, uma forma de interpretar mais 

aproximada do comportamento normal das pessoas, com uma composição 

naturalista, diferenciando-se das companhias da época, e focada em retratar o 

homem comum em cena. Vianinha, em seus artigos, na organização de 

Fernando Peixoto (1983), menciona que os atores antes do Arena chegavam a 

atuar com sotaque italiano, não existindo até então um modelo de encenação 

que não fosse o estilo Europeu, visto que havia uma hegemonia da dramaturgia 

estrangeira. Por isso, quando se fala em um modelo nacional, fala-se também 

de uma forma que se distingue daquele modelo. 

Com base nessas considerações, defendemos que no teatro a relação 

entre o texto e a encenação não é nada estável. O público é sempre a herança 

mais decisiva, em qualquer arte. O modo como as pessoas a veem e reagem é 

uma das condições essenciais do teatro. Partimos muitas vezes do princípio de 

que qualquer público compreenderá a natureza bastante convencionada em 

qualquer encenação. Williams compreende que, em algumas sociedades onde 

                                                
imitação, ou a repetição do trabalho de outros atores. Será sempre o resultado de uma criação 
original. O sistema de Stanislavski não equivale a um estilo de representação. É como qualquer 
técnica, um meio e não uma finalidade. É o próprio Stanislavski quem diz: “ele (seu sistema) só 
tem utilidade quando se transforma numa segunda natureza do ator, quando este deixa de se 
preocupar com ele e quando seus efeitos começam a aparecer em seu trabalho.” A técnica deve 
ser absorvida e nunca aparecer na realização. Esta é o resultado, e a técnica funciona então 
como estímulo ao processo criador. (GONÇALVES In: STANISLAVSKI 2012, p. 8) 
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não há tradição dramática efetiva, esse tipo bem específico de resposta do 

público pode não ocorrer – trata-se de resposta que depende de ajustes, 

restrições e hipóteses bem complexas. (WILLIAMS, 2010) 

Williams (2010) coloca em crise a relação entre o texto dramático e sua 

dimensão cênica na medida em que se consuma, no texto, a separação entre 

fala e ação, mas, é a partir da cena, que será materializada pelo encenador, que 

podemos ter a dimensão política do texto. Assim, é por meio das descrições de 

seu processo que se torna possível visualizar a relação entre o texto dramático 

e sua grandeza cênica no grau em que se concretiza. O texto de Chapetuba 

apresenta espaços de tal modo que se faz necessário um novo modelo de texto, 

o cênico, cujo autor não é mais ele, e assim começa a entrar em evidência a 

figura do diretor. 

Sobre texto dramatúrgico, há então duas formas de “experienciá-lo”: a 

primeira é pela leitura da obra; a segunda, através da sua materialização cênica. 

Acreditamos que esta última teria a capacidade de potencializar o elemento 

comunicativo e político que se encontra no interior da obra, através das 

articulações com os demais elementos que compõem a cena, presença física 

dos atores, movimentação, relação espaço/plateia. Assim, sua estrutura de 

sentimento emergiria pela presença sentida entre atores e público, através da 

estrutura narrativa do espetáculo, que poderia ser, enfim, muito mais percebida. 

Assim, observa-se no Chapetuba a existência de um movimento cada vez 

mais nítido de autodeterminação do texto em relação à cena e vice-versa. Esse 

movimento, repetimos, consideramos que se deu por um processo interno na 

construção da dramaturgia a partir dos processos vivenciados pelo seminário de 

dramaturgia, assim como às mudanças na conjuntura histórica do período 

determinados com a efervescência da copa do mundo. A década também foi 

marcada pela introdução em terras brasileiras do épico brechtiano e por um 

intenso debate sobre o papel político da dramaturgia nacional. 

 

A verdadeira dialética do seminário haveria de se realizar fora 
dele, num lugar em que o conteúdo e a forma teatral uniam-se 
dialeticamente, em que a história deveria ser produzida de modo 
livre. O drama era, para isso, uma técnica insuficiente. Abria-se 
de vez a necessidade de uma encenação épico-dialética 
conectada ao momento brasileiro. Se é verdade que Brecht, com 
sua negatividade radical, não era um modelo fácil a ser adotado 
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num país que há pouco realizava seus primeiros dramas, eram 
também verdade que uma teatralidade dialética e popular 
deveria se inventada. Foram essas as coordenadas que o 
seminário forneceu ao CPC, gerando uma nova pesquisa 
laboratorial nas ruas que seria interrompida com o golpe de 
1964. (RIBEIRO, 2012, p. 100) 

 

A emergência de conteúdos épicos, com o contexto pré-golpe, embora 

não representadas diretamente nos textos, alteraram radicalmente as relações 

entre as pessoas e seus modos de vida e, consequentemente, a representação 

dessas relações e modos em cena, exigiram um tratamento diferenciado daquele 

dramático feito até então; exigiram a elaboração de uma ou de novas 

convenções que se acordasse com a estrutura de sentimento que emergia a 

partir daqueles eventos que marcaram os anos posteriores à estreia de 

Chapetuba. Por isso, a necessidade de retormamos os estudos da história do 

teatro, que assim possamos voltar para questões que foram 

paradigmáticcamente construído e para que se repensemos alguns discursos 

elaborados à época, colocado como forma de legitimação de uma prática. 

 

Essencial é que o público tenha clara noção de que os mesmos 
personagens poderiam ter agido de outra forma. Pois o homem, 
embora condicionado pela situação é capaz também de 
transformá-la. Não é só vítima da história; é também propulsor 
dela. Essa visão ampla nem sempre é dos personagens, mas é 
facilitada ao público pela estrutura épica que lhe abre horizontes 
mais vastos que os dos personagens envolvidos na ação 
dramática. É pois, o público que muitas vezes é solicitado a 
resolver os problemas propostos pela peça que se mantém 
aberta. (ROSENFELD, 2011, p. 172 ) 
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3.3.  Do Povo para o Povo 

Com base nas discussões empreendidas até o momento, entendemos 

que esta nova proposta de sua encenação a partir de uma temática que visava 

o gosto e costumes populares, aliados ao modelo moderno e inovador de 

encenação proposto por Boal, trouxeram-nos discussões sobre um formato de 

teatro que empregava em seus projetos o nacional e o popular. Assim, 

investigamos o advento de novas propostas de representação dos tipos e temas 

populares, como um traço de identidade nacional, que acabou assumindo 

caráter mais elaborado, estética e politicamente, nos autores que se dedicaram 

ao teatro de arena como Guarnieri, Vianinha e Boal. 

Assim, o teatro nacional alçava uma de suas facetas mais importantes: a 

representação e análise das condições de vida das classes populares. Tal faceta 

marcou a abertura de um teatro nacional que, ao lado das várias tentativas de 

criação, se realizava de maneira plena.    

Como ponto de partida nessa pesquisa, trouxemos a problematização 

sobre o nacional popular que começa a partir de dois pontos: a não difusão entre 

o povo de uma chamada literatura artística e a não existência de uma literatura 

popular. Para Gramsci, nada impede que possa existir formas de literatura que 

caíam no gosto popular, mesmo não havendo uma popularidade dessa literatura. 

Alvo de diversas críticas, o Arena foi considerado em alguns aspectos um 

grupo que não se afastou das propostas até então vigentes no Teatro Brasileiro 

de Comédia; não colocou diante de si a responsabilidade do autor e não atingiu 

seu principal objetivo, o de levar o teatro às plateias populares.  Ainda que muitas 

declarações de seus integrantes reafirmem essa ideia, o que estava em jogo, 

com toda força, era justamente uma prática do debate em bases ideológicas. O 

pensamento político passou a ser uma das ferramentas de trabalho do grupo e 

é no seminário de dramaturgia que ele mostra sua capacidade mobilizadora.  

É importante observar que o próprio Boal, em suas memórias reunidas no 

livro Hamlet e o filho do padeiro (2014), no seu artigo em que relata a experiência 

nesse período no Arena, intitulado Para quem? Boal levantará uma séria de 

questões que nos parece sempre fazer uma crítica às críticas destinadas ao 

modelo de teatro político pensando e realizado na época (Do Arena ao CPC). O 

Diretor e dramaturgo questiona para quem se faz teatro? Para si ou para o 
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público? Quem é esse público? Ir até o povo, quem pode ser considerado povo? 

Quem pode ser considerado público? 

Segundo o diretor, naquela época, o modelo de um teatro responsável 

que “levasse conscientização” às classes populares, ainda caminhava. A crítica 

de Boal nos faz refletir se: o teatro popular tem que efetivamente se vincular a 

um o único e específico público? Acreditamos que não. É certo que o público de 

classe média não era o “povo” que o Arena procurava, mas ao passo que 

conseguia se diferenciar de um público burguês e conseguiam levar o teatro para 

outros lugares, estavam a caminho de um teatro de cunho nacional-popular.  

Vianinha defendia que o teatro deveria comunicar teatralmente; a intensidade do 

relacionamento com o público estava crescendo. A respeito dessa afirmação, 

Boal comenta que, 

 

Fizemos contratos com clubes e prefeituras que pagavam 
espetáculos em sedes, circos e rua, onde estava parte do povo 
que buscávamos, dissolvida no lumpesinato. Era povo ou só 
muita gente? Será que muita gente desorganizada, vagando, 
poderia ser considerada povo? Ou seria necessária carteira 
sindical? Só é povo quem frequenta sindicato ou liga 
camponesa? A união dos estudantes fornece certificado de 
povo? E igreja progressista? Associação de moradores de 
bairros? Quem, afinal, tinha direito ao título cobiçado: povo? 
(BOAL 2014, pag. 168) 

 

De acordo com Boal (1979) as discussões eram mais políticas do que 

estéticas. O Arena fazia um teatro sobre perspectiva que defendia a importância 

de interpretar a classe operária. A urgência os inquietavam: então, qual o 

destinatário do teatro do Arena? O público ainda era classe média, mas os 

operários e camponeses eram personagens, o que não deixava de caracterizar 

um avanço. 

A pesquisadora Leslie Hawkins Damasceno (1994) abre alguns 

questionamentos pertinentes à nossa discussão, como, por exemplo, o público 

é constituído pelas elites financeiras ou sociais? O público se constitui de 

subgrupos culturais ou minorias? Um grupo social ou político de caráter periférico 

que, a despeito de sua origem social, contesta o sistema de valores e/ou as 

políticas da sociedade? Em que grau um teatro precisa responder a 

preocupações particulares e valores de seu público específico? Ou são os 

valores artísticos e morais ou as elaborações ideológicas da sociedade como um 
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todo, que, quando representados em uma obra, fazem-na mais universalmente 

aceitável, mesmo que ela fale contra o público? (Por exemplo: o teatro 

“revolucionário” mobiliza pressupostos éticos?) E se uma obra trata de tema 

estranho a seu público, que valores ela usará para transmiti-lo? Vianinha definiria 

essas questões na época de Chapetuba, vejamos em seu artigo “Quatro 

instantes do teatro no Brasil”: 

 

O espetáculo terá que ser claro, definido. As leis da 
comunicação teatral deverão ser estudadas e praticadas. Ao 
contrário de Ziembinsky, que fazia o espetáculo esteticista, 
acima do instrumento do teatro, Boal vai descobri o instrumento, 
suas possibilidades e suas exigências. Otelo seria em primeiro 
lugar um homem com ciúme. A transmissão dos dados objetivos 
da peça é fundamental para que, apoiado neles, se configure um 
mundo das representações e dos valores. O espetáculo se 
acrescenta, se desvela. Não pode haver subestímulo para o 
espectador, nem superestímulo. A teatralidade é condição 
permanente. Ziembinsky faz o espetáculo com o pano fechado. 
Boal abre o pano. Há um espectador do outro lado. O espectador 
existe na relação público/espetáculo. O espetáculo não é 
propriamente um conjunto – é um todo, indissolúvel, onde uma 
parte realiza a outra. Tudo tem justificação. Em tudo existe uma 
eficácia maior. (VIANNA FILHO, 1993 p. 50) 

 

Expressões, gírias do mundo, são as frases soltas nos estádios, o 

desabafo do torcedor. O comentário do técnico, a firula do locutor e do próprio 

craque, recriando o futebol. Algumas dessas criações ultrapassam o limite do 

jogo, fazendo um vai e vem de efeito, da vida para o campo e do campo para a 

vida. Segundo Raul Milliet Filho (2009) Na literatura e na dramaturgia, o 

panorama era outro e o futebol como tema sempre esteve pouco presente. Mas 

nem por isso o encontro de suas palavras, suas gírias e ditados deixaram de 

aparecer incessantemente, na literatura popular, na poesia alternativa e nas 

vozes privilegiadas. 

Assim como apontado por Gramsci, são meios populares e inteligíveis 

para as grandes massas, aqueles que adotam e enriquecem suas formas de 

expressão, assumem seus pontos de vista. Portanto, tais meios tornam-se 

inteligíveis para outras partes das pessoas também relacionadas às suas 

tradições e assim as desenvolvem afim de comunicar-se. 
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O que devemos nós fazer, o que estamos fazendo e o que 
faremos é a busca do diálogo aberto, a transferência ao próprio 
povo dos meios de produção do teatro. Aliás, acreditamos, que 
ao povo devem ser transferidos os meios de produção de tudo, 
não apenas a arte. E o povo sabe descobrir as maneiras de 
proceder a essa transferência. (BOAL, 1979, p. 25) 

 

De acordo com Boal (1979), é igualmente néscia a afirmação de que o 

teatro popular não pode existir no nosso século porque outras formas de arte 

“teatral” foram descobertas e desenvolvidas, como o cinema e a televisão e que 

podem ser industrializadas e atingir o maior número de espectadores. A um 

preço mais reduzido de custo, acrescentaríamos nós. Sim, porque este é um 

raciocínio tipicamente capitalista. É verdade que o aparecimento da fotografia 

possibilita a reprodução de um modelo ad infinitum. Mas isso não anula a pintura 

figurativa. Fotografia e pintura são duas artes diferentes. “O aparecimento de 

novas formas de arte não anula as artes existentes. E nenhuma arte surgiu que 

tenha exatamente as mesmas características do teatro: do contrário, também 

seria teatro.” (BOAL, 1979, p.24) 

Para Gramsci (1968) o que distingue o popular no quadro de uma nação 

e de sua cultura, não é o fato artístico, nem a origem histórica, mas seu modo de 

conceber o mundo e a vida, e tão somente nisto deve ser buscada a coletividade 

do popular e do próprio povo. Segundo Bertolt Brecht, o teatro popular se define 

como “compreensível para as grandes massas, que assume as suas formas de 

expressão e enriqueça-as, adotando e consolidando seus pontos de vista, 

representando o mais progressivo segmento social de forma que este possa 

assumir uma liderança”  (BRECHT, 1938) 
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Considerações Finais 

 

A partir de 1959, com o movimento de popularização de parte do teatro 

brasileiro, iniciado pelos artistas do Teatro de Arena, a dramaturgia brasileira 

passou por um importante processo de ressignificação de sua função no país, 

tornando-se instrumento de comunicação para a defesa do “Nacional-Popular”. 

A experiência do Teatro de Arena inspirou inúmeras atividades artístico-culturais 

partindo de conceitos marxistas e de teses do PCB para empreender a 

politização das artes no Brasil. Como mencionado ao longo dessa dissertação, 

o Arena foi um grupo que não privilegiou apenas o estético, e com certeza não 

o ignorava, e, assim, procurou uma identidade própria, que pudesse refletir na 

dramaturgia e na arte cênica brasileira. 

O que veio a ser empreendido pela companhia, com a produção do 

Seminário de Dramaturgia, era a comunicação com o público, a busca por atrair 

um número significativo com o intuito de acessar todas as classes sociais. 

Visando a noção de lutas de classes, se pretendia a valorização do povo. Nesse 

sentido, foram empreendidos temas e formas dramatúrgicas e de encenação 

com empenho para romper com as convenções do palco, em que o teatro vivia 

naquele momento e, para isso, o primeiro passo foi a busca pelo povo, através 

do seu modo de viver, suas preferências, sua fala e seus gestos, como vimos na 

dramaturgia de Vianinha. 

Como é possível visualizar, esta experiência resultou nos primeiros 

contatos com plateias populares, à medida que iam experimentando, iam 

agregando as novas táticas de contato com o povo, os conteúdos políticos se 

ajustavam dentro de formas da Cultura Popular, e cada vez mais, recebiam 

influências da mesma. Esse método de sensibilidade e mobilização, pode 

acontecer, se o espectador estiver diretamente envolvido no processo no qual 

está inserido e com o conteúdo apresentado, pois o teatro, neste momento, 

estará apenas dando uma visibilidade àquilo que já vem sendo construído 

internamente por quem assiste a obra teatral, por exemplo. No entanto, se o 

conteúdo estiver definitivamente distante da realidade do seu receptor, o 

conteúdo apresentado não muda e não sensibiliza, ou seja, não transforma 

aquele que vê o espetáculo teatral.  
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Havia uma concordância no sentindo de ir buscar o público no seu próprio 

meio, ou seja, nas favelas, sindicatos, escolas e praças mais afastados. Esse 

novo modelo do Arena permitiu produzir um teatro que atraía e correspondia à 

realidade dessas populações. Esse teatro, portanto, pode ser considerado 

popular, pois, o seu sentido possui uma linguagem acessível ao público 

endereçado, tornando-se, em suma, atraente na medida em que propõem 

conteúdos que digam respeito à vida dos indivíduos em sua comunidade, é uma 

relação de aproximação e afinidades. Dando um salto na história do teatro 

brasileiro, a pesquisadora Silvana Garcia em sua obra Teatro da militância 

(2004) discute essa mesma questão do teatro popular na periferia anos mais 

tarde, na década de 70:  

 

Há um consenso no sentido de ir buscar o público no seu hábitat, 
ou seja, nos bairros periféricos mais afastados, e de produzir um 
teatro que atraia e corresponda à realidade dessas populações. 
Esse teatro, portanto, deve ser popular, no sentido de uma 
linguagem acessível, e também na medida em que propões 
conteúdos que digam respeito à vida desse homem da periferia. 
Essa vinculação com o social descarta o teatro enquanto mero 
entretenimento e determinam compromisso de solidariedade do 
produtor com os problemas e necessidades dessas periferias, 
compostas, de modo geral, por operários, pequenos 
comerciantes, empregados do setor do comercio e do setor 
bancário, funcionários sem qualificação e empregadas 
domesticas, muito dos quais moradores de favelas. (GARCIA, 
2004 p.126) 

 

As manifestações culturais iniciadas no Arena permitiram, a partir dos 

anos 60, uma reflexão crítica da função social do teatro. Foi este espírito da 

época que gerou uma intensa contestação dos padrões sociais. A música, a 

literatura, o cinema e os movimentos sociais no Brasil foram atingidos por este 

clima efervescente de mudança e conquista por uma cultura nacional de 

liberdade em diversos âmbitos. A discussão que se configurou no Brasil no início 

da década de 60 pautava-se no debate por uma ideologia nacionalista, tentando 

criar uma cultura Nacional e Popular. Buscava-se pensar o teatro, a música, bem 

como outras formas de manifestações artísticas, como porta-voz “para o povo” 

e “com o povo”. 

Ao fazermos uma breve retomada histórica sobre o contexto nacional em 

1950, podemos observar que após o governo de Juscelino Kubitschek, foram 
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eleitos Jânio Quadros e João Goulart, o Jango. Nesse período, a União Nacional 

dos Estudantes e outras grandes instituições brasileiras formaram a Frente de 

Mobilização Popular. A UNE defendia mudanças sociais profundas, dentre elas, 

a reforma universitária no contexto das reformas de base propostas pelo 

governo. A efervescência política e o intenso clima de mobilização que 

experimentavam no dia-a-dia favoreciam a adesão de artistas e intelectuais ao 

projeto revolucionário. Segundo Heloísa Buarque de Hollanda (2004), esse 

projeto, ao lado das contradições levantadas pelo processo de modernização 

industrial, configurado de forma acentuada a partir do período JK, emerge como 

referente de uma poesia que seja de vanguarda ou de dicção populista e traz 

para o centro de suas preocupações e empenho da participação social. 

A produção cultural, largamente controlada pela esquerda, estará nesse 

período pré e pós 64 marcada pelos temas do debate político. Seja ao nível da 

produção em traços populistas, seja em relação às vanguardas, os temas da 

modernização, da democratização, o nacionalismo e a “fé no povo”, estarão no 

centro das discussões, informando e delineando a necessidade de uma arte 

participante, forjando o mito do alcance revolucionário da palavra poética 

(HOLLANDA, 2004). Segundo Augusto Boal, em 1961 o Brasil havia entrado em 

ebulição, e um dos fatores seria a renúncia de Jânio Quadros, que fez com que 

houvesse entre nós um efeito milagroso, permitindo dinamizar a participação 

popular. “De 61 a 64, o Brasil foi mais politizado do que nunca em sua história”. 

(Boal, 2014, p.185) 

Esse contexto no qual o Brasil está inserido vai influenciar diretamente as 

produções artísticas e principalmente as experiências entre a dramaturgia e a 

encenação, e sobretudo as propostas do Seminário de Dramaturgia. Essa 

conjuntura, irá levar Vianinha a seguir um caminho proposto por um ideário 

nacional-popular. A passagem pelo Arena surge bem menos definidora de sua 

obra, no que se refere às peças escritas. Mas certamente, está ali a sua 

formação, a sua experimentação, e vem daí o passo seguinte, o Centro Popular 

de Cultura26. É quando ele acrescenta mais diretamente às preocupações com 

                                                
26 O CPC se multiplicou do Rio Grande do Sul a Manaus, cerca de duzentas assembleias 

estudantis, foram precedidas ou encerradas pelo movimento do CPC. Sabe-se, que ao todo, 12 
Centros Populares de Cultura foram fundados e registrados nos Estados; no Rio, os núcleos 
espalharam-se por faculdades e sindicatos. O que se diferencia em cada momento da história 
em relação à esses CPCs são as suas concepções, estratégias e objetivos derivados de 



  

111 
 

o "nacional", em especial com a afirmação da dramaturgia nacional, do Arena, a 

atenção ao "popular". 

Por esta questão que julgamos ser fundamental fazer esta retomada, pois, 

era o início de dramaturgias com bases nacionais e populares, que tinham como 

caráter o projeto de refletir o Brasil e sobre o Brasil, através de suas 

manifestações mais autênticas. Isto é “nacional” como resgate de uma tradição 

não trabalhada ou manipulada pela classe dominante, e “popular” como 

expressão da consciência e dos sentimentos populares. A dramaturgia e as 

formas de encenação caminhavam de modo a se adequarem conforme as 

necessidades.  

De acordo com Décio de Almeida Prado, o palco e a rua eram um veículo 

precioso a quem desejasse comunicar-se com a “massa trabalhadora” 

(expressão de Vianinha). “Se o povo provavelmente pouco mudou nesse 

período, o teatro, por influência dele, mudou muitíssimo” (PRADO, 2009, p. 101) 

Nos seus três anos de duração, o CPC foi marcado por constantes 

disputas e embates entre os expressivo número de participantes, por seguidas 

mudanças críticas de direcionamento nas atividades, pelo reconhecimento dos 

erros, por novas diretrizes e tentativas, ou seja, por um dinamismo ininterrupto 

em busca sempre de uma nova arte que não fosse mais privilégio de poucos e 

que tivesse uma função objetiva na luta política. E justamente esta agilidade 

dinâmica do movimento foi sua principal característica: as experiências nascidas 

ali, bem como, os erros e os limites. 

 O projeto cepecista buscou sempre não apenas dialogar, mas também 

suscitar entre eles o intercâmbio de ideias e de experiências, valeu-se, para 

tanto, do estabelecimento de espaços de debates. Vianinha comenta sobre o 

público em 6527, e certamente repensa toda essa experiência do CPC, talvez até 

já tenha algo mais consolidado com todas as experiências no Arena e com o 

                                                
diferentes contextos.  O CPC irradiou pelo Brasil inteiro e, a cada ano, era feita uma viagem por 
todo o país com alguns membros, levando peças e shows. O CPC teve uma profunda influência 
na História e na Cultura brasileira como um todo: no cinema, no teatro, na música, na poesia, 
nas artes plásticas, conseguindo acumular uma experiência que terminou por exercer influência 
nas criações futuras.  Toda uma intelectualidade e artistas que passaram por lá colocaram sua 
criatividade a serviço de um ideal. Foi uma contribuição extremamente valiosa e generosa pois 
muitos artistas que já eram profissionais se dispuseram a trabalhar no CPC como 
semiprofissionais. 
27 Texto com título: perspectiva do teatro em 1965. IN: (PEIXOTO, 1983, p. 103) 
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texto e a encenação de Chapetuba, mas de certa forma sua perspectiva não 

muda: 

 

O teatro de um tempo pra cá, submetido a uma forte 
concorrência, quase sem força econômica, procura sobreviver 
como simples distração. A contradição, que tem origem na 
estrutura econômica do teatro brasileiro, passa para o plano 
cultural assim: o teatro – que, basicamente, não tem os 
elementos para distração que possuem o cinema e a televisão – 
dá ênfase à distração em detrimento de sua condição essencial 
de diversão. Distrair não exige compromisso do público; divertir, 
exige. E o teatro, devido à presença física de ator e público, 
essencialmente, exige compromisso do público. Um público que 
não se sente empenhado ao ver um espetáculo, que não se 
sente estimulado, contravertido, surpreso, revoltado – não de 
divertiu e, principalmente, não foi público – não atuou. A 
condição básica do teatro é essa – o público atua. (VIANNA 
FILHO 1983, p. 103) 

 

Por fim, concluímos que, da mesma forma com que os sambas e a música 

popular brasileira criaram um novo vocabulário musical e estimularam a 

sensibilidade do brasileiro para a compreensão de seu mundo tendo um alcance 

popular, o futebol desempenhou o mesmo papel de coesão através de sua 

narrativa. Na obra de Vianinha o futebol cria um novo repertório, estimulando a 

linguagem popular despindo-se de formalismos, além de representar um dos 

pilares da autoestima brasileira na construção do imaginário. 

Chapetuba não ficou somente restrito ao espaço do Arena, na dissertação 

de mestrado “Centro Popular de Cultura no Paraná (1959-1964) encontros e 

desencontros entre arte, educação e política”, Ana Carolina Caldas (2003) 

apresenta o dado de que o ‘Teatro Experimental do Guaíra’ (TEG), no início da 

década de 60, também apresentou peças teatrais nos bairros e fábricas, e entre 

elas estava Chapetuba Futebol Clube, sob a direção do diretor do TEG, Glauco 

de Sá Brito. A iniciativa da companhia em encenar as peças nos bairros levou o 

crítico de cinema, Silvio Back a escrever o artigo “Teatro popular: TEG vai às 

fábricas”, alertando para a responsabilidade de levar arte às classes populares; 

ou seja, esse pode ser um atestado da consciência da importância que a peça 
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de Vianinha tinha como meio de popularização do teatro frente ao povo. A autora 

faz essa revisão para então chegar no CPC do Paraná28 na cidade de Curitiba. 

 

Desta forma, incentivou a nova experiência anunciada pelo TEG, 
mas colocando como indagação aos atores se eles “estariam 
conscientes de sua missão, se realmente a Companhia 
consecutará um teatro popular inteligível ao homem simples, 
com a devida responsabilidade, considerando aquele público 
como o mais importante que uma equipe teatral enfrenta na sua 
trajetória artística? (BACK, apud CALDAS, 2003 p. 38-39) 
 

Ainda sobre o recorte da autora, no editorial da Coluna de Letras e Artes 

do Diário do Paraná, intitulado “Chapetuba é temática brasileira”, com a data de 

outubro de 1960, reivindicava aos artistas da cidade de Curitiba a reflexão em 

seus trabalhos, sobre a atualização frente ao movimento teatral brasileiro, bem 

como discutia sobre as mudanças que o grupo do Teatro de Arena vinha 

concretizando e, de certa maneira, influenciando outros grupos teatrais de 

diferentes estados brasileiros. Após a saída de Vianinha do Arena, esse 

processo se intensificará no CPC.  

 

(...) agora é Guarnieri com os problemas dos favelados; é 
Oduvaldo Viana Filho com os problemas sociais trazidos pelo 
esporte mais popular do país: o futebol; é Benedito com os 
problemas dos colonos nas fazendas de café (ou Jorge Andrade, 
com uma burguesia decadente); e mesmo Nelson Rodrigues, 
Millor Fernandes, Pongetti com os problemas de variados 
matizes apresentados em seus trabalhos. São temas que fazem 
o público sentir um problema nosso, ver no palco um malandro 
do morro ou uma mulata baiana, do que os problemas de 
Tenesse Williams. (CALDAS, 2003, p. 36.) 

 

Com base nos argumentos apresentados, consideramos que Chapetuba 

Futebol Clube foi de extrema importância para a difusão do Centro Popular de 

Cultura, que viria ser realizado em 1961. Esta é a primeira categoria 

eminentemente popular: o espetáculo é apresentado segundo a perspectiva 

transformadora do povo, que também é seu destinatário. São os espetáculos 

                                                
28  A criação para um CPC no Paraná veio a utilizar o teatro de bonecos como forma de 
aproximação com as plateias populares. Os bonecos eram utilizados para incluir temas sociais 
e, possuíam uma penetração/aceitação com o público muito forte. Euclides Coelho de Souza 
(oDadá), que foi o líder do CPC no Paraná, pontua esse momento da comunicação com o povo. 
A busca por formas de comunicação que atingissem o povo e propiciassem o debate após os 
espetáculos foi uma marca de toda a trajetória desse grupo. 
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feitos em geral para grandes concentrações de trabalhadores, nos sindicatos, 

nas ruas, nas praças, nos circos, nas associações de amigos de bairro etc. Esse 

novo contexto no qual o teatro brasileiro se encaminhava viria a nortear outros 

trabalhos de Vianinha. O dramaturgo não seria o mesmo depois dessa 

experiência e do próprio seminário, o autor teria que aprender a representar no 

teatro os processos históricos e sociais. Maria Silvia Betti comenta a questão. 

 

Seria impossível abordar o futebol sem dispor de elementos para 
aprofundar o exame das questões que o condicionavam; essas 
condições, porém, pertencem ao domínio das relações de 
produção, e por isso mesmo encontravam-se fora e além do 
escopo do que era trabalhável dentro do modelo dramático 
praticado. Dar-se conta disso representou, para Vianinha, a 
iniciação como dramaturgo e como pensador das questões 
sociais e políticas do país sob o prisma do teatro; procurar ir 
além do impasse resultante constituiu-se no caminho que ele 
viria a trilhar, disse momento em diante. Sob esse ponto de vista, 
“Chapetuba Futebol Clube” contém um elemento chave para a 
discussão do teatro de Vianinha, pois permite entender-se o 
processo de reflexão acerca da relação entre forma e matéria 
representada. (BETTI, 2005. p. 16) 

 

Com esta nova proposta, ele produziu, de maneira coletiva, textos e 

espetáculos no CPC da UNE, viajou pelo Brasil e promoveu debates, seminários 

e agitações, atividades que começariam no ano 1960 com a montagem de a 

Mais valia vai acabar, seu Edgar. A proposta do O CPC não se diferenciava 

daquela empregada pelo Arena, alcançar uma conscientização política atuando 

com as massas e, levar, como forma de diálogo com o público, o teatro de rua, 

a literatura, a música, entre outros meios que proporcionariam a difusão da 

Cultura Popular. O Ano de 1958 à 1964 foi o momento de atuar em diversos 

espaços, como por exemplo os sindicatos, as praças e no meio rural, sempre 

intensificando o trabalho nas ruas. 
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