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Palavras devem ser acariciadas, amadas. Só assim se 
revelam. (...) 

Beijo minhas palavras quando partem, como quem beija um 
filho, antes da viagem. São Filhas. 

São irmãs: nascemos do mesmo ventre, em nossas veias 
brinca alegre o mesmo sangue. Queremos, minhas palavras e 

eu, dizer os mesmos pensamentos, amar o mesmo amor. 
Porém cada palavra tem sua própria individualidade 

insubstituível. Sinônimos não são palavras que têm o mesmo 
significado, é impossível: apenas significam parecido. Gêmeos 

univitelinos quase iguais, difíceis de distinguir, não são a 
mesma pessoa.  

Minhas palavras são gente querida, pulsam, respiram! Minhas 
palavras sou eu, são parte de mim: a melhor. Se quero saber 

quem sou, tenho o melhor espelho: as palavras que digo, 
escrevo. 

(BOAL, 2000, p. 226)  

 



 

 

RESUMO 

 

A presente pesquisa traça os caminhos de encenação percorridos pelo 
Teatro de Arena de São Paulo em busca dos rastros estéticos que 
influenciaram a criação do Sistema Coringa, formulado por Augusto Boal 
e base para a posterior proposição do Teatro do Oprimido. Para tal, se 
realizou a análise dos musicais Arena conta Zumbi (1965) e Arena conta 
Tiradentes (1967), escritos em dupla autoria por Augusto Boal e 
Gianfrancesco Guarnieri, no núcleo do Teatro de Arena - logo após a 
implementação do Regime Militar no Brasil. O desenvolvimento deste 
estudo se realizou sob o prisma dos códigos estéticos dos textos e dos 
dispositivos cênicos utilizados nos referidos musicais e nas dramaturgias 
de Arena conta Bolívar (1969) e Torquemada (1971), escritas por 
Augusto Boal.  

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Teatro de Arena; Augusto Boal; Sistema Coringa; 
Teatro Épico; Teatro Brasileiro Moderno.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This study traces the paths of staging taken by Teatro de Arena of São 
Paulo, seeking out esthetic traces that influenced the creation of the 
Coringa System, formulated by Augusto Boal and that was basis for the 
subsequent proposition of the Theatre of the Oppressed. In this sense, 
was held an analysis of the musicals Arena conta Zumbi (1965) and 
Arena conta Tiradentes (1967), written in dual authorship by Augusto 
Boal and Gianfrancesco Guarnieri – the core of the Arena Theatre – right 
after the implementation of the military regime in Brazil. The development 
of this study was conducted from the perspective of the aesthetic codes 
of the texts and the scenic devices used in said musicals and in the 
dramaturgies Arena conta Bolívar (1969) and Torquemada (1971), both 
written by Augusto Boal. 
 
 
KEYWORDS: Teatro de Arena; Augusto Boal; Coringa System; Epic 
Theater; Brazilian Modern Theatre. 
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PRÓLOGO 

 

Escrever este trabalho entre 2015/2016 foi, com toda certeza, catártico. 

Cinquenta anos depois da estreia de Zumbi, estamos em “um tempo de guerra, um 

tempo sem Sol” novamente. Pelas ruas do Brasil, a classe média vestiu verde-

amarelo-copa-do-mundo para pedir a volta da ditadura militar. Passeatas que 

misturam defesa de “direitos” da classe média alta – que se vê ameaçada pelo 

crescimento econômico das classes baixas – com religião cristã e defesa da “família 

tradicional brasileira”. Palavras de ordem comparando o Brasil a Cuba não são 

diferentes daquelas ditas nas “Marchas com Deus pela Liberdade”, como se pode 

observar no texto de Augusto Boal, quando relata no seu livro de memórias Hamlet e 

o filho do padeiro (2000) o que ele viu nas ruas no pré-64:  

 
O golpe contava com o apoio de grupos de extrema direita, Tradição, 
Família e Propriedade e liga das senhoras Católicas... Estas 
senhoras organizavam ku-klux-klanescas e diabólicas Marchas com 
Deus pela Liberdade! Percorriam ruas de São Paulo, ameaçadoras, 
com insolência dos galinhas verdes da minha infância. 
Religiosíssimas, educadíssimas, descobrindo a liberdade das ruas, 
diziam palavrões a quem quer quem tivesse cara de povo. 
Felicíssimas, escoltadas por policiais a cavalo, vociferavam, alto e 
bom som: Filhos da puta! E outras delicadezas que, antes, só em 
pensamentos envergonhados, no banheiro a sete chaves.  
Passeatas de salto alto. Senhoras ricas caminhavam excitadas pelas 
ruas proletárias, o que jamais teriam feito em calmarias políticas. 
Figurino de missa dominical, reafirmando sua condição de católicas 
não discutam comigo! Atrás do bloco de salto alto, ia o bloco das 
babás, governantas, criadas fiéis; atrás motoristas motorizados: cada 
senhora trazia seu automóvel para qualquer emergência desmaiada. 
(BOAL, 2000, p. 224) 
 

A abertura de processo de impedimento da presidenta da República Dilma 

Rousseff – que sofreu por três anos de cárcere a tortura do regime militar – é 

aprovado pelas mãos de políticos que comprovadamente estão envolvidos em 

grandes esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro. O aceite do processo pelo 

presidente da Câmara dos Deputados em dezembro de 2015, deu-se na mesma 

semana em que cinco jovens são assassinados covardemente com 111 tiros pela 

Polícia Militar por cometerem o mesmo crime de Zumbi dos Palmares: nascer negro. 

Infelizmente, pela lei das ruas, pela lei de quem deveria nos proteger, nascer negro 
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é sinônimo de nascer criminoso. Nesta mesma semana, jovens são massacrados 

pela polícia de São Paulo por ocuparem as escolas e as ruas, lutando para manter 

abertas suas escolas. Os mesmos jovens que, em sua maioria, são negros e de 

periferia.  

Às vésperas do fechamento da versão final, não temos a certeza se 

viveremos ainda sob um estado de direito. 

Espero que este trabalho sirva ao menos para que, olhando o nosso passado 

e a luta de artistas como os que formavam o grupo Teatro de Arena de São Paulo, 

possamos unir forças para sair de trás dos computadores como eles saíram de suas 

máquinas de escrever, e colocar em prática um fazer artístico politizado, que vá de 

encontro a essas mazelas que estamos vivendo, que parecem ser reflexos do nosso 

passado.  

É, definitivamente, um tempo de guerra e um tempo sem Sol. 

Agradeço a cada brasileiro que lutou contra a ditadura militar, tanto de forma 

simbólica como na luta armada. Dedico este trabalho a vocês.  
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INTRODUÇÃO 

 

O intuito deste texto é apresentar a pesquisa que venho desenvolvendo no 

Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas do Instituto de Filosofia, Arte e 

Cultura da Universidade Federal de Ouro Preto sob o título ARENA CONTA E 

CANTA ZUMBI E TIRADENTES: Estudo de um sistema de encenação. 

A chave da pesquisa foi a análise da linguagem teatral dos musicais Arena 

conta Zumbi (1965) e Arena conta Tiradentes (1967), do grupo Teatro de Arena de 

São Paulo, investigando suas características estéticas a partir de um exame 

detalhado das técnicas aplicadas nesses espetáculos, que compõem o Sistema 

Coringa de dramaturgia e encenação. O golpe de 1964, é considerado aqui 

momento oportuno para se propor um novo sistema de encenação, visto que o 

Arena buscava a criação de uma poética própria, que respondesse aos anseios 

tanto estéticos quanto políticos do grupo.  

A cena teatral nos anos que antecedem o surgimento do Arena, em 1953, foi 

marcada pela valorização dos autores clássicos americanos e europeus, com a 

presença sutil de autores nacionais. O Teatro de Arena (que chamarei ao longo do 

presente trabalho de TA), durante sua trajetória, destacou-se por desenvolver uma 

dramaturgia que tematizava e questionava a história do Brasil, valorizando – e 

buscando – a identidade do povo brasileiro, propondo, portanto, uma via diversa à 

do seu próprio modelo, o Teatro Brasileiro de Comédia (TBC).  

Mais que narrar os fatos históricos, o que se pretende nessa dissertação é 

traçar os caminhos de encenação percorridos pelo Teatro de Arena, buscando nas 

experiências anteriores os rastros estéticos que influenciaram o Sistema Coringa tal 

como foi apresentado em Zumbi e Tiradentes, para entender as propostas 

metodológicas aplicadas nestes musicais.  

E é sob esse prisma que todo o primeiro capítulo deste trabalho se inicia, a 

partir de um panorama das produções nacionais contemporâneas ao surgimento do 

grupo, em 1953, valorizando pontos marcantes, como o que aconteceu em 1956. 

Naquele ano de 1956 a companhia já almejava uma estética de encenação própria, 

quando alguns fatos importantes mudaram definitivamente o caminho do TA: o 

primeiro foi a junção do Arena com o Teatro Paulista do Estudante (TPE), e, com 

isso, a entrada de Gianfrancesco Guarnieri (1934-2006) para o grupo. Guarnieri 
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nasceu em uma família de tradição de esquerda e trazia na bagagem um 

inconformismo com o sistema político vigente. O segundo fato foi a contratação de 

um novo encenador, Augusto Boal (1931-2009), que acabava de chegar dos 

Estados Unidos, trazendo para o grupo o método Stanislavski1. No mesmo ano, 

trabalhando como ator, o também esquerdista de berço, Oduvaldo Vianna Filho 

(1936-1974), uniu-se a esse time.  

Entre as principais produções artísticas geradas nesse núcleo, já em 1958, 

está Eles Não Usam Black-Tie, como comenta Sábato Magaldi no livro Um palco 

brasileiro – O Arena de São Paulo (1984), dedicado à história da companhia e 

publicado mais de uma década depois do fechamento das portas do Arena:   

 
O Teatro de Arena de São Paulo evoca, de imediato, o 
abrasileiramento [grifo nosso] do nosso palco, pela imposição do 
autor nacional. Os Comediantes e o Teatro Brasileiro de Comédia, 
responsáveis pela renovação estética dos procedimentos cênicos, na 
década de quarenta, pautaram-se basicamente por modelos 
europeus. Depois de adotar, durante as primeiras temporadas, 
política semelhante à do TBC, o Arena definiu a sua especificidade, 
em 1958, a partir do lançamento de Eles Não Usam Black-Tie, de 
Gianfrancesco Guarnieri. A sede do Arena tornou-se, então, a casa 
do autor brasileiro. O êxito da tomada de posição transformou o 
Arena em reduto inovador, que aos poucos tirou do TBC, e das 
empresas que lhe herdaram os princípios, a hegemonia da atividade 
dramática. De uma espécie de TBC pobre, ou econômico, o grupo 
evoluiu, para converter-se em porta-voz das aspirações 
vanguardistas de fins dos anos cinquenta. (MAGALDI, 1984, p. 7) 

 

 O primeiro capítulo “Teatro de Arena – O início” irá tratar também de Eles 

Não Usam Black-Tie, de Guarnieri. O espetáculo deveria ser a obra que encerraria 

as atividades do Teatro de Arena e, devido ao grande sucesso inesperado que 

obteve, acabou por influenciar os novos direcionamentos artísticos. Foi a partir da 

experiência de Black-Tie, iniciado ainda em 1953, que o TA promoveu o Seminário 

                                                 
1 Havia, no pós-guerra, um interesse dos americanos pelo encenador russo, que foi o principal diretor 
teatral da então recente União Soviética.  Iná Camargo Costa, no artigo Aproximação e 
distanciamento: o interesse de Brecht por Stanislavski (2002) lembra que “já se pode afirmar com 
Brecht no Ocidente o sistema Stanislavski surgiu como um tema do teatro americano de esquerda” 
(COSTA, 2002, p. 49). Segundo Brecht, “o sistema Stanislavski é um progresso pelo simples fato de 
ser um sistema. O jogo que ele desenvolve produz a identificação de maneira sistemática; esta, 
portanto, não é efeito do acaso, nem do humor, nem de provocar uma identificação total do 
espectador. O progresso em questão fica particularmente visível depois que essa identificação 
começa a acontecer com personagens que até então não tinham nenhum papel no teatro: os 
proletários. Não é por acaso que na América foram justamente os teatros de esquerda que 
começaram a se apropriar do sistema Stanislavski . Esse modo de representar tem a possibilidade de 
permitir uma identificação com o proletário, até então impossível” (BRECHT apud COSTA, 2002, p. 
59). Essas afirmações nos levam a acreditar que também não é por acaso que Boal, Guarnieri e 
Vianinha - três homens de esquerda arriscaram-se nos estudos do sistema Stanislavski.  
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de Dramaturgia, com o intuito de estimular a produção dramatúrgica entre os 

integrantes do grupo.  

O Seminário de Dramaturgia promovia um núcleo de estudo semanal com 

vivências práticas e teóricas. Entre as atividades desenvolvidas, estava a escrita de 

textos que eram lidos cena por cena pelo grupo de estudo e experimentados em 

sala de ensaio, sendo discutidos e reescritos se necessário. Nos Seminários 

nasceram importantes textos como Chapetuba Futebol Clube (1959), de Vianinha, e 

Revolução na América do Sul (1960), de Boal.  

Durante quatro anos, de 1958 a 1962, o TA fechou as portas para os textos 

estrangeiros. Anos mais tarde, ao lembrar esta etapa vivida pelo grupo, no artigo O 

elogio fúnebre do teatro brasileiro visto da perspectiva do Arena2 (1967c), Boal 

afirma que: 

 

Esta etapa [o fechamento para as obras estrangeiras] coincidiu com 
o nacionalismo político, com o florescimento do parque industrial de 
São Paulo, com a criação de Brasília, com a euforia da valorização 
de tudo nacional. As peças tratavam do que fosse brasileiro: suborno 
no futebol interiorano, greve contra os capitalistas, adultério em 
Bagé, vida sub-humana dos empregados em ferrovias, cangaço no 
Nordeste e a consequente aparição de Virgens e Diabos, etc. [...] 
Eram as singularidades da vida o principal tema deste ciclo 
dramatúrgico. E esta foi a sua principal limitação: a plateia via o que 
já conhecia. (BOAL, 1967c, p. 16-17) 

 

Após essa fase, o TA entra no momento conhecido como “nacionalização dos 

clássicos”, quando adaptava para a realidade brasileira obras de autores 

consagrados, como Mandrágora, de Maquiavel; O Tartufo, de Molière; O inspetor 

Geral, de Gogol.  Acreditando, segundo Boal, que “um clássico só é universal na 

medida em que for brasileiro” (BOAL; GUARNIERI, 1967c, p. 19). A nacionalização 

pretendida pelo TA ultrapassava o caráter textual, buscava-se uma interpretação 

brasileira, um modo de atuação alimentado por experiências estrangeiras, mas que 

se aproximasse da nossa realidade. 

Diversas foram as peças criadas pelo Teatro de Arena nessa linha, mas foi 

com a montagens dos musicais Arena conta Zumbi, em 1965, e posteriormente 

                                                 
2 Augusto Boal publicou em 1967 junto à dramaturgia de Arena conta Tiradentes cinco artigos: Elogio 
Fúnebre do teatro brasileiro visto da perspectiva do Arena; A necessidade do coringa; As metas do 
coringa; As estruturas do coringa e Tiradentes: questões preliminares – Quixotes e heróis. Em 1977 
os artigos foram republicados no livro Teatro do oprimido e outras poéticas políticas; o primeiro artigo 
sofreu alteração de título passando a chamar Etapas do Teatro de Arena de São Paulo e o último 
artigo é divido em dois: Tiradentes: questões preliminares e Quixotes e heróis.   
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Arena conta Tiradentes, em 1967, que o grupo radicalizou seu nacionalismo numa 

experiência de intervenção imediata, respondendo aos acontecimentos políticos 

recentes. Ambas narravam passagens da história brasileira em que rebeliões foram 

sufocadas violentamente, sendo que o golpe de 1964, que instaurou a Ditadura 

Militar no país, foi o grande fator motivador dessa reviravolta na criação do grupo. 

Sobre os movimentos culturais que nasceram em resposta ao golpe militar, Kátia 

Paranhos (2011) comenta que:  

 

No que se refere ao campo da cultura, em especial no teatro no 
Brasil pós-1964, interessa salientar que, enquanto a maioria dos 
artistas estava profissionalmente vinculada à industria cultural, outros 
buscavam provisoriamente o exílio e alguns ainda tentavam uma 
resistência à modernização conservadora da sociedade, inclusive ao 
avanço cultural. Estes procuravam se articular com os chamados 
novos movimentos sociais que, aos poucos, se organizavam mesmo 
com a repressão (sobretudo em alguns sindicatos e comunidades de 
bairro) e muitas vezes em atividades associadas com setores de 
esquerda da igreja católica. (PARANHOS, 2011, p. 3)  

 

Ainda no primeiro capítulo, no tópico “O golpe de 64 e os movimentos 

artísticos de resistência”, será apresentando um levantamento dos movimentos de 

oposição que surgiram pós-golpe, tendo como principal pilar o Show Opinião (1964), 

dirigido por Augusto Boal, pois ali surgem traços cênicos e dramatúrgicos que 

posteriormente serão apontados em Zumbi. 

O Sistema Coringa, apresentado ao público paulista, era claramente um 

desdobramento do Teatro Épico somado às experiências artísticas próprias do 

grupo. Segundo Boal (1967c), as companhias teatrais dos meados dos anos 

sessenta dividiam-se entre clássicas e revolucionárias. A definição de clássico, para 

ele, não se restringe aos elencos que se dedicavam a montagem de obras clássicas, 

mas abarcava os que perpetuavam um determinado estilo, uma determinada forma 

ao longo de suas produções. Já o teatro revolucionário era o que pretendia o Arena, 

um teatro que buscava se desenvolver por etapas, a partir de rompimentos com o 

que estava sendo feito em sua época, um teatro que “não se cristaliza nunca e que 

se sucede no tempo” (BOAL,1967c, p. 13).  

Nesse sentido, como já foi citado, as produções contemporâneas ao TA – 

tendo o TBC como melhor exemplo – tinham uma preocupação com a forma 

clássica, perpetuando a supremacia do texto e o luxo indiscriminado. Montagens 

preocupadas com a formalização estética e estilística, aos moldes das obras primas, 
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aspirando à beleza e à elegância das tradições teatrais europeias, produções 

altamente elitistas. “Teatro para mostrar ao mundo: aqui também se faz o bom teatro 

europeu. On parle français. Somos província distante, mas temos a alma do velho 

mundo” (BOAL, 1967c, p. 14). 

Foram várias as tentativas do TA de romper com esse modelo, um percurso 

de quase oito anos entre experiências realistas, nacionalização de dramaturgias, 

dramas urbanos e proletários, até a reviravolta total dos musicais, tendo como marco 

inicial o espetáculo Arena conta Zumbi. Nas palavras de Boal: “Zumbi propunha-se a 

muito e o conseguiu bastante. Sua proposta fundamental foi a destruição de todas 

as convenções teatrais que se vinham constituindo em obstáculos ao 

desenvolvimento estético do teatro” (BOAL, 1967c, p. 28). 

Zumbi nasceu da necessidade de resposta ao sentimento que se instaurara 

pós-golpe militar, da necessidade de criar uma obra que, mesmo usando uma 

história do passado como metáfora, trazia para o palco os anseios da atualidade, 

com um modo de dizer próprio, direcionado a todos, e não apenas a uma camada 

social determinada.  

Certamente inspirados no sucesso do Show Opinião e na força política de sua 

música, o TA, que já caminhava do “lado esquerdo da pista”, resolve resgatar os 

“heróis” nacionais como forma de desenvolver um teatro didático que convidasse o 

público a uma reflexão sobre o regime político que se estabeleceu.  

No segundo capítulo “Arena conta e canta Zumbi” será apresentado um 

estudo detalhado do musical, quando serão analisados: a herança crítica dos 

espetáculos, a dramaturgia, o áudio de Zumbi3 e os artigos escritos por Augusto 

Boal (já citados em nota), a fim de mapear a espinha dorsal do musical e os 

métodos de encenação experimentados. Serão investigados intimamente as quatro 

regras básicas que compõem o formato “Arena conta...” – apelidadas por Boal 

(1967c) de “quatro regras do caos” – e que, unidas, compunham um esboço de uma 

nova linguagem de encenação teatral: desvinculação ator/personagem, perspectiva 

narrativa una, ecletismo de gênero e estilo e o uso música. Estas regras serviram de 

embrião para a formulação do Sistema Coringa, que se concretiza no musical Arena 

conta Tiradentes, tema do terceiro capítulo. 

                                                 
3 DisponíveI em: <https://www.youtube.com/watch?v=Bb4-x9D5RIw>. Acesso em: 19 out. 2013.  

https://www.youtube.com/watch?v=Bb4-x9D5RIw
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Arena conta Zumbi carrega a assinatura de Guarnieri e Boal, mas se 

caracteriza como uma criação coletiva, as cenas eram elaboradas em processos 

improvisacionais a partir de exercícios executados em sala de ensaio. 

Diferentemente do que se praticava na época, cabia ao ator do Arena a participação 

efetiva na criação do espetáculo, não havia um texto previamente escrito, nem uma 

ideia de encenação fechada, o discurso do ator também era comunicado ao público. 

Como se pode observar na fala de Guarnieri em entrevista concedida a Fernando 

Peixoto, em 1978: 

 

A gente sabia que precisava mudar a forma narrativa. Não era uma 
discussão nova, mas se aguçou nesse período, sobretudo depois 
que chegou Edu Lobo que veio chamado antes do tempo [...] Edu 
veio. Achando que tinha uma peça pronta pra ele musicar, mas a 
gente não tinha nada. A não ser a inquietação. A gente sentia a 
necessidade de romper com o que fazia antes. [...] Surgiu a magia do 
“conta”. E Edu começou a cantar umas músicas novas para a gente. 
Cantou uma sobre Zumbi. A gente passou uma noite de loucura pela 
cidade e às oito horas da manhã estava na Praça da República 
comprando o livro do João Felício dos Santos, Ganga Zumba. 
Resolvemos contar a história da rebelião negra. Arena conta. 
Começamos a pesquisar. Boal chegou. Todos juntos. O elenco 
também. Dentro da maior alegria, da maior euforia. Todo mundo 
rompendo coisas até o nível pessoal, e todo o mundo buscando 
coisas novas. Época de euforia e alegria mesmo. E Boal organizando 
o trabalho coletivo. (GUARNIERI apud PEIXOTO, 1978, p. 105) 

 

Buscando uma interpretação que se afastasse do naturalismo, já bastante 

pesquisado e utilizado pelos integrantes do grupo; para a montagem do musical, o 

TA almejava uma nova linguagem de atuação que respondesse basicamente às 

necessidades estéticas, econômicas e políticas do momento histórico que o grupo 

vivia. Com uma linguagem riquíssima e uma cena limpa, desprovida de cenários e 

efeitos ilusórios, Zumbi apresentava uma série de práticas artísticas que até então 

não eram comuns aos espetáculos nacionais. Paulo Bio Toledo (2015), em recente 

artigo A ambivalência do protesto no teatro e na canção no Brasil pós-64, publicado 

na Revista Sala Preta, afirma que os musicais “Arena conta...” tiveram suas criações 

apoiadas em uma organização nova do fazer teatral. Entre os elementos desta nova 

organização, o pesquisador destaca:  

 

O jogo coral entre os atores, a característica épica do texto e do 
espetáculo, a narrativa, o comentário, a relação de cumplicidade com 
o público, as constantes referências satíricas à política do momento 
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criavam uma cena de grande força circunstancial. (TOLEDO, 2015, 
p. 182) 

 

O fato é que, devido ao grande sucesso de Zumbi, muitas críticas foram 

publicadas, a maioria dos apontamentos negativos referentes à obra foram pautados 

justamente nas questões relacionadas à dramaturgia, que apresenta uma colagem 

de textos históricos com comentários atuais, costurados pela música cênica. Não 

havia um protagonista, não havia identificação ator/personagem, muito menos as 

unidades de tempo e espaço. A narrativa era plural, coletiva, polifônica. Todos os 

atores se revezavam em todos os papéis (que eram sorteados antes de cada 

apresentação), sendo as personagens identificadas por máscaras esquemáticas 

gestuais, tipificadas, construídas coletivamente, sem a criação psicologizada do ator. 

Mesmo sem intenção, já que o objetivo claro era criar um enredo que fosse 

uma metáfora direta da ditadura militar brasileira, a escritura cênica de Zumbi cria 

um idioma teatral próprio, colocando o enredo em segundo plano, como elemento 

secundário, em primeiro plano estava a própria ação de contar. 

Como todo produto artístico, tanto Arena conta Zumbi quanto Arena conta 

Tiradentes, estão sujeitos a avaliações positivas ou negativas referentes à sua 

originalidade e a suas qualidades. A grande quantidade de críticas e notas que 

surgiram com a estreia de ambos os espetáculos, sejam elas pautadas em elogios 

ou não, mostram o quanto a criação dessas obras foi provocadora para o movimento 

teatral da época e reforçam a importância dessas peças para o teatro nacional e 

para a arte de resistência.  

 

Zumbi destruiu convenções, destruiu todas que pôde. Destruiu 
inclusive o que deve ser recuperado: a empatia. Não podendo 
identificar-se a nenhum personagem em nenhum momento, a plateia 
muitas vezes se colocava como observadora dos efeitos mostrados. 
E a empatia deve ser reconquistada. Isto, porém, dentro de um novo 
sistema que a enquadre e a faça desempenhar a função que lhe seja 
atribuída. Atualmente o Arena elabora esse novo sistema, 
denominado Sistema Coringa. (BOAL, 1967c, p. 21) 

 

Com a busca de retomar a empatia do público, nasceu, em 1967, Arena conta 

Tiradentes, quando o Sistema Coringa se tornou efetivamente um método de 

encenação. Já na estreia do espetáculo, junto ao programa da peça, foi 

acrescentado o artigo Tiradentes: Questões Preliminares – Quixotes e Heróis – 

publicado em livro ainda em 1967, junto a outros artigos de Boal e da dramaturgia 
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da peça – que explicava o sistema metodologicamente e o defendia enquanto 

formato a ser seguido, reforçando a ideia de que estava sendo apresentado ao 

público um novo modelo estético de linguagem teatral. 

 “Infeliz é a nação que precisa de heróis”; a famosa frase dita por Brecht foi 

respondida por Boal que disse: “Porém, nós não somos um povo feliz. Precisamos 

de Tiradentes” (BOAL, 1977, p. 56).  A história da Inconfidência Mineira, assim como 

em Zumbi, serviria de pano de fundo para o Arena contar mais uma vez uma 

narrativa de luta contra o poder vigente, reforçando seu posicionamento político 

através de exemplos anteriores da história brasileira.  

Também como em Zumbi, a intenção não era a realização de um espetáculo 

pautado na fidelidade aos fatos ou nos moldes dos documentários cinematográficos, 

mas a narrativa de um determinado momento histórico a serviço de uma obra 

ficcional, contada a partir do ponto de vista dos autores do TA.    

O Sistema Coringa é apresentado em Tiradentes de forma concisa, 

metodologicamente estruturado. Se em Zumbi todos os atores desempenhavam 

todas as personagens, em Tiradentes – e no Sistema Coringa –, não. Boal não fala 

mais em divisão de personagens, mas em divisão de funções, que seriam 

determinadas de acordo com a estruturação geral dos conflitos do texto.  Cabe ao 

ator/coringa a consciência do dramaturgo, que se coloca para além das 

personagens, do espaço e do tempo em que elas se encontram. Em Tiradentes, a 

figura do coringa é vivida por Gianfrancesco Guarnieri que, com o intuito de elucidar 

os acontecimentos, interpreta os fatos, avança ou retrocede as cenas, entrevista 

personagens. Um recurso cênico transformador, que pode e deve ter uma atuação 

política e social, o embrião do que mais tarde Boal (1977a) chamaria de curinga, no 

Teatro do Oprimido. 

No importante estudo Zumbi, Tiradentes e outras histórias contadas pelo 

Teatro de Arena de São Paulo (1988), a pesquisadora Claúdia de Arruda Campos 

afirma que “por trás de todas as sínteses a que aspira, o Sistema Coringa quer 

agrupar a prática do teatro político feito nos anos anteriores e mostrar-lhes a 

viabilidade dentro da nova, e difícil, situação histórica” (CAMPOS, 1988, p. 130). E 

completa: 

 

A proposta de uma forma fixa que, integrando novas soluções, que 
conserve as conquistas anteriores, soa como posição 
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antivanguardista, empenhada na preservação do teatro enquanto 
forma capaz de traduzir a realidade. A contrapartida, porém, 
transparece no caráter marcadamente metalinguístico de Arena 
conta Tiradentes, onde, como na mais desencantada arte 
contemporânea, todas as convenções se expõem e se fazem objeto 
de comentário. (CAMPOS, 1988, p. 131) 
 

 Com o Ato Institucional de nº 5, o AI-5, a situação política do país se 

complicou e o TA tentava responder ao momento com produções feitas às pressas, 

que não tiveram destaque na cena teatral. Em 1969 Guarnieri se desligou do grupo. 

Em 1970, com um elenco de jovens atores chamado de Núcleo 2, Boal monta o 

Teatro Jornal – 1ª Edição. Em 1971, Augusto Boal foi detido e logo em seguida 

partiu para o exílio. Luís Carlos Arutin passou a administrar o Teatro de Arena até 

seu fechamento em 1972.  

 No quarto capítulo, intitulado “Coringa, a mesma carta outras partidas”, serão 

analisados os desdobramentos do Sistema Coringa dentro de três outras 

experiências: A Resistível Ascensão de Arturo Ui (1969), de Bertolt Brecht; e 

principalmente, Arena conta Bolívar (1969) e Torquemada (1971), ambas de 

Augusto Boal.  

Voltar o olhar para as produções artísticas e as ações formativas 

desenvolvidas pelo Teatro de Arena – no que diz respeito ao ator, como os 

Laboratórios de Interpretação, e no que diz respeito à dramaturgia nacional, no caso 

dos Seminários de Dramaturgia – trará um melhor esclarecimento do caminho 

traçado pela companhia até alcançar o formato dos musicais Arena conta Zumbi e 

Arena conta Tiradentes. 

 Os elementos estéticos firmados como regras que compuseram o Sistema 

Coringa dos musicais são reflexos de experiências anteriores, até mesmo ao 

ingresso de Boal no grupo. Já as práticas desenvolvidas nos Seminários foram 

experiências que refletiram na metodologia processual dos musicais, que também 

tinham suas cenas revistas a partir do olhar coletivo dos artistas envolvidos.  

 Os musicais não são a gênese do Sistema Coringa, que tem os louros 

oferecidos a Augusto Boal, mas são o resultado de uma vivência anterior, coletiva, 

que se dá na construção da história do grupo, cujo mérito deve ser oferecido 

também aos demais integrantes da companhia.  
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CAPÍTULO 1 

 

TEATRO DE ARENA – O INÍCIO 

 

O Teatro de Arena foi uma das companhias teatrais brasileiras mais 

importantes do século XX, formada por artistas que acreditavam no teatro como uma 

potente arma de protesto e expressão ideológica. Ao longo de sua trajetória, não 

ignorou os acontecimentos políticos ocorridos no Brasil, desde a sua fundação na 

década de 1950 até o encerramento de suas atividades em 1972, criando 

espetáculos que refletiam os momentos históricos nos quais seus integrantes 

estavam inseridos. 

No início do grupo, José Renato, seu fundador, não aspirava mais que 

auxiliar na formação de novas companhias, possibilitando um formato espacial 

diferente para os moldes brasileiros: a arena, cuja área cênica era estabelecida ao 

centro com os espectadores ao seu redor. As salas de apresentação chamadas de 

arena stage já eram usadas nos Estados Unidos e facilitavam o barateamento dos 

espetáculos, sobretudo pelo seu espaço cênico reduzido, dispensando os 

imponentes cenários tão comuns às produções em palco italiano da época.  

Fortemente influenciado pelo teatro político de Erwin Piscator e teatro épico 

de Bertolt Brecht, o Teatro de Arena trouxe para os palcos brasileiros um método de 

encenação alimentado por esses autores e por suas próprias vivências artísticas, 

desenvolvendo uma teorização autônoma. De Piscator, o TA herdou o teatro de 

agitação e propaganda, e alguns dispositivos de encenação. De Brecht, herdou o 

“efeito V” (do alemão Verfremdungseffekt) ou, traduzido, efeito de distanciamento. 

Para o teatrólogo alemão, o distanciamento dos atores em relação ao espetáculo e 

do público à obra era necessário para que ambos enxergassem os mecanismos 

sociais em que estavam inseridos, fazendo da cena um momento em que atores e 

público exerciam um olhar crítico sobre as questões apresentadas no palco. 

Décio de Almeida Prado em O Teatro Brasileiro Moderno (2009) afirma que 

os musicais aqui investigados, Zumbi e Tiradentes,  
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[...] já sob a forma de protestos políticos que pudessem varar as 
malhas ainda não tão apertadas da Censura, são do ponto de vista 
estilístico respostas brasileiras ao brechtianismo. Não se queria 
aplicar ao pé da letra as lições do teatro épico, bastante conhecidas 
a esta altura, mas assimilá-las, integrando algumas delas em 
soluções dramatúrgicas originais, adaptadas às condições 
específicas, não esquecendo as econômicas, seja do grupo, seja do 
Brasil. (PRADO, 2009, p. 70)  

 

Antes de avançar no campo dos musicais, é necessário um recuo histórico, 

a fim de vislumbrar o processo de produção artística e teórica da companhia.  A 

mudança do grupo para a sede, em 1955, aconteceu na mesma época em que – 

amparada no rádio e na TV – desenvolvia-se a indústria cultural e a sociedade de 

massas no Brasil, receptora desse processo. O nascimento da bossa nova, a 

construção de Brasília no início do governo Juscelino Kubitschek em 1956, o 

crescimento em quantidade e qualidade da produção do teatro e cinema nacionais – 

a exemplo do TBC e Vera Cruz, respectivamente – elevaram o status da época ao 

de nossos “anos dourados”. Na segunda metade da década de 1950, a doutrina do 

nacional-desenvolvimentismo4 e a relativa estabilidade política e institucional no 

governo de JK, levaram significativa parcela da sociedade brasileira a pensar em 

superação do subdesenvolvimento. O movimento teatral não passaria incólume por 

esse processo. 

O teatro brasileiro já havia vivido a efervescência da importante montagem 

de Vestido de Noiva (1947), do até então pouco conhecido dramaturgo Nelson 

Rodrigues, encenação que foi um divisor de águas na produção brasileira, vindo a 

ser considerada a primeira montagem do teatro moderno brasileiro. 

Não se pode negar a importância dos grupos amadores, como os Comedites, 

nos processos que ajudaram a promover a tão almejada modernização do teatro 

brasileiro. O Teatro do Estudante Brasileiro (TEB) é um bom exemplo de grupo 

alternativo ao teatro profissional, que entre outras mudanças na forma de se praticar 

o teatro:  

                                                 
4 O governo de JK ficou conhecido por sua estratégia política de abertura econômica para o capital 
internacional. Sua proposta desenvolvimentista tinha como slogan “cinquenta anos em cinco”. Para 
Roberto Bozzetti (2014), nesse período havia uma euforia criada “pela expectativa de que finalmente 
o país “daria certo” em seu destino modernizante: indústria automotiva, uma arte moderna de 
exportação (em especial a música popular, com a bossa nova), uma nova capital em arquitetura 
“futurista”, o cinema recebendo prêmios internacionais, conquistas esportivas de vulto no futebol e no 
tênis, além do horizonte de conquistas sociais vislumbrado no confuso período Jânio-Jango, tudo 
portava um quê de fatalidade histórica, ironicamente (vendo de hoje) progressista. (BOZZETTI, 2014, 
p. 29)  BOZZETTI, Roberto . O golpe de 1964 e a cultura: frustração, resistência e consciência do 
estrado. Palavra –Sesc literatura em revista. Ano 6, nº 5, 2014.  
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[...] impôs a presença do diretor como responsável pela unidade 
artística do espetáculo. Acabou com o ponto. Valorizou a 
contribuição do cenário e do figurino sob a orientação do diretor. 
Exigiu melhoria de repertório e maior dignidade artística. Impôs a fala 
brasileira no palco que tinha sotaque lusitano. Abriu caminho, serviu 
de exemplo. Copiando-lhe os processos e os ideias, com um mesmo 
ou maior entusiasmo, multiplicam-se por esse mundão de Brasil os 
teatros de estudantes, operários, comerciários, industriários, 
bancários. (MAGNO apud FERNANDES, 2012, p. 63) 
 

Nanci Fernandes, no capítulo A modernização do Teatro Brasileiro, do livro 

História do teatro brasileiro (2012) organizado por João Roberto Faria, localiza a 

modernização do teatro feito no Brasil entre o período de 1938 e 1958, e reforça a 

importância dos grupos amadores na linha temporal da experiência moderna. Estes 

grupos iam na contramão das companhias do “primeiro ator” – que em sua grande 

maioria também era o proprietário das companhias –, que predominavam no teatro 

considerado profissional. Nas palavras da autora: “O amadorismo, como forma de 

teatro alternativo, com preocupações artísticas e nada comerciais, surge nesse 

contexto e constrói as bases sobre as quais se edificará a nossa modernidade 

teatral” (FERNANDES, 2013, p. 57). 

 Em Vestido de Noiva – dirigida por Ziembinski e tendo como elenco os atores 

da companhia de amadores Os Comediantes – a encenação desconstrói a estética 

realista apresentando uma nova tendência para o teatro brasileiro: o expressionismo 

que, além de brincar com a estrutura tradicional da dramaturgia – o usual início, 

meio e fim aristotélico – misturava os tempos e planos de ação, passando ora pela 

realidade, ora pela alucinação ou memória. Mas, no que diz respeito ao tema, até 

esse marcante espetáculo rodriguiano, tão distinto em sua estrutura dramática e 

cenográfica, mantinha em sua linha temática conflitos inerentes ao homem, 

primitivos.  

Os textos teatrais, sejam eles nacionais ou estrangeiros, falavam basicamente 

da burguesia, dos seus costumes, hábitos e modos de vida. Poucos autores como 

Viriato Corrêa e Oduvaldo Vianna, nas décadas anteriores de 1920 e 1930, 

colocaram no palco personagens de classes mais baixas, mesmo assim inscritas 

nas entrelinhas como uma gente pobre, inocente e feliz, de forma que, nas 

dramaturgias, não se posiciona perante os acontecimentos político-sociais.  
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Tomando como exemplo o que era apresentado pelo Teatro Brasileiro de 

Comédia (TBC), fundado em 1948, veremos ainda a representação de um estilo de 

vida europeu, no qual a burguesia brasileira se espelhava. O TBC começou sua 

história com montagens de textos de dramaturgos clássicos como: Sófocles, John 

Gay, Goldoni, Strindberg, Bernard Shaw, Tennessee Williams, Pirandello, Arthur 

Miller, entre outros. Foi somente em sua última fase, sob direção artística de um 

brasileiro, Flávio Rangel, que essa companhia acrescentou em seu repertório 

dramaturgos nacionais como Dias Gomes e Jorge Andrade.  

As montagens do TBC eram compostas por cenários e indumentárias 

exuberantes; seus atores eram admirados e tratados pelo público como galãs e suas 

atrizes como divas do teatral nacional. As produções do TBC não eram 

consideradas ultrapassadas para os padrões brasileiros vigentes, apresentando as 

mais luxuosas produções, com os mais robustos orçamentos da época, como foi o 

caso da encenação de Arsênico e Alfazema, em 1951, com texto de Joseph 

Kesselring, direção de Adolfo Celi e tendo como papel de destaque Paulo Autran; ou 

ainda Seis personagens à procura de um autor, produzido no mesmo ano, texto de 

Luigi Pirandello, sob direção de Adolfo Celi, com Cacilda Becker, Sérgio Cardoso, 

Maurício Barroso, entre outros grandes nomes. Nesse contexto, inseriram-se tantas 

outras grandes produções que atravessaram os anos 1950 e que marcaram história 

no TBC e no teatro brasileiro.  

Gustavo Dória, no estudo O moderno teatro brasileiro (1975), afirma que as 

realizações teatrais do TBC foram de grande importância na construção de um alto 

padrão de qualidade do teatro nacional: fato inegável. Diversos atores consagrados 

“nasceram” para o sucesso dentro do TBC e diversas companhias surgiram como 

desdobramento do que nele se produzia. Entretanto, em meados de 1950, os 

espetáculos apresentados pelo grupo – que geralmente priorizava textos 

estrangeiros com encenações comandadas por europeus – levaram-no a ser 

acusado de culturalmente colonizado, e realmente o era.  

Nessa época, uma nova geração de artistas surgia, buscando uma 

dramaturgia nacional, que discutisse temas relacionados ao nosso cotidiano, que 

representasse no palco personagens e discursos pautados na realidade brasileira e,  

 
[...] nesse sentido, o teatro e a dramaturgia não seguia um caminho 
solitário e novo, mas respondia, como já detectado na literatura e 
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outras artes, a anseios motivados pela nossa natureza de país de 
passado colonial em modernização. (CANDIDO, 2000, p.  27) 

 

Assim, cresceu em diversos grupos a preocupação social e, com ela, a 

conscientização do teatro como ferramenta política, como recurso que contribuiria 

para mudanças na realidade do Brasil.  

Nanci Fernandes afirma que “a defesa de um teatro nacional e popular 

começa a ganhar força entre jovens artistas e novos grupos que surgem para 

contestar a hegemonia do TBC, considerado um teatro para elite” (FERNANDES, 

2012, p. 76). E foi sob esse contexto que, em 1953, na cidade de São Paulo, após 

concluir o curso na Escola de Arte Dramática (EAD), José Renato decidiu criar a 

Companhia de Teatro de Arena. A ideia da criação de uma companhia que 

trabalhasse com esse formato de apresentação surgiu a partir da experiência vivida 

por ele e por outros colegas de curso da EAD.  

 

A primeira tentativa, na EAD, se fizera em um retângulo de 
aproximadamente 12 m², no mesmo nível da plateia, sendo os 
resultados tão satisfatórios que a seguir, em abril de 1951, levou-se 
novo espetáculo, desta vez no Museu de Arte Moderna, para cerca 
de quatrocentas pessoas, alcançando, segundo os participantes, 
integral transmissão dos textos e total compreensão da plateia. 
(CAMPOS, 1988, p. 30) 

 

O nome “Teatro de Arena” é uma referência direta à arquitetura teatral de 

arena, onde o público fica posicionado ao redor da área de atuação, próximo à cena, 

numa estrutura física bem distinta do palco italiano tradicional, cuja estrutura 

apresenta elenco e plateia separados pela distância e pela cortina vermelha, numa 

posição de frontalidade, como era praxe na época.  

Décio de Almeida Prado, Renato José Pécora (conhecido posteriormente por 

José Renato) e Geraldo Mateus, subscreveram uma tese apresentada em julho de 

1951, no primeiro Congresso Brasileiro de Teatro, realizado no Rio de Janeiro, que 

já anunciava as necessidades de criação de um novo espaço de apresentações 

teatrais que fosse mais adequado aos orçamentos das produções nacionais. Nas 

palavras dos autores:  

 
Não é apenas em nosso país que existe este problema. Há mais ou 
menos 20 anos esse entrave ao progresso da arte teatral se faz 
sentir também nos Estados Unidos da América do Norte, depois de 
ter preocupado, com alguma seriedade, países da Europa, onde a 
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crise se faz presente. No entanto encontraram os nossos vizinhos do 
norte a solução ideal para o caso. Gilmor Brown e Margo Jones 
tiveram sua atenção voltada para uma série de espetáculos 
realizados na Rússia, com peças de Gorki, e por algumas 
publicações de Kenneth Mac Gowan e Roberte Edmond Jones. Em 
1936, em Pasadena, na Califórnia, Brown, depois de ter apreciado 
várias tentativas de uma nova modalidade teatral, um estilo de 
representação diferente que chamou teatro de arena, resolveu 
adaptar uma sala especialmente para esse fim, para esse novo 
gênero que surgia (The Play-box). (MATEUS; PÉCORA; PRADO 
apud DÓRIA, 1975, p. 158)  

 

 E ainda:  

 

[...] um dos mais atraentes aspectos do teatro de arena, e 
importantíssimo, é o seu baixo custo. Enquanto no teatro normal, 
para a montagem e perfeita execução de uma cena, são exigidos 
amplos recursos econômicos, neste gênero, com um pequeno 
capital, consegue um encenação de bom gosto atingir quase o 
mesmo resultado. (MATEUS; PÉCORA; PRADO apud DÓRIA, 1975, 
p. 158-159) 

 

O espaço teatral é extremamente significativo para a estética do espetáculo, 

sendo que as montagens brasileiras das décadas anteriores eram criadas 

predominantemente a partir de linguagens realistas. Para tais linhas interpretativas e 

estéticas, a verossimilhança era extremamente importante, uma vez que atrás da 

“quarta parede”, os atores representavam dentro de grandes estruturas cenográficas 

que retratavam com perfeição os cômodos desejados, fossem eles de casas 

luxuosas ou de grandes salões. O ilusionismo cênico deveria ser explorado ao 

máximo, cabendo ao público crer no que estava assistindo, identificando-se e, 

consequentemente, sofrendo a catarse, assim como sugeria o filósofo Aristóteles em 

sua Poética.  

O primeiro espetáculo produzido pelo Teatro de Arena foi Esta Noite É 

Nossa5, de Stafford Dickens, que estreou no dia 11 de abril de 1953, no Museu de 

Arte Moderna de São Paulo – MAM/SP. À primeira vista, o destaque do espetáculo 

ficou para a proximidade entre espectadores e elenco, que introduziu na cena 

brasileira a dita nova relação, mais intimista, entre palco e plateia. No texto O 

registro dos fatos (1978), a pesquisadora Maria Thereza Vargas apresenta um 

registro cronológico das produções do Arena, trazendo local e data de estreia, ficha 

                                                 
5  A equipe de Essa noite é nossa contava com a direção de José Renato e atuação de Sérgio Britto, 
Renata Blaustein, Moná Delacy, John Herbert e Henrique Becker. 
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técnica com nomes dos participantes e recortes de críticas publicadas na ocasião, 

sobre a estreia de Esta Noite é Nossa. Vargas selecionou o seguinte trecho do 

noticiário teatral do jornal O Estado de São Paulo:  

 

A estreia de hoje no Museu de Arte Moderna reverte-se de especial 
importância porque introduz no nosso teatro profissional uma nova 
técnica de apresentação, em que os atores são colocados no centro 
da sala de exibição como nos circos, ficando circundados pelos 
espectadores. Referimo-nos naturalmente ao chamado teatro de 
arena, ideia que nasceu nos Estados Unidos, por motivo de ordem 
econômica, mantendo-se e desenvolvendo-se, contudo, por motivos 
também artísticos, isto é, pela intimidade, pela comunicação que 
estabelece entre público e atores. (VARGAS, 1978, p. 7)  

 

 Entre os integrantes que participaram da fundação do grupo, podemos 

destacar – além de José Renato – Sérgio Britto, Emílio Fontana (que ainda cursava 

a EAD na época) e Geraldo Mateus, que atuava como diretor administrativo e porta-

voz frente à imprensa. Posteriormente, juntaram-se ao grupo: Léa Camargo, Moná 

Delacy, Renata Blaustein, Wanda Primo, Guilherme Correa, Henrique Becker, John 

Herbert e Xandó Batista. 

Durante o ano de sua fundação, outras produções entrou para o repertório da 

companhia como o Demorado Adeus, de Tennessee Williams, e Judas em sábado 

de aleluia, do dramaturgo brasileiro Martins Pena, dirigido por Sérgio Britto. Em 

1954, montam Uma mulher e Três Palhaços, de Marcel Achard.  

O grupo, que ainda não possuía sede própria, aproveitava a capacidade de 

adaptação do espaço em arena aos mais diversos locais para levar seus 

espetáculos ao encontro do público, como comenta Edelcio Mostaço no livro Teatro 

e Política: Arena, Oficina e Opinião (1982):  

 

Compunham o ideário do grupo propósitos revolucionários de levar o 
teatro aonde o público se encontrasse, ao invés de esperar que este 
se deslocasse para o centro; apresentar uma ideia nova, a da arena, 
que possibilitava montar um espetáculo sem grandes gastos e com 
poucos recursos, mediante a adaptação pouco dispendiosa de uma 
sala; além, é claro de introduzir uma revolução copernicana na 
relação palco/plateia. (MOSTAÇO, 1982, p. 24) 

 

Sobre essa fase itinerante do Teatro de Arena, Maria Sílvia Betti, no capítulo 

“A politização do Teatro: Do Arena ao CPC”, que também faz parte do livro História 

do Teatro Brasileiro (2013) comenta: 



27 
 

 

Ao período de apresentação no Museu seguiu-se uma fase de 
encenações em outros locais: desfrutando de uma produtiva 
mobilidade, o grupo passou a apresentar-se em fábricas, clubes e 
escolas, e em locais situados fora do circuito dos espetáculos 
convencionais. Essa forma de trabalho ampliava significativamente 
as faixas de público atingidas e paralelamente auxiliava na 
campanha por fundos para a aquisição de uma sede própria, na 
tentativa de superar o problema de constante falta de estrutura 
adequada nos espetáculos. (BETTI, 2013, p. 176) 

 

A aquisição de uma loja na Rua Teodoro Baima, nº 94, do bairro Consolação, 

em São Paulo, inaugura oficialmente a sala de apresentações do TA, que levava o 

mesmo nome do grupo. Sobre o espaço, Izaías Almada, no livro Teatro de Arena, 

uma estética de resistência (2004), lembra: “Em fevereiro de 1955, inauguramos o 

Teatrinho de Arena: 144 lugares, um palco de pouco mais de 3x4 metros. Dez 

refletores de 500 watts... Mas nosso sonho não tinha tamanho” (ALMADA, 2004, p. 

12).  

Os primeiros anos do TA foram marcados por um repertório que seguia a 

mesma linha das outras companhias profissionais, apresentando autores como 

Tennessee Williams ou Martins Pena, em comédias leves que garantiam a 

sobrevivência financeira com a arrecadação da bilheteria, e algumas peças com um 

cunho mais cultural, para atender a um público mais exigente. Até o ano de 1958, a 

inovação ficou somente por conta do formato da área cênica, já os textos seguiam a 

mesma linha do que o TBC apresentava ao público. As semelhanças com o Teatro 

Brasileiro de Comédia eram restritas à escolha do repertório, uma vez que o Arena 

não tinha o acabamento estético sofisticado nem o glamour do TBC que, a essa 

altura, já tinha chegado às telas da televisão, a mais nova concorrente do teatro. A 

disparidade estética era tamanha que a Companhia de Teatro de Arena chegou a 

ser vulgarmente apelidada de “TBC pobre”, como desabafou seu fundador: 

“inovamos na forma do espetáculo, mas o conteúdo continuava o mesmo. O 

repertório era, no fundo, o mesmo que poderia ter sido feito pelo TBC” (CAMPOS, 

1988, p. 34). 

Cláudia de Arruda Campos afirma que: 

 

O grupo mostrava-se muito preso ao já aprendido, sem ensaiar 
rumos próprios. O que não lhe falta, porém, é tenacidade na 
perseguição dos objetivos e empenha-se no sentido de oferecer uma 
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nova casa de espetáculos à cidade que, em 1953, com mais de dois 
milhões de habitantes, conta com pouquíssimos teatros [...] que 
cobravam alugueis altíssimos. (CAMPOS, 1988, p. 33) 

 

 A casa de apresentação do Arena na Teodoro Baima não estava restrita ao 

grupo. Aberta a grupos amadores, o espaço recebia as mais diferentes 

manifestações artísticas, como exposições de artes plásticas e apresentações 

musicais. Esse novo espaço, mais informal, diferente das casas teatrais tradicionais, 

atraía o público estudantil que era frequentador dos arredores do TA.  

Em 1955, Gianfrancesco Guarnieri e Oduvaldo Vianna Filho, também 

conhecido como Vianinha, artistas amadores integrantes do Teatro Paulista do 

Estudante (TPE), uniram-se ao TA. Fundado em abril de 1955, o TPE inicialmente 

não possuía uma política de trabalho estruturada, mesmo pertencendo aos 

militantes estudantis do Partido Comunista Brasileiro (PCB). “O grupo [TPE] não 

tinha, em sua origem, um programa cultural definido, mas seus integrantes haviam 

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

objetivo de profissionalização” (BETTI, p. 176, 2013). A parceria com o Arena levou 

para o TPE a profissionalização, que em contrapartida aproximou significantemente 

os integrantes do TA da militância estudantil, além de ampliar a preocupação do 

grupo com as questões da nossa política. Como reitera Maria Sílvia Betti: 

 

[...] alguns aspectos inerentes à própria estrutura de trabalho adotada 
no Arena inclinavam-no, mesmo antes do ingresso dos atores do 
TPE, a uma organização interna horizontalizada (ainda que José 
Renato concentrasse a responsabilidade de cuidar da esfera 
administrativa e da escolha de repertório) e, portanto, mais propícia à 
politização. Encarar as tarefas gerais como tarefas coletivas, por 
exemplo, era um dado que diferenciava o grupo e que havia sido 
adotado empiricamente desde os seus primórdios. (BETTI, 2013, p. 
177) 

 

Essa organização interna horizontalizada, como bem disse Maria Sílvia Betti 

(2013), se refletirá posteriormente nos processos artísticos do grupo, como veremos 

nos Seminários de Dramaturgia e até mesmo nos musicais Zumbi e Tiradentes.  

Em 1956, recém-chegado dos Estados Unidos, Augusto Boal integra o time 

do Arena. Boal traz a experiência do Actor’s Studio e lições do método Stanislavski, 

ainda pouco conhecido no Brasil. Já em sua primeira direção em Ratos e Homens 
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(1956), de Steinbeck, Boal experimenta com o elenco do Arena o naturalismo e 

interpretações pautadas no psicologismo. Para Décio de Almeida Prado: 

 

Não foi, todavia, a forma “teatro de arena”, embora ela obrigasse a 
uma reformulação completa das relações quer entre os atores em 
cena, quer entre estes e o público, que deu prestígio ao conjunto. A 
projeção só lhe veio quando se juntaram a José Renato três jovens 
homens de teatro destinados a revolucionar a dramaturgia brasileira. 
Augusto Boal trazia dos Estados Unidos a técnica do playwriting, no 
que diz respeito ao texto, e, quanto ao espetáculo, uma preocupação 
maior com a veracidade psicológica, consequência já do “método 
Stanislavski”, difundido por intermédio do Actor’s Studio de Nova 
York. Gianfrancesco Guarnieri e Oduvaldo Vianna Filho, por seu 
lado, ambos filhos de artistas esquerdistas, ambos ligados desde a 
adolescência a movimentos estudantis, chamavam o teatro para a 
realidade política nacional, cuja temperatura começava a se elevar. 
Da interação entre esses elementos, travado entre pessoas com 
pouco mais de vinte anos, na idade de maior incandescência 
emocional e intelectual, resultou a fisionomia definitiva do Teatro de 
Arena. (PRADO, 2009, p. 63) 

 

A partir desse encontro, uma nova mentalidade do fazer teatral instaurou-se 

não só no TA, mas no teatro que se fazia no Brasil. Novos rumos foram tomados, 

rumos mais politizados, preocupados com o social e com o conteúdo dramatúrgico 

que se transmitia.  

No livro Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas (1977a), no primeiro 

artigo no qual Augusto Boal narra a trajetória do Teatro de Arena, o autor divide a 

história do grupo em quatro partes: Primeira etapa: Não era possível continuar 

assim; Segunda etapa: A fotografia; Terceira etapa: A nacionalização dos clássicos; 

Quarta etapa: Os musicais.  

Na primeira etapa, Boal (1977a) vai comentar sobre a necessidade de romper 

o modelo vigente “tebeciano” nos seguintes pontos: na linguagem estética, na 

interpretação dos atores e no formato da gestão administrativa.  

Somente o fato de implantar um teatro de equipe, diferente do modelo atores-

empresários que centralizavam os espetáculos, já mostrava a cisão que o grupo se 

propunha. O trabalho em equipe, pensado e praticado no âmbito coletivizado por si 

só já representava os ideais anti-individualistas e anticapitalistas.  

Havia a necessidade de responder a essa ruptura com textos e interpretações 

brasileiras, porém não havia muitos autores nacionais, como bem disse Boal:  
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Os poucos autores nacionais de então preocupavam-se 
especialmente com mitos gregos. Nelson Rodrigues chegou a ser 
ovacionado com a seguinte frase, que consta na orelha de um dos 
seus livros: “Nelson cria, pela primeira vez no Brasil, o drama que 
reflete o verdadeiro sentimento trágico grego da existência”. 
Estávamos interessados em combater o italianismo do TBC, mas não 
ao preço de nos helenizarmos. Portanto, só nos restava utilizar textos 
modernos realistas, ainda que de autores estrangeiros. (BOAL, 
1977a, p. 177) 

 

Sobre o realismo, Boal completa: 
 

O realismo tinha, entre outras vantagens, a de ser mais fácil de 
realizar. Se antes usava-se como padrão de excelência a imitação 
quase perfeita de Guielgud, passávamos a usar a imitação da 
realidade visível e próxima. A interpretação seria tão melhor na 
medida em que os atores fossem eles mesmos e não atores. (BOAL, 
1977a, p. 177) 

 

Na busca do realismo e da implantação de um estilo brasileiro de 

interpretação, desenvolveram-se os Laboratórios de Interpretação, nos quais os 

atores eram provocados a desenvolver suas potencialidades artísticas, quando, 

segundo Boal, “Stanislavski foi estudado em cada palavra e praticado desde as nove 

da manhã até a hora de entrar em cena” (BOAL, 1967c, p. 15).   

Havia uma dicotomia entre os métodos de interpretação propostos por Boal e 

a estrutura de encenação que o espaço em arena impunha. O ilusionismo cênico, 

tão caro ao naturalismo, era um grande desafio naquele espaço sem coxias e com 

refletores expostos, em que o ator era visto em 360 graus. Ainda em Ratos e 

Homens, convencionou-se chamar o conjunto de dispositivos de encenação 

apresentados na montagem de Realismo Seletivo, como expõe o próprio Boal 

(1977a):  

 

[...] os detalhes essenciais dão a ideia do todo. A encenação, toda 
ela, caracteriza-se por um despojamento absoluto, intencional e 
necessário. Não existem, por exemplo, marcações arbitrariamente 
bonitas, pois estão todas psicologicamente justificadas. Em teatro de 
arena, mais talvez do que nos de procênio, o que mais é a essência 
de cada cena, o sentido das coisas que são ditas e não tanto a 
maneira de dizê-las. E isto implica em despojamento, em 
simplicidade, desde que se compreenda que simplicidade não é 
sinônimo de pobreza. (BOAL, 1977a, p. 179) 
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 Boal (1977a) acreditava que essa dicotomia, que para ele era apenas 

aparente, que revelava o caráter teatral e metalinguístico do espetáculo, imposta 

pela espacialidade circular da arena, com todos os mecanismos teatrais expostos, 

mostrava: 

  

[...] ser a melhor forma para teatro-realidade, pois permite usar a 
técnica do close-up, todos os espectadores estão próximos de todos 
os atores; o café servido em cena é cheirado pela plateia; o 
macarrão comido é visto em processo de deglutição; a lágrima 
‘furtiva’ expõe seu segredo... O palco italiano ao contrário, usa 
preferencialmente o long-shot. (BOAL, 1977a, p. 178) 

 

 A história do Arena vai nos mostrar que a dicotomia entre forma e conteúdo, 

como aconteceu nas primeiras experiências naturalistas no teatrinho da Consolação, 

em Black-Tie – como apontaremos a seguir – ou entre linguagens, no caso de Arena 

conta Zumbi – como veremos no próximo capítulo – é recorrente nas produções 

teatrais do TA. O que para alguns estudiosos poderia gerar um visível desconforto, 

para o público em geral não causou incomodo significativo capaz de tirá-lo do teatro, 

como podemos constatar pelo sucesso de bilheteria das peças citadas.  

Os Laboratórios satisfaziam os anseios de uma representação nacional, do 

ator brasileiro, mas sempre ia de encontro à escassez de obras dramatúrgicas que 

abordassem questões acerca da vida social e política brasileira, como era o desejo 

de Guarnieri e Vianinha, principalmente. O Arena precisaria criar ações que 

cobrissem essa falta.  

 

[...] se antes os nossos caipiras eram afrancesados pelos atores 
luxuosos, agora, os revolucionários irlandeses eram gente do Brás. A 
interpretação mais brasileira era dada aos atores mais Steinbeck e 
O’Casey. Continuava a dicotomia, agora invertida. Tornou-se 
necessária a criação de uma dramaturgia que criasse personagens 
brasileiros para os nossos atores. Fundou-se o Seminário de 
Dramaturgia de São Paulo.  
No princípio era a descrença: como seriam transformados em 
autores jovens de pouca idade, sem quase experiência de vida ou de 
palco? Juntaram-se doze, estudaram, discutiram escreveram. E 
pôde-se iniciar a segunda etapa. (BOAL, 1977a, p. 178-179) 

 

Sobre o Laboratório de Interpretação e a forma como se pensava o trabalho 

do ator no grupo, comentando sobre como as práticas davam-se nos exercícios 

inspirados no método Stanislavski, Boal (1979) afirmou anos depois no exílio: 
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[...] ao longo dos anos podemos comprovar como é falso e 
antiartístico o sistema de produções isoladas, em que o ator trabalha 
numa produção e a seguir noutra e noutra inda, sem a possibilidade 
de aprofundar o seu estudo conjuntamente com outros atores 
empenhados na mesma pesquisa. Pelo contrário, é 
extraordinariamente importante para os atores o trabalho coletivo, 
orientando para uma pesquisa comum. A produção isolada serve aos 
interesses empresariais; os grupos mais ou menos permanentes 
servem à arte teatral, aos atores e à função social e política do 
teatro. (BOAL, 1979, p. 41) 

  

O ator Lima Duarte, afirma sob o ponto de vista da sua função:  
 

O teatro social, de reivindicação social, de pesquisa, de busca, o 
teatro engajeiro [sic] como eles chamavam, o Boal foi fundamental, 
foi importante. Todo o teatro que vem disso é depois de Augusto 
Boal, é uma sequência, uma consequência. Inclusive o próprio 
Oficina, onde eu trabalhei especialmente cm Augusto Boal de 1960 e 
1971, essa década intera de 60 eu passei lá dentro, assistindo o 
Boal, assistindo às suas lutas. Ao lado dele e muito, muito 
interessado, apaixonado mesmo por suas ideias, ou seja: O que é o 
ator? O que o ator é? Qual a missão do ator? Como é que ele deve 
se colocar perante seu meio? A sua sociedade e a sua gente? Isso 
tudo foi Augusto Boal. (DUARTE, s/d)6  
 

Essa segunda etapa, definida por Boal (1977a) como “A fotografia”, inicia-se 

com Eles não usam Black-Tie e fortalece-se com o Seminário de Dramaturgia, como 

veremos a seguir. 

 

 

1.1 Eles Não Usam Black-Tie 

 

  Econômica e politicamente as coisas não caminhavam tão bem para o Teatro 

de Arena. Os anos que correram após a junção com o Teatro Paulista do Estudante 

dividiram o grupo ideologicamente. Os jovens atores provindos do TPE propunham 

rumos mais direcionados aos movimentos políticos, enquanto os atores oriundos da 

fundação do grupo se mostravam resistentes a esse caminho (MOSTAÇO, 1982, p. 

33). Com a crise instaurada, os integrantes não almejavam um futuro duradouro 

para a companhia, quando uma reviravolta mudou o destino do TA.  

                                                 
6 Transcrição feita pela autora de entrevista em áudio disponível no acervo da Funarte. Disponível 
em: <www.funarte.gov.br/brasilmemoriadasartes/acervo/augusto.boal/augusto-boal-trajetoria-
revivida/>. Acesso em: 01 de out. de 2015. 
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Eles Não Usam Black-Tie, de Guarnieri, foi escolhido como o espetáculo que 

encerraria as atividades do Teatro de Arena e, devido ao seu grande e inesperado 

sucesso – permanecendo em cartaz por mais de dez meses e com a casa cheia –, 

acabou por recuperar não só a autoestima, mas as finanças da companhia. Para 

Maria Silvia Betti:  

 

A encenação efetivamente havia conseguido atender tanto as 
expectativas políticas dos atores oriundos do TPE como as 
expectativas dramatúrgicas dos demais, no sentido de contar com 
um texto moderno e bem realizado. (BETTI, 2013, p. 179).  
 

Considerado um marco na dramaturgia nacional, o texto foi encenado pela 

primeira vez em 1958, apresentando ao público da época uma temática ainda não 

abordada por dramaturgos brasileiros. Black-tie abriu caminho para outros autores 

brasileiros se arriscarem na produção de textos que representavam as classes 

subalternas e os proletários urbanos.  É importante destacar que a música e o 

cinema brasileiro já viviam uma forte tendência nacionalista embalada pelo 

“banquinho e violão” da bossa nova e a liberdade imagética de “câmera na mão” do 

cinema novo.  

Iná Camargo Costa, em Hora do teatro épico no Brasil (1996), lembra que o 

conflito central da dramaturgia de Black-Tie – a luta dos trabalhadores oprimidos 

contra o sistema capitalista opressor – não é precisamente original se 

considerarmos a história mundial do teatro: 

 

A história do teatro europeu, desde que surgiram os dramaturgos 
naturalistas e pelo menos até o início dos anos 30 deste século, 
desenvolveu-se em torno desse mesmo problema. Depois que a 
forma do drama burguês entrou em crise, foram justamente os 
dramaturgos inspirados, como Guarnieri, nos problemas e lutas dos 
que não usam black-tie os maiores interessados na experimentação 
e desenvolvimento de um repertório técnico apto a encenar os 
assuntos que comprovadamente não cabiam no drama burguês. 
Brecht é absolutamente enfático nesse ponto: “O petróleo, a inflação, 
a guerra, as lutas sociais, a família, a religião, o trigo, os frigoríficos 
tornaram temas teatrais”. (COSTA, 1996, p. 22) 
 

Mas a produção dramatúrgica brasileira de até então encontrava-se defasada 

se comparada aos processos teatrais e sociais ocorridos nos grandes centros em 

fins do século XIX e início do século XX. O drama moderno americano e europeu já 

discutia a ascensão dos movimentos operários, do capitalismo concorrencial, além 
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das consequências diretas de eventos como a I e a II Guerra Mundial e a Revolução 

de 1917, na Rússia. Intimamente atrelado ao processo social em mutação e ao 

movimento dialético em relação à transformação temática e conteudística, surgiu 

uma nova forma de drama, que não se resolvia apenas mediante ao diálogo 

dramático, mas também pela incorporação do épico.  

Na trama, um operário (Tião) é punido pelos colegas e recriminado pelo 

próprio pai (Otávio) por furar e grave, por ir contra a causa de todos por conta de um 

motivo pessoal: seu casamento com a jovem Maria. O samba é a música que rege o 

espetáculo e a favela é o cenário principal.  

 

Eles não usam Black-Tie alia numa tessitura coesa um forte drama, 
doméstico por sua natureza, mas social em suas repercussões, com 
graça inocente de nossas melhores comédias de costumes (o 
namoro de Terezinha e Chiquinho, a festa do noivado), só que 
colhida in loco, com muita espontaneidade. (PRADO, 1986, p. 5)  
 

A trama retrata a velha luta entre o bem e o mal sob o prisma do contexto 

econômico urbano, o bem é representado pelos trabalhadores oprimidos, a classe 

operária moradora dos morros cariocas, e o mau pelos patrões opressores, a 

indústria comandada pela burguesia.  Sobre o tom maniqueísta da dramaturgia, 

Edelcio Mostaço (1982) destaca pontos que ele acredita serem ruidosos no texto de 

Guarnieri. Para ele, a obra não consegue esconder a imaturidade da escrita do 

autor, apresentando-se como ingênua e superficial ao mostrar a realidade dos 

morros cariocas. Diz Mostaço: 

 

Guarnieri não conseguiu contornar certa ingenuidade ao caracterizar 
o cenário humano dos morros cariocas, que no contexto da sua obra 
adquire certo ar edênico, certa metáfora de sociedade pré-socialista 
de auxílio mútuo, expressa já na oposição geográfica morro x praia; 
nem foi capaz de aprofundar certas contradições internas ao morro, 
que não alberga apenas operários mas uma mais rica e variada 
galeria de tipos sociais, quase sempre em oposições bem 
caracterizadas. A tese marxista, mas deturpada pelo pior positivismo, 
de que as circunstâncias geram os indivíduos (Tião não teria uma 
identificação com a gente do morro porque morou o tempo todo 
como pajem de uma casa da cidade) adquire igualmente um drama 
realista (que beira muito próximo as fotografias naturalistas) e não 
uma farsa ou comédia de costumes, que permitiriam mais do que 
conflito central – “uma luta entre duas formas de pensar” -, foi sem 
dúvida esta ideologização que marcou mais profundamente as 
motivações geradoras do texto.  (MOSTAÇO, 1982, p. 36) 
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A história do grupo vai apontar que as críticas adversas à utilização do 

maniqueísmo não terão um peso considerável, pois o recurso tornará a ser usado 

em praticamente todas as produções futuras, sendo elemento estruturante das 

peças compostas na fase dos musicais. 

Para Mariângela Alves Lima, no artigo História das Ideias (1978), publicado 

na edição especial sobre o Teatro de Arena da Revista Dionysos, a condição de vida 

dessas personagens não é apresentada de forma a provocar no público a 

complacência. Segundo ela: 

 

Pelo contrário, o conflito se estabelece na medida em que existe uma 
consciência de classe lutando para se impor. São personagens que 
fazem uso das faculdades intelectuais humanas, que atravessam um 
processo de conhecimento que provoca mais a admiração do que a 
piedade. (LIMA, 1978, p. 45) 

 

Maria Sílvia Betti aponta que até os meados dos anos 50, como citado 

inicialmente, não havia ainda nenhuma dramaturgia nacional que representasse a 

visão dos trabalhadores, “o assunto da peça, uma greve no setor industrial, era 

praticamente ausente do repertório dramatúrgico nacional até então” (BETTI, 2013, 

p. 179). Essa inversão de olhar assinala a importância dessa obra para o teatro 

brasileiro, segundo ela:  

 

Além de tratar de um assunto de indiscutível importância social, a 
peça abordava-o à luz de acontecimentos contemporâneos à 
montagem: 1957 havia sido um ano marcado por greves e 
mobilizações trabalhistas em São Paulo, e seus desdobramentos 
estavam, ainda, na ordem do dia e nas manchetes de jornais. Ao 
mesmo tempo, a peça se caracteriza por um realismo de concepção 
e por uma estrutura coloquial que a diferenciavam muito de grande 
parte dos trabalhos em cartaz no mesmo período. (BETTI, 2013, p. 
179) 
 

Essa forma dialógica mais coloquial transmitia certa empatia ao público, que 

conseguia identificar o jeito peculiar da fala do brasileiro, com seus sotaques e seu 

português informal, atendendo aos anseios de Augusto Boal por personagens que 

representassem o modo de vida do brasileiro, se não autêntico, o modo como via o 

jovem autor de classe média. Como podemos observar a seguir no diálogo entre 

Tião e Maria no início do quadro II do II ato: 
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(Domingo à noite... Tião e Maria chegam em frente à casa da moça) 
 
Tião – Contente? 
Maria – Tô! 
Tião – Pergunta? 
Maria – Tu gosta de eu? 
Tião – Demais!... Pergunta de novo. 
Maria – Tu gosta? 
Tião – Assim, não. Pergunta inteiro. 
Maria – Tu gosta de eu? 
Tião – Eu por tu era capaz de qualqué coisa!  
(GUARNIERI, 1989, p. 76)7 
 

Como citado anteriormente no texto de Maria Silvia Betti (2013), o conflito 

central da peça espelhava acontecimentos próximos aos ocorridos na época. O 

público certamente não buscava a originalidade na trama, mas o reflexo de uma 

determinada realidade brasileira. Mariângela Alves Lima (1978) pontua que a partir 

de Black-Tie, o TA engajou-se na criação de uma dramaturgia que acompanhava os 

acontecimentos da história brasileira, respondendo-a rapidamente, ao mesmo 

momento em que ela acontece (LIMA, 1978, p. 45). A autora denomina a linha de 

trabalho do Arena de “nacionalismo crítico”, nas palavras da própria:  

 

Isso porque o nacionalismo, nesse caso, não tem conotação estreita 
de um ufanismo da coisa própria. [...] Grande parte dos movimentos 
nacionalistas da arte brasileira emergiram de uma espécie de 
complexo de colonizado. A descoberta da raiz brasileira foi uma 
forma, até certo ponto útil historicamente, que permitia ao colonizado 
reconhecer-se em oposição ao colonizador. (LIMA, 1978, p. 45) 

 

Essa resposta imediata aos acontecimentos políticos e sociais do país, que se 

inicia em Black-Tie, torna-se um traço marcante nas obras do grupo, que 

acompanhou as produções das décadas seguintes até o fechamento das portas de 

sua sede. O que mudou no decorrer da história foi que o discurso do Arena, a partir 

da implementação da ditadura militar em 1964, passou a ser transmitido ao público 

de forma metafórica – como aconteceu na série dos musicais “Arena Conta...”, a fim 

de driblar a censura.  

Iná Camargo Costa (1996) também analisa que é bem provável que 

Guarnieri, no momento de escrita de Black-Tie, ainda não tinha tido contado com a 

obra de Bertolt Brecht. A trama do operário brasileiro Tião traz em sua estrutura 

                                                 
7 Em todas as transcrições de dramaturgias feitas no decorrer desta pesquisa serão mantidas as 
grafias originais.  
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dramatúrgica formal recursos técnicos do texto dramático, obedecendo à imposição 

lógica de tempo e espaço com o propósito de fornecer a ilusão mimética de 

realidade, ou seja, obedece às imposições do estilo dramático. O conteúdo temático, 

uma greve no setor industrial, é de amplitude épica, mas não se revela na forma. 

Essa “epicização” temática apresentada em Black-Tie, como aponta Peter Szondi no 

estudo Teoria do drama moderno (1965), são traços da crise da forma dramática 

que não suporta em sua estrutura dialógica as especificidades e anseios de uma 

época. No Dicionário de Teatro (2002) Patrice Pavis, afirma que: 

 

A tendência do teatro, a partir do final do século XIX, é integrar à sua 
estrutura dramática os elementos épicos: relatos, supressão da 
tensão, ruptura da ilusão e tomada da palavra pelo narrador, cenas 
de massa e intervenções de um coro, documentos entregues como 
num romance histórico, projeções de fotos e de inscrições, songs e 
intervenções de um narrador, mudanças à vista de cenário, 
evidenciação cênica do gestus de uma cena. (PAVIS, 2002, p. 131) 

 

Apesar do conteúdo, não há rastros formais de elementos épicos como os 

apontados por Pavis (2002). A trama ainda é o individual e não o social, os 

acontecimentos épicos são narrados em cenas que trazem situações cotidianas, 

eles não são mostrados ao público, resolvem-se no diálogo e não na ação, não há 

um distanciamento crítico dos fatos. Há um aparente desconforto de Iná Camargo 

Costa (1996) referente à dicotomia forma dramática versus conteúdo épico 

apresentado no texto de Guarnieri quando a autora aponta que:  

 

Todas as ações importantes se deram fora de cena e ficaram 
relegadas à condição de relato porque, apesar do seu assunto, o 
dramaturgo resolveu escrever um drama. Para se ter ideia da 
gravidade dessa escolha, limitemo-nos a apenas três episódios: a 
assembleia, o piquete e a liberação de Otávio. Enquanto a 
assembleia acontecia, ficamos confinados a uma prosaica festinha 
de noivado; em vez do piquete, acompanhamos Romana em seus 
problemas e afazeres domésticos; e finalmente, enquanto Romana 
foi lutar pela liberdade do companheiro na Delegacia de Ordem 
Política e Social (aqui não cabem questões de verossimilhança), 
ficamos ouvindo as desculpas que Tião tinha a apresentar a seu 
compreensivo cunhado. Como você vê o estrago não poderia ter sido 
maior, e os exemplos poderiam ser multiplicados. (COSTA, 1996, p. 
36) 

 

 O fato é que Black-Tie, apesar das fragilidades apontadas por Iná Camargo 

Costa, abriu caminho para estudos sistemáticos da dramaturgia nacional, já que seu 
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sucesso levou o TA a acreditar nas potencialidades do autor brasileiro. O 

entusiasmo foi tamanho a ponto de conduzir o grupo na criação de um projeto 

específico direcionado para as pesquisas relativas a uma dramaturgia que refletisse 

os acontecimentos recentes do país, intitulado de Seminário de Dramaturgia, como 

citado anteriormente. Sobre a influência de Black-Tie na criação do Seminário, Maria 

Sílvia Betti acrescenta: 

 

A peça havia se tornado uma espécie de paradigma para o Arena, e 
as reflexões que desencadeou associavam sua importância à 
representação pioneira que fazia do proletariado associado ao que 
se designava naquele momento de “realidade nacional”. Esse 
conceito viria a tornar-se o fio condutor das reflexões do grupo [...]. 
(BETTI, 2013, p. 180) 

 

 

1.2 O Seminário de Dramaturgia e a fase fotográfica  

 

Em abril de 1958 teve início o Seminário de Dramaturgia do Arena, idealizado 

após o sucesso de Eles não usam Black-Tie. O seminário teve em sua gênese 

experiências anteriores, como o Curso Prático de Dramaturgia ministrado por Boal 

em 1956, somado às vivencias dos Laboratórios de Interpretação de 1957, pois foi 

nos Laboratórios que Boal começou uma sistematização de uma práxis-teórica dos 

estudos teatrais. O objetivo do Seminário era desenvolver uma prática pedagógica 

de escrita que unisse o desejo da representatividade nacional com conteúdos 

politizados.  

Com duração de dois anos, o Seminário promoveu um grupo de estudo 

semanal em que, sob a coordenação de Augusto Boal, novos autores desenvolviam 

textos que eram lidos pelo núcleo de estudo e experimentados em sala de ensaio.  

O programa englobava: 

 

Prática: a) – Técnica de dramaturgia; b) – análise e debates de 
peças; c) – estudo da realidade artística e social brasileira; d) – 
entrevistas, debates e conferências com personalidades do teatro 
brasileiro. Secretaria: a) – Seleção e encaminhamento de peças 
escritas no Seminário; b) – Divulgação de teses e resumo dos 
debates. (VARGAS, 1978, p. 14) 
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Nos Seminários nasceram sete importantes textos para o teatro nacional: 

Chapetuba Futebol Clube, de Oduvaldo Vianna Filho; Gente como a Gente, de 

Roberto Freire; A farsa da esposa perfeita, de Edy Lima; Fogo Frio, de Benedito Ruy 

Barbosa; Revolução na América do Sul, de Augusto Boal; Pintado Alegre, de Flávio 

Migliaccio; e O Testamento do Cangaceiro, de Chico de Assis.  

O Seminário – além de convidar estudiosos e autores que não pertenciam ao 

TA – tinha como prática político-pedagógica o incentivo de novos autores dentro do 

grupo. Independente da função exercida, todos eram estimulados a desenvolver a 

escrita. Entre os pesquisadores convidados estavam Sábato Magaldi, que falava 

sobre teatro grego, Anatol Rosenfeld, com teatro alemão, Décio de Almeida Prado, 

com o teatro brasileiro.  

 As peças geradas nesses encontros eram exaustivamente debatidas, 

discutidas, cena por cena, num trabalho minucioso que muitas vezes levava tanto os 

autores iniciantes como os veteranos a reavaliarem e reescreverem seus textos. 

Uma prática nada convencional para a época, que contribuiu para o estudo e para a 

produção sistemática de uma dramaturgia nacional moderna. Mais do que discutir a 

estrutura dramatúrgica, a busca prioritária do seminário era pela criação de peças 

que trouxessem uma reflexão pela tão desejada “realidade nacional”.  

 A produção de textos teóricos sobre suas atividades era uma prática comum 

no Arena, a fim de compartilhar com toda a comunidade artística e demais 

interessados os processos e os resultados alcançados. Sobre o Seminário, 

Vianinha, um dos autores de maior destaque do grupo, refletiu: 

 

A proposta que nós trazemos é simples: estudar. Estudar de peito 
aberto... Mas não podemos teorizar um novo passo – é claro. Mas 
creio que podemos, com uma certa facilidade, teorizar o passo dado 
até aqui. Estamos diante da necessidade de conquistas no âmbito 
estético e artístico (VIANNA FILHO apud PEIXOTO, 1983, p. 61) 

 

E foi a montagem de um texto de autoria de Vianinha, no ano de 1959, o 

espetáculo escolhido para suceder Black-Tie. Produzido dentro da pedagogia 

metodológica e política do Seminário, Chapetuba Futebol Clube, assim como a 

produção anterior, “procurou trazer ao palco problemas sociais e coletivos 

envolvendo os setores majoritários da população” (BETTI, 2013, p. 180), procurando 

a representação da classe trabalhadora. Entre os anos de 1958 e 1962, o TA se 

dedicou a montagens de autores nacionais. 
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Fazendo a inevitável comparação com sua peça antecessora, Chapetuba 

Futebol Clube também foi composta sob as bases formais do drama, com conteúdo 

de natureza política:  

 

[...] o texto dividia-se em três atos, apresentava uma exposição 
detalhada das motivações psicológicas das personagens e 
desenvolvia seu conflito na direção de um ápice cuja resolução 
levava ao desenlace final. O assunto abordado, o futebol, era 
igualmente representativo naquele momento da história do país, já 
que no ano anterior (1958) a seleção brasileira havia conquistado o 
título no Campeonato Mundial realizado na Suécia. (BETTI, 2013, p. 
181) 
 

Também como em Black-Tie, uma questão ética estava em jogo, cabendo a 

um único indivíduo o poder de escolha, ou em prol de seu interesse pessoal, ou em 

tomar uma atitude que beneficiasse o coletivo. Se na obra de Guarnieri Tião tem que 

decidir entre participar ou não da greve, no texto de Vianinha cabe ao personagem 

Maranhão, goleiro do time, aceitar ou não o suborno para perder a partida. Na trama 

de Chapetuba, a vitória do time mudaria o destino econômico de toda cidade. Maria 

Sílvia Betti completa: 

 

A matéria trabalhada tanto na peça de Guarnieri como na de 
Vianinha acabava, assim, sendo aproveitada de forma não 
totalmente compatível com sua própria natureza: os processos 
minuciosos de construção dramatúrgica e de expressão cênica 
produziam uma detalhada crônica do microcosmo social onde o 
impasse central se localizava. Dentro da estética cênica realista 
sobre a qual se apoiavam, porém, o detalhamento cronístico, focado 
sobre a sequência de ações das personagens centrais, não deixava 
espaço para o aprofundamento crítico dos fatores que determinavam 
esse impasse. A escolha formal empreendida, assim, acabava não 
dando conta daquilo que seria, em princípio, mais vital para os dois 
autores: representar e discutir com eficácia artística e política as 
questões da chamada realidade social do país. (BETTI, 2013, p. 182) 
 

Marco Napolitano, no artigo Arte Engajada e seus públicos8, de 2001, escreve 

sobre as produções musicais, cinematográficas e teatrais do período que vai de 

                                                 
8 Publicado na Revista Estudos Históricos do Programa de Pós-Graduação em História, Política e 
Bens Culturais (PPHPBC) do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do 
Brasil (CPDOC) da Fundação Getulio Vargas (FGV). Disponível em:  
<https://www.google.com.br/?gws_rd=cr&ei=BY_1Vtj1O4G1wQS8tpewBQ#q=%22A+arte+engajada+
e+seus+p%C3%BAblicos >. Acesso em: 20 set. 2015.  
 

https://www.google.com.br/?gws_rd=cr&ei=BY_1Vtj1O4G1wQS8tpewBQ#q=%22A+arte+engajada+e+seus+p%C3%BAblicos
https://www.google.com.br/?gws_rd=cr&ei=BY_1Vtj1O4G1wQS8tpewBQ#q=%22A+arte+engajada+e+seus+p%C3%BAblicos
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1955 a 1968. Sobre a qualidade dramatúrgica e a linguagem abordada em Black-tie 

e Chapetuba F. C., o autor comenta:  

  
Guarnieri e Vianinha iniciavam uma trajetória que parecia resolver 
duas questões colocadas pelas discussões que ocupavam o meio 
teatral da época: conciliar textos de qualidade dramática e crítica 
social e política, e encontrar uma linguagem que pudesse ser 
assimilada, de uma maneira ou de outras, por vários “públicos” (ou 
plateias), de origem social e formação cultural diferentes. Dos 
operários dos subúrbios aos burgueses do TBC, passando pelos 
jovens e estudantes, todos estariam aptos a assimilar o conteúdo e a 
linguagem das peças, de apelo realista, dramático e humanista, 
ainda que focando problemas classistas e nacionais. (NAPOLITANO, 
2001, p. 108) 

 

A efetivação de uma expressão épica mais próxima da dialética brechtiana 

aconteceu somente em 1960, por Augusto Boal, em a Revolução na América do Sul, 

em que tal expressão vai extrapolar o conteúdo para alcançar os dispositivos épicos 

dentro de sua concepção dramatúrgica e cênica. 

A trama de Revolução se passa em um ano de eleição, quando o 

personagem central, o operário José da Silva, foi demitido. A principal preocupação 

da personagem é seu estômago vazio. A fome conduz José da Silva por diversos 

locais: hospital, presídio, Congresso Nacional. Na busca por um bom prato de 

feijoada, José perpassa por espaços e situações que desvendam a crítica situação 

política e social que o país enfrentava naquele ano. 

Revolução na América do Sul segue um caminho natural do teatro politizado 

que o TA buscava, sua construção partia da fórmula já apreendida em Black-Tie e 

Chapetuba. Era de tipos brasileiros que se falava, mas a diferença entre o operário 

de Guarnieri e o operário de Boal estava na consciência política de cada. O primeiro, 

Tião, mesmo tendo sido criado fora do ambiente da favela como pajem de seus 

padrinhos afortunados, tinha pleno conhecimento sobre o que suas ações poderiam 

causar na vida da sua comunidade. Já o segundo desconhece o sistema capitalista 

em que está inserido, e sua principal preocupação é se terá ou não sua próxima 

refeição, a busca do personagem por comida o faz percorrer todo o espetáculo.  

O drama de Tião é pautado nas relações humanas, em conflitos de ordem 

pessoal, familiar, ele quer casar e “subir na vida”. Para alcançar seus objetivos, Tião 

trai a confiança de seu pai Otávio – um operário politizado - e sua classe 
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trabalhadora, trai os operários do movimento grevista; ele é reflexo do indivíduo 

capitalista que age em busca do autobenefício. 

 Já José da Silva é um operário desempregado e faminto pertencente à base 

de sustentação da pirâmide capitalista, receptor de todas as injustiças impostas pelo 

sistema regido pelo imperialismo norte-americano. Zé da Silva está longe de ser o 

protagonista clássico do drama – para a pesquisadora Iná Camargo Costa (1996) a 

contrarrevolução é a protagonista da peça, apresentada em chave farsesca e 

caricatural.   

No momento em que Boal se aproxima da obra de Brecht, ele afasta-se da 

famosa obra de Guarnieri. Revolução não é construída por vias do drama tradicional, 

no que diz respeito à linguagem de encenação, as cenas são divididas em quadros 

quase que independentes como esquetes interligados por canções, aos moldes dos 

“songs” brechtianos. Como podemos observar nas críticas citadas por Maria Tereza 

Vargas na Revista Dionysos nº 24: 

 

[...] comédia, farsa, sátira, revista, circo e mesmo chanchada, 
pensarão muitos. Talvez tudo isso mais alguma coisa. Mais, muito 
mais: documento e protesto, grito de alarma, brutal e crua denúncia 
contra nossos políticos, contra um estado de coisas que tende a se 
eternizar em nosso país. (VARGAS, 1978, p. 16) 

 

Ou ainda: 
 

Este é o primeiro espetáculo musicado que o conjunto apresenta. 
Embora não seja revista, nem comédia musical, utiliza-se de todos 
os recursos dessas montagens, lançando mão também de 
“sketches”, etc. (VARGAS, 1978, p. 16) 

 

Podemos observar, através dessas críticas, três pontos importantíssimos para 

esta pesquisa, todos pertencentes às quatro regras básicas do Sistema Coringa, que 

será apresentado metodologicamente anos mais tarde por Boal em Zumbi e 

Tiradentes. O primeiro ponto é o ecletismo de gênero e estilo apresentado em 

Revolução. Não há preocupação com um gênero único que dê conta do espetáculo 

como um todo, cada cena desenvolve-se a partir de suas necessidades estéticas.  

O segundo ponto se refere ao caricatural cômico empregado nos 

personagens que representam o inimigo que deve ser combatido. Como exemplos, 

podemos ressaltar o personagem Patrão, que é caracterizado com uma maquiagem 
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“exagerada de homem mau”, e o Anjo da Guarda (representante do imperialismo 

ianque) que fala em inglês e, todas as vezes que aparece em cena, cobra royalties. 

Décio de Almeida Prado avalia Revolução como o momento em que o Arena 

abandona de vez suas incursões naturalistas “trocando o dramático pelo farsesco” 

(PRADO, 2009, p. 69):  

 

Realista, no sentido de ligar-se à realidade brasileira imediata, a peça 
certamente o era. Mas o clima eleitoral de 1960, o nacionalismo 
demagógico, o falso populismo, a honestidade brandida como 
bandeira pseudo-revolucionária, o mecanismo democrático 
funcionando vazio, eram denunciados através da abstração, da 
redução ao caricatural. [...] O entrecho desenrolava-se numa 
sucessão de cenas curtas, exemplares, lembrando a técnica – não o 
espírito – do expressionismo. O intuito era justamente ultrapassar o 
retrato, desvendando a verdade profunda das infraestruturas 
econômicas e mentais. Essa proposta básica, de claras intenções 
políticas, ajustava-se com perfeição ao temperamento de Boal, 
pronto a exagerar, a desfigurar o adversário para melhor combatê-lo 
por meio do riso. (PRADO, 2009, p. 69)  

 

Iná Camargo Costa (1996) lembra que não houve uma recepção tão positiva 

de público como em Black-Tie; Sábato Magaldi (1997) alertou para o perigo do 

espetáculo cair em um total caos por “tal forma indisciplinada e anárquica”; ainda é 

de se lembrar que as escolhas de gêneros aproveitadas por Boal nas cenas – farsa, 

revista, chanchada – eram considerados, naquele tempo, estilos teatrais menores.  

E eram exatamente estes gêneros que faziam sucesso entre as grandes massas, 

por tratar questões políticas da atualidade com sátira e humor. Mas, como é sabido, 

o público frequentador da sala do TA era outro. Na crítica publicada no Panorama do 

Teatro Brasileiro (1997), Sábato Magaldi avalia:  

 

Muitas vezes grosseira, mal-educada, sem sutileza, Revolução 
guarda, no entanto, toda a vitalidade alegre e contagiante da farsa 
primitiva. Sente-se nela o sopro criador do teatro. Pelo trabalho 
consciente do dramaturgo, ela significa mais ainda: assimila, pelos 
seus vários aproveitamentos, as lições tradicionais do teatro, e 
mistura-as com os estímulos imediatos da experiência nacional – a 
revista e o circo. Torna-se um amálgama feliz de nossa aventura 
artística. Exprime, por esse lado, o que há de mais autêntico em 
nossa cultura: a aliança do aprendizado europeu e norte-americano 
com as forças espontâneas da nacionalidade. (MAGALDI, 1997, p. 
269) 
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O terceiro ponto de aproximação com o formato “Arena conta...” é o uso da 

música, a quarta regra do “caos” do qual Boal se valeu para a criação do seu 

sistema. A função da música em Revolução se assemelha às obras de Brecht. Os 

songs – como as canções brechtianas eram denominadas – eram um instrumento 

de distanciamento, que agia de forma a interromper a concatenação de ações, a 

naturalidade da interpretação, a identificação com a personagem. Para Boal, o uso 

da música (já no Sistema Coringa de Zumbi e Tiradentes) servia também para 

“preparar o público para o próximo assunto ou cena do espetáculo” (BOAL, 1967c, p. 

21). 

Diferentemente da experiência de Guarnieri durante a escrita de Black-Tie, 

àquela altura o teatro político de Piscator e de Bertolt Brecht já havia sido estudado 

no Seminário de Dramaturgia, tendo sido alvo de inúmeros debates. Foi assimilado 

por Boal não somente enquanto conteúdo, mas também como forma estrutural do 

texto/encenação. Sobre a preocupação de Brecht com a relação do texto com 

dispositivos cênicos, Jean Jacques-Roubine afirma: 

 

Não se trata mais, com efeito, de saber que importância lhe deve ser 
atribuída em relação aos outros elementos do espetáculo, nem de 
definir um esquema de subordinação mais ou menos acentuada 
desses outros elementos frente ao texto. Brecht interroga-se sobre a 
função do texto dentro do conjunto da realização cênica, sobre as 
possibilidades que ele oferece de representar diversos significados, 
seja oposição àquilo que o palco deixa à mostra, seja por sua 
adaptação (ou inadaptação) a um público particular. (ROUBINE, 
1998, p. 66) 

  

Para Décio de Almeida Prado, Revolução marca o início de influência do 

teatro brechtiano no Brasil, justamente por sua “inflexão antirrealista” (PRADO, 

2009, p. 70). Sobre as teorias de Brecht, Prado afirma: 

 

O teatro épico, tal como fora por ele definido [Brecht], acrescentava à 
dramaturgia universal um novo elemento, o questionamento crítico, 
não ocasional, mas exercido como método, em todos os níveis do 
espetáculo: crítica do autor à própria peça, desenvolvida se possível 
em forma interrogativa, mais como pergunta que como resposta; do 
ator à personagem, com a qual o que acabara de presenciar. Esses, 
os fins. Como meios, entre outros, o distanciamento emocional, 
propício à investigação desapaixonada, e o teatro mostrado como tal 
aos espectadores, sem o ilusionismo naturalista, isto é, sem 
confusão possível entre a vida real e a vida fictícia de palco. Brecht 
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afastava-se do realismo, enquanto processo artístico, para analisar 
mais a fundo a própria realidade. (PRADO, 2009, p. 70)  

 

Boal localiza Revolução na América do Sul ainda na fase fotográfica do 

Arena, na etapa dedicada ao realismo, talvez por uma questão cronológica. Se 

pudéssemos fazer uma avaliação formal da obra reclassificando-a, até mesmo pelos 

critérios de Boal, mas sem considerar o ano de sua escrita, Revolução poderia 

encaixar-se na quarta etapa das produções do Arena: os musicais. A proximidade 

estética com Arena conta Zumbi é inegável: a estrutura narrativa é fragmentada e 

descontínua, cada quadro apresenta um gênero ou estilo independente, a música é 

usada como dispositivo de estranhamento e na costura cênica e dramática, além de 

se inspirar nos modelos do “teatro político de Piscator, do teatro épico de Brecht, e 

nas formas cômicas populares brasileiras” (BIO; CARVALHO, 2014, p. 44). Sábato 

Magaldi avalia:  

 

Em termos realistas, puramente, não se acreditaria que o operário 
não sabe o que é sobremesa, que tem um filho toda semana, que 
morre porque almoçou, depois de tanta fome. O sistema eleitoral 
(com a contagem de votos semelhante à dos tentos marcados numa 
partida de futebol), a presença do Anjo da Guarda (falando inglês e 
exigindo royalties de todas as utilidades de José da Silva), além de 
numerosos outros exemplos, explicam-se pela deliberada e livre 
abstração. Quem não enxerga, contudo, atrás desse disfarce, uma 
visão concreta da vida nacional? (MAGALDI, 1997, p. 269) 

 

Para Fernando Marques9, Revolução se enquadraria em um gênero que não 

foi classificado por Boal: o realismo farsesco, “gênero eminentemente não realista 

em seu desprezo pelas restrições de ordem material ou psicológica. [...] Veja-se que 

o tom da farsa pode se somar aos procedimentos épicos” pela liberdade como os 

dois gêneros tratam a questão temática (MARQUES, 2014, p. 137). Sobre o 

realismo e o realismo farsesco o autor nos lembra que, do ponto de vista estético, 

“trata-se de mecanismos literários e teatrais diferentes”. Marques completa: 

 

As duas tendências – de um lado, o realismo estrito; de outro, o 
realismo farsesco, épico ou épico-farsesco – aparentam-se na 
medida em que seus autores, em qualquer dos casos, buscam 
assuntos no cotidiano doméstico e políticos brasileiros. São linhas 
que, embora distintas, se identificam no propósito de entender o país 

                                                 
9 Em livro intitulado Com os séculos nos olhos (2014), Fernando Marques apresenta um estudo sobre 
o teatro musical e político produzido no Brasil entre os anos de 1960 e 1970.  
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e sua estrutura de classes, bem como as possibilidades que 
oferecem a mudanças. As afinidades entre as duas tendências 
acham-se nos aspectos temáticos e ideológicos – e se limitam a eles. 
(MARQUES, 2014, p. 137)  

 

Antes de seguir para o nosso próximo tópico, sobre a etapa de nacionalização 

dos clássicos, é importante sair um pouco do tema do Seminário e suas peças para 

uma importante ressalva, outra incursão de ex- integrantes do Teatro de Arena no 

terreno do teatro épico. Em 1960, Vianinha e Chico de Assis deixam o grupo para 

participar da montagem de A mais valia vai acabar, Seu Edgar, de autoria do 

primeiro. A mais valia estreou em 1961, marcando o nascimento do Centro Popular 

de Cultura no Rio de Janeiro. Segundo Marques, assim como Revolução, A mais 

valia se enquadra no gênero do realismo farsesco ou épico-farsesco citado ainda 

agora. O espetáculo foi apresentado na arena do prédio da Faculdade de Arquitetura 

da antiga Universidade do Brasil, e tratava de “questões abstratas do marxismo e 

situação particular do trabalho no Brasil” (BIO; CARVALHO, 2014, p. 44) e segundo 

escreveu Chico de Assis (1960) no programa do espetáculo era:  

 

Uma peça de dramaturgia cheia de descobertas e sugestões. Nada 
de realismo. O que acontece é que na busca de um meio de 
expressão “novo” somos obrigados a mudar, quase que de um 
momento para outro, todo o nosso aparato artesanal. Ainda não 
sabemos “comequifazpraquifique” da melhor maneira. Mas como a 
teoria só pode nascer do trabalho prático, não é hora de engavetar a 
experiência e ficar esperando que um dia ela salte da gaveta pronta 
para prática. (ASSIS apud VARGAS, 1977, p. 18) 

  

Mas o que nos faz enquadrá-lo entre nossos objetos de interesse é a sua 

composição cênica, a montagem foi concebida em forma coral, “com recursos de 

projeções de slides, jogo cômico e musical direto” (BIO; CARVALHO, 2014, p. 44) 

recursos que reapareceriam nos musicais “Arena conta...”. Apesar da distância de 

quatro anos entre as obras e do desligamento de Vianinha e Chico de Assis do 

Teatro de Arena, não podemos aceitar uma mera coincidência criativa entre os 

musicais, mas sim pensar que – como artistas contemporâneos que desenvolveram 

pesquisas comuns durante um bom período – influenciaram-se, assim como 

Revolução inspirou grande parte dos trabalhos do CPCs. Tanto Revolução quanto A 

mais-valia deixaram rastros de seus elementos e processos que contaminaram 

Zumbi e Tiradentes, que nas palavras de Fernando Marques seriam: 
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[...] a descontinuidade das cenas, epicamente recontadas e libertas 
das amarras realistas (os grandes saltos no tempo, por exemplo, não 
poderiam ocorrer em Black-tie ou em Chapetuba, ambas obedientes 
às medidas temporais do drama tradicional); o humor, sobretudo 
quando alcança a comicidade de farsa, como acontece em A mais-
valia e em Revolução na América do Sul; a atitude lúdica no trato das 
falas, por vezes conjugadas ao verso e aos seus processos (as rimas 
marcam as réplicas em A mais-valia, usa-se o verso em passagens 
de Revolução); a música, pela qual o que pudesse restar de realismo 
estrito ficaria bastante comprometido nessas peças. (MARQUES, 
2014, p. 138)  
 

Para Sérgio de Carvalho e Paulo Bio, o CPC trazia uma novidade em relação 

ao Arena:  

 
[...] a disposição a uma ruptura maior com o caráter estético da 
produção de arte, a serviço de uma maior prática militante. [...] 
Quando foi fundado em 1961, o CPC pretendia produzir obras 
engajadas, em torno dos temas do chamado nacional-popular, e que 
saíssem às ruas e fossem em direção ao povo. Não bastava a 
atitude inconformista do conteúdo social, era necessário estabelecer 
um novo diálogo com plateias populares. (BIO; CARVALHO, 2014, p. 
46)  

 

Este movimento oposto ao do Arena, que caminhava cada vez mais ao 

encontro de plateias compostas por estudantes de classe média. O mais importante 

para o CPC era produzir um teatro capaz de atingir com qualidade crítica as massas 

populares, principalmente as mais pobres, proporcionando-lhes não só o direito de 

consumir cultura, mas também o de produzir (BIO; CARVALHO, 2014, p. 47). A esse 

respeito, o pensamento do Arena só iria alinhar-se ao do CPC anos mais tarde, 

depois do AI-5 em 1968, com o Teatro Jornal 1ª Edição, quando o Núcleo 2 do TA 

repassava as técnicas desenvolvidas para a criação do Teatro Jornal para público.  

 Em 1962, o TA resolveu montar Brecht e a peça escolhida foi Os fuzis da 

Senhora Carrar. Após o pouco retorno alcançado, o grupo se arriscaria em outros 

campos, partindo para – dentro da definição de Augusto Boal (BOAL, GUARNIERI, 

1967) – a terceira etapa das produções do grupo: A nacionalização dos clássicos.  
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1.3 A nacionalização dos clássicos 

  

Após essa fase fotográfica, o Teatro de Arena entra no momento conhecido 

como nacionalização dos clássicos. Acreditando, segundo Boal, que “um clássico só 

é universal na medida em que for brasileiro” (BOAL; GUARNIERI, 1967, p. 19), o 

período de nacionalização começou 1962 e teve seu fim 1966 – passando pela fase 

dos musicais, em 1965. Neste período foram adaptadas para a realidade brasileira 

obras de autores consagrados, como Mandrágora (1962), de Maquiavel; O Tartufo 

(1964), de Molière; O inspetor Geral (1966), de Gogol.  

O Arena havia “fechado suas portas para autores estrangeiros” por quatro 

anos, em uma postura política que obteve desdobramentos importantes na cena 

teatral brasileira. Diversos foram os grupos, não só no eixo São Paulo – Rio de 

Janeiro, que se aventuraram nas produções de dramaturgos locais.  

Foram quatro anos representando o homem brasileiro das classes sociais 

menos favorecidas, Boal acreditava que esta fase precisava ser superada (BOAL; 

GUARNIERI, 1967). O novo rumo consistia em adaptar clássicos da dramaturgia 

estrangeira para o universo brasileiro.  

Mariângela Alves de Lima (1978) aponta que essa mudança a que o TA 

propunha-se interrompeu um importante processo de produção dramaturgia 

inovadora para o qual os autores do grupo se direcionavam com as experiências 

citadas anteriormente.  Ela avalia: 

  

Com a encenação de obras clássicas o grupo tentou corrigir algumas 
deficiências da fase anterior. Surgiu a ideia de apoiar-se sobre obras 
de reconhecido valor artístico e que mantivessem, ao mesmo tempo, 
um compromisso claro na batalha entre opressores e oprimidos de 
todos os tempos.  
Fazia-se assim um retorno ao terreno da analogia, depois de ter 
progredido visivelmente os trabalhos de descoberta do tempo 
presente e das contingências de situações historicamente próximas.  
Embora recriando o relevo contemporâneo dos conflitos através de 
adaptações, as obras clássicas interromperam um processo de 
criação de uma dramaturgia. O traço mais fortemente inovador do 
grupo foi momentaneamente diluído nessa etapa. (LIMA, 1978, p. 53) 
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A proposta do TA nesta chamada Terceira etapa era o de encontrar os traços 

de caráter popular em textos de diferentes datas e fases históricas. Segundo Maria 

Sílvia Betti: 

 

Nacionalizar os clássicos não era apenas dar-lhes uma tradução do 
homem comum contemporâneo, mas revitalizá-los no sentido de 
aproveitar seu fôlego criativo para o tratamento de questões 
associáveis ao contexto sociopolítico imediato. Tanto do ponto de 
vista do público como sob o da crítica, essa linha de montagens 
mostrou-se eficiente no que se refere ao objetivo de combinar 
elaboração artística e capacidade de reflexão crítica. (BETTI, 2013, 
p. 189-190) 

 

O fato que nos interessa para este estudo – que tem entre os objetivos a 

análise dos métodos de encenação que envolveram as encenações de Zumbi e 

Tiradentes – dentro dessa etapa não diz respeito direto à dramaturgia ou à sua 

encenação, mas ao tratamento que foi dado ao trabalho dos atores. Boal comenta 

que: 

 

[...] no terreno interpretativo, outra ênfase foi deslocada. Cada vez 
mais passou ao primeiro plano a interpretação social. Os atores 
passaram a construir seus personagens a partir das suas relações 
com os demais, e não a partir de uma discutível essência. Isto é, os 

personagens passaram a ser criados de fora para dentro. (BOAL; 
GUARNIERI, 1967c, p. 19) 

 

 Essa forma de compor os personagens de “fora para dentro”, afastando-se do 

psicologismo, foi posteriormente utilizada em exercícios propostos para a criação de 

Arena conta Zumbi, como Boal descreve no livro Jogos para atores e não-atores 

(1998), voltaremos a esse ponto no segundo capítulo. 

 O grupo interrompe as produções de clássicos nacionalizados para 

novamente investir em uma dramaturgia nacional que tratasse das questões do 

proletariado e o texto escolhido foi O Filho do Cão, de Guarnieri. O grande destaque 

dessa produção ficou para a forma como diretor Paulo José conduzia os ensaios, 

discutindo com o elenco todos os elementos do espetáculo, incluído a cenografia 

que foi assinada por Flávio Império. O Filho do Cão estreou em janeiro de 1964 e, 

poucos meses depois, instalou-se no Brasil o regime militar. Ainda em 1964, Boal 

dirige O Tartufo, de Molière.   
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 Com o golpe militar, foi necessária uma nova reformulação nas ações 

culturais e nas obras artísticas produzidas não no Teatro de Arena de São Paulo, 

mas em todo o movimento cultural de esquerda.  

 

  

1.4 Opinião e o sentimento de resistência pós-golpe de 64 
 

No estudo Cultura e Política, 1964-1969 do livro o Pai de família e outros 

estudos (2008), escrito entre os anos de 1969 e 1970, Roberto Schwarz avalia as 

produções culturais de resistência dos anos iniciais do regime, em nota introdutória 

escrita posteriormente, em 1978. Com o devido afastamento histórico, o autor 

comenta sobre como a população brasileira recebeu o golpe militar:  

 
Em 1964 instalou-se no Brasil o regime militar, a fim de garantir o 
capital e o continente contra o socialismo. O governo populista de 
Goulart, apesar da vasta mobilização esquerdizante a que procedera, 
temia a luta de classes e recuou diante da possível guerra civil. Em 
consequência, a vitória da direita pôde tomar a costumeira forma de 
acerto entre generais. O povo, na ocasião, mobilizado, mas sem 
armas e organização própria, assistiu passivamente à troca de 
governos.  
Em seguida sofreu as consequências: intervenção e terror nos 
sindicatos, terror na zona rural, rebaixamento geral de salários, 
expurgo especialmente nos escalões baixos das Forças Armadas, 
inquérito militar na Universidade, invasão de igrejas, dissolução das 
organizações estudantis, censura, suspensão de habeas corpus, etc.  
Entretanto, para surpresa de todos, a presença cultural da esquerda 
não foi liquidada naquela data, e mais, de lá para cá não parou de 
crescer. A sua produção é de qualidade notável nalguns campos, e é 
dominante. Apesar da ditadura da direita, há relativa hegemonia 
cultural da esquerda no país. (SCHWARZ, 2008, p. 71)  

 

Uma das primeiras ações contra o setor cultural foi a aniquilação do Centro 

Popular de Cultura (CPC) que estava vinculado à União Nacional dos Estudantes 

(UNE) desde 1962. A “entidade estudantil teve seu prédio-sede [sic], na Praia 

Vermelha, esvaziado e dilapidado sob rajadas de tiros das forças policias.” (BETTI, 

2013, p. 195).  Meses depois da violenta represália, alguns ex-integrantes do CPC 

se articulam na criação do espetáculo musical Opinião, que estreou no Rio de 

Janeiro em 11 de dezembro, dando origem ao grupo homônimo10. Entre os criadores 

                                                 
10 Participavam do núcleo permanente do grupo Opinião: Oduvaldo Vianna Filho, Armando Costa, 
João das Neves, Paulo Pontes, Thereza Aragão, Denoy de Oliveira, Iris Dora Plá (Pichin Plá) e 
Ferreira Gullar. 
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estavam Oduvaldo Vianna Filho, Armando Costa e Paulo Pontes, assinando o 

roteiro; Augusto Boal, na direção; Dorival Caymmi, na direção musical, tendo o TA 

como coprodutor. Para Iná Camargo Costa:  

 

A primeira resposta teatral ao golpe militar de abril de 1964 
aconteceu em dezembro do mesmo ano com o Show Opinião, em si 
mesmo um feito inesquecível, sobretudo se pensarmos no que 
tinham sido as experiências do nosso teatro épico no Arena e no 
CPC. Escrito, como as peças do CPC, por um coletivo de autores – 
primeiro dado relevante –, o espetáculo conta inúmeras histórias ao 
mesmo tempo, usando como recurso narrativo fundamental a música 
popular, ao mesmo tempo sujeito e objeto dos relatos. (COSTA, 
s/d)11 

 

Roberto Bozzetti, no ensaio O golpe de 64 e a cultura: frustração, resistência 

e consciência do estrago (2014), afirma que foi praticamente imediata a reação dos 

setores culturais ao golpe de 1964: 

 

Eram predominantemente jovens os artistas que, oriundos sobretudo 
do CPCs (Centro Populares de Cultura) da UNE, agora extintos, 
partiram param para a montagem de peças e de musicais nos quais 
a intenção de resistir aos desmandos do conservadorismo era 
flagrante: mas se não eram mais montagens em portões de fábrica e 
comunidades pobres, como no período pré-golpe, em torno desses 
grupos, reestruturados a partir dos despojos da militância que se 
extinguira, a resistência punha-se a falar agora para as classes 
médias urbanas nos espaços mais (ou menos) convencionais das 
salas de teatro. Permanecia ainda de alguma forma, a fé em uma 
aliança de classes, na qual o vetor popular definisse o nacional. 
(BOZZETTI, 2014, p. 31) 

 

Entre os intérpretes de Opinião estavam Nara Leão – que depois foi 

substituída por Maria Bethânia –, João do Vale e Zé Kéti, que intercalavam canções 

com depoimentos pessoais dos três cantores, cada qual oriundo de uma região 

distinta do país, representantes de classes sociais também distintas. Com um forte 

tom crítico e com a valorização de signos populares brasileiros, o show utilizava-se 

de variados gêneros musicais brasileiros e tornou-se referência na chamada “música 

de protesto”. Segundo Kátia Paranhos: 

 

                                                 
11 Disponível em: 
<https://institutoaugustoboal.files.wordpress.com/2012/07/arenacontazumbi_iccosta1.pdf>. Acesso 
em: 06 de jul. de 2015. 

https://institutoaugustoboal.files.wordpress.com/2012/07/arenacontazumbi_iccosta1.pdf
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Podemos afirmar que o espetáculo não só focalizava como 
“mistificava” os chamados “novos lugares” de memória: o “morro” 
(favela + miséria + periferia dos grandes centros urbanos 
industrializados) e o “sertão” (populações famintas, o messianismo 
religioso e o coronelismo). Através da música, as interpretações e 
discussões a respeito dessas realidades fluíam no espetáculo, 
alternadas por depoimentos dos “atores” que compartilhavam, fora 
do palco, as mesmas dificuldades cantadas por eles, como nos 
casos de João do Vale (nordestino retirante) e Zé Kéti (morador de 
uma favela carioca). Já Nara Leão – conhecida como musa da bossa 
nova que personalizava a classe média -, assumia uma postura de 
engajamento e se posicionava de forma ativa e questionadora da 
realidade brasileira. (PARANHOS, 2011, p. 5) 

  

Ao analisar o espetáculo, Fernando Marques (2014) classifica o modelo 

dramatúrgico do musical como textos-colagem, com estrutura semelhante a um 

mosaico. Esse tipo de texto requer uma atuação específica, pois são constituídos de 

procedimentos épicos, pelos quais “os atores entram e saem de suas personagens 

constantemente” (MARQUES, 2014, p. 68). Em que canções e narrativas se 

alternam com cenas, permitindo que os intérpretes opinassem – mesmo que de 

forma velada devido à censura – sobre questões sociais e políticas. A forma de 

composição de quadros independentes se assemelha aos estilos brasileiros mais 

populares como a comédia de costumes e o teatro de revista. Para Maria Sílvia 

Betti: 

 

A estrutura do Show Opinião empreendia em cena uma síntese épica 
do país. A expressão de uma posição comum de resistência ao golpe 
era eficientemente alegorizada tanto pela colagem de textos, 
comentários, e ilustrações musicais, como pela presença cênica dos 
três artistas que a anunciavam de diversas formas e através de 
diferentes repertórios. (BETTI, 2013, p. 199) 

 

 Entre as memórias publicadas de Augusto Boal (2000) o diretor do musical 

relata, entre outras lembranças, sua impressão sobre os primeiros momentos do 

regime e suas inspirações na criação de Opinião:  

 

O primeiro golpe não foi mortal. Prendiam, mas não havia sido 
instaurada a tortura como método usual de interrogatório: as forças 
armadas ainda apresentavam tênues vestígios de civilização. Os 
presos eram encarcerados dentro da lei que previa 50 dias de prisão 
sem motivo; tempo indefinido, motivo havendo. 
Perseguidos voltavam, perdido o medo. Fui a São Paulo, meus 
colegas viajavam. Trabalhador, eu não parava quieto. Queria teatro. 
Responder à violência do golpe com a insolência de novas peças. 



53 
 

Voltei ao Rio pensando em novo espetáculo. [...] Tive uma ideia que 
me pareceu genial. Filmava-se, antes de 64, o cinema verdade: 
personagens interpretados pelas próprias pessoas inspiradoras da 
história. [...] Em outras palavras: documentários reais com aparência 
de ficção.  
Se existia o cinema verdade, por que não o teatro verdade?  (BOAL, 
2000, p. 222) 

 

 Nota-se com a fala de Boal, que as opções estéticas selecionadas para a 

criação do musical estão completamente atreladas ao circunstancial político; as 

escolhas artísticas tomadas naquele período só foram possíveis devido às 

inquietações e ao desejo de resistência suscitados pelo golpe. Como estratégia para 

driblar a censura, os textos e canções se valiam da metáfora para repudiar o quadro 

político instaurado na ditadura de forma contestatória. Buscava-se provocar nos 

espectadores, além da cumplicidade, o sentimento de encorajamento e resistência 

diante das circunstâncias, e o público respondeu como esperado: “ante a 

impossibilidade de ação revolucionária imediata, cantar em prol de uma convicção 

política assumiu o papel de um ato concreto (mesmo que simbólico) de mobilização 

e resistência” (BETTI, 2013, p. 195). A experiência de Opinião fazia com que artistas 

e público compactuassem de pensamentos comuns, provocando uma sensação de 

mobilização e luta, mesmo que simbólica. Marco Napolitano comenta que a relação 

com a plateia: 

 

[...] passa a incorporar a busca da “resistência-catarse”, sem negar, 
num primeiro momento, o binômio “emoção-consciência”. Se nesse 
espetáculo o público já era visto como “cúmplice” do que se passava 
no palco, a busca da catarse aproximava ainda mais o palco e a 
plateia. (NAPOLITANO, 2001, p. 110)  

 

 Opinião foi um sucesso de bilheteria, a receptividade do público foi enorme e 

causa entusiasmo também na classe artística.  O musical passou a ser encarado 

como “passo inicial para uma articulação de forças contra o regime” (BETTI, 2013, p. 

195), o que faz nascer um sentimento de resistência tanto nos espectadores como 

nos fazedores da arte teatral, que entoavam juntos um grito de luta, de força 

simbólica, mas essencial para aquele momento de estado de exceção. Esse mesmo 

sentimento vai embalar as produções seguintes do TA, dirigidas por Boal que as 

classificou como a “etapa dos musicais”.  
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CAPÍTULO 2 

 

ARENA CONTA E CANTA ZUMBI 

 

Em 1965, na época do primeiro aniversário do golpe de 1964, acreditava-se 

que o regime militar não seria duradouro, ao contrário do que nos afirma a história. 

Ainda era possível usar contra o regime a palavra escrita, falada ou cantada como 

meio de expressar o discurso de esquerda e o anseio de retomar a democracia, já 

que a repressão no setor cultural12 era de certa maneira branda, se comparada à 

que se instaurou com o Ato Constitucional de nº05, em 196813. Ainda era possível 

pensar no teatro como parte importante do arsenal de enfretamento ao golpe.  

Nos quatro primeiros anos do regime militar, para manter a produção cultural 

engajada, bastava aos grupos simpatizantes da esquerda “liquidar seu contato com 

a massa operária e camponesa” (SCHWARZ, 2008, p. 72). Para Roberto Schwarz:  

 
Apesar da ditadura da direita, há relativa hegemonia cultural no país. 
[...] Em suma, nos santuários da cultura burguesa a esquerda dá o 
tom. [...] Torturados e longamente presos foram somente aqueles 
que haviam organizado o contato com operários, camponeses, 
marinheiros e soldados. Cortadas naquela ocasião as pontes entre o 
movimentos cultural e as massas, o governo Castello Branco não 
impediu a circulação teórica ou artística do ideário esquerdista, que 
embora em área restrita floresceu extraordinariamente. Com altos e 
baixos essa solução de habilidade durou até 1968, quando nova 
massa havia surgido, capaz de dar força material à ideologia: os 
estudantes, organizados em semiclandestinidade. Durante esses 
anos, enquanto lamentava abundantemente o seu confinamento e a 
sua impotência, a intelectualidade de esquerda foi estudando, 
ensinando, editando, filmando, falando, etc., e sem perceber 
contribuíra para a criação, no interior da pequena burguesia, de uma 
geração maciçamente anticapitalista. (SCHWARZ, 2008, p. 71-72) 

 

                                                 
12 As lideranças camponesas, operárias e militares de esquerda eram os principais alvos da 
perseguição do regime de exceção naquele período (BIO; CARVALHO, 2014, p. 44).  
13 Sobre a censura, Cláudia de Arruda Campos afirma: “Sobre Zumbi especificamente (e que isso não 
venha em seu desdouro) a censura age de forma branda. A única passagem cortada é uma frase dita 
na 2º ato pelo bandeirante Domingos Jorge Velho: ‘A igreja e o Estado em perfeita harmonia, só 
faltava o Exército’. Exigiu-se a substituição da palavra ‘Exército’ por ‘bandeirantes’.” (CAMPOS, 1988, 
p. 15)  
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Nesse contexto histórico, o Teatro de Arena, que já caminhava do “lado 

esquerdo da pista”, resolveu resgatar a história de Ganga Zumba, o Zumbi dos 

Palmares, como exemplo de luta e resistência ao sistema opressor imposto.  

A história de Zumbi contada pelo Arena já foi esmiuçada com muito cuidado 

por pesquisadores como Claudia de Arruda Campos (1988), Iná Camargo Costa 

(1996) e Fernando Marques (2014), para citar apenas alguns que consideramos 

mais pertinentes para este estudo, uma vez que o que se pretende aqui é buscar, 

nas experiências artísticas anteriores ao musical e  nos escritos de Augusto Boal, 

rastros que nos auxiliem na compreensão do projeto de encenação a que Zumbi se 

propôs, já que não há registro cinematográfico da obra. 

Arena conta Zumbi cantava um tempo de guerra, um tempo sem Sol, um 

levante contra o regime. Assim como vimos em Black-tie, a história possui um 

subtexto maniqueísta, os negros como os “homens bons” e os brancos como os 

“homens maus”. Mas outros aspectos estéticos e filosóficos fazem do espetáculo 

uma obra única, em que a elaboração da encenação e as composições de Edu Lobo 

sublinham a dramaturgia, no sentido mais tradicional dessa palavra. Os momentos 

mais ricos do texto escrito estão justamente nos pontos em que a narrativa ou a 

construção dialógica desvendam as dinâmicas cênico-dramatúrgicas da encenação.  

O espetáculo é dividido em dois atos e já no primeiro momento a encenação 

se impõe e mostra ao que veio: são os atores do Teatro de Arena que se dirigem ao 

público, ainda sem personagens, para anunciar a história que estaria por vir. Cabe 

ao “cantador” – um narrador que conduz o texto/canção como um repentista 

nordestino tradicional – convidar os espectadores para, com o uso da imaginação, 

viajar ao passado, para 1600, e acompanhar a “epopeia de Zumbi”.  

Na segunda cena, intitulada de “Zambi no açoite”14, os corpos dos atores 

compõem o barco que traz Zambi, rei africano que deixara em Luanda ainda menino 

seu neto Ganga Zona. As correntes que prendem Zambi não aprisionam sua 

coragem, em que sua primeira aparição no texto ele já grita pela liberdade.  

A cena seguinte, “Mercado – Mercador apregoa seu produto”, acontece em 

terras brasileiras, no mercado de escravos, onde Zambi é posto a venda. Aos 

moldes do teatro político de Piscator, slides com imagens de objetos de tortura são 

                                                 
14 Só o primeiro ato possui cenas com títulos, comentamos cena por cena para facilitar o 
entendimento da análise, já que algumas delas serão citadas em momentos distintos, sem obedecer 
a ordem que aparecem no texto teatral.  
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apresentados pelos próprios atores, que revezam na descrição científica dos 

flageladores instrumentos.  

Com as feridas curadas, na cena “Fuga”, Zambi foge pela mata.  

Na cena “Negros na mata”, nossas belezas e dádivas naturais são cantadas 

romanticamente, indo muito além das aclamadas “palmeiras onde canta o sabiá”. É 

nessa cena que aparece o personagem Nico, escravo medroso que prefere viver 

cativo a buscar um futuro incerto, alusão crítica ao conformismo dos que não se 

envolviam nos movimentos pré-golpe.  

O coro do “Samba do negro valente e das negras que estão de acordo” canta 

a narrativa do roubo das negras e de sua consequência: o primeiro embate com os 

brancos, que atiram em vingança. Quando o primeiro grupo de negros cogita a 

possibilidade de desistir da vida sofrida, mas livre, é o rei Zambi que dá as ordens 

afirmando que “ser livre é poder trabalhar e vigiar e poder continuar sendo senhor de 

si” (BOAL; GUARNIERI, 1965)15 e que o único dono da mão livre do negro “mora 

nas estrelas”, ajoelhados todos rezam “Ave Maria”, numa belíssima mistura 

sincrética de santos e orixás. 

Na cena “Preço e perdão”, em um salto espacial, é apresentado o ponto de 

vista dos brancos em ralação às fugas. É mais barato “perdoar” os negros foragidos 

e comprar outro para substituí-lo do que custear sua recaptura.  

Outro navio atravessa a cena “Geração real” para trazer Ganga Zona e sua 

amada Gangoba, pais de Ganga Zumba, o Zumbi.  

Do mar onde Zumbi é gerado, há um corte para a “Construção de Palmares”, 

em que a prosperidade dos quilombos liderados por Ganga Zambi é cantada com 

entusiasmo crescente. Com a trégua do governo colonial a “mão livre do negro” 

trabalhava e produzia o suficiente para trocar com as cidades brancas vizinhas: 

“Branco comprando, negro vendendo, branco trocando, negro se armando. Pra cada 

pote de argila, pra cada cana vendida, se compra uma espingarda pra defender 

nossa vida” (BOAL; GUARNIERI, 1965). 

É o Cantador que anuncia o começo de “A bondade comercial”, dividida em 

três coros: dos brancos donos das sesmarias, dos brancos comerciantes e dos 

negros. Havia uma boa relação entre os comerciantes e os negros, os palmarinos 

acreditando que a amizade com os brancos aumentaram os valores de suas 

                                                 
15 Não há paginação marcando o texto, que pode ser encontrado no seguinte endereço:  
<http://pyndorama.com/wp-content/uploads/2009/01/arena-conta-zumbi.pdf> 

http://pyndorama.com/wp-content/uploads/2009/01/arena-conta-zumbi.pdf
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mercadorias. Quando os donos das terras atacam Palmares, os comerciantes traem 

o quilombo, se juntando aos Donos das Sesmarias. A cena termina com o coro dos 

brancos unidos: “O negro destruiremos, o negro destruiremos, o negro 

destruiremos!” (BOAL; GUARNIERI, 1965). 

Para representar de forma direta e simplificada as duas expedições 

holandesas contra Palmares, os autores se valem de trechos de documentos 

históricos do livro O quilombo dos Palmares (1947) de Edison Carneiro, para criar a 

cena “Diário de Viagem”. A cena é seguida pelas rimas do Cantador, que anuncia a 

chegada de Ganga Zona ao porto, já separado de Gangoba que carregava Zumbi no 

ventre.  

Zambi, sabendo da chegada de seu neto, manda-o buscar quando este 

estava sendo levado como escravo para as terras de Dom Fernando. Ganga Zona 

usa as correntes que o amarravam para golpear seu capataz e segue guiado por 

seus irmãos de luta para Palmares: “Palmar é Aruanda!” (BOAL; GUARNIERI, 1965). 

Enquanto Ganga Zona reza em agradecimento por sua liberdade, a história 

salta no espaço para o palácio do governador, na cena chamada de “Festa”. Entre 

os cortesãos, que demonstram sua nobreza intelectualizada recitando poesias, 

Ayres de Bezerra é apresentando a Dom Pedro. O diálogo entre os dois é um dos 

momentos mais potentes da dramaturgia que estabelece grave tensão histórica 

entre passado e presente, história e ficção, ao mesclar anacronicamente a 

linguagem do século XVII com frases corriqueiras da década 1960. A “Conquista da 

opinião pública” segue o caminho da cena anterior, utilizando o discurso do “perigo 

negro” anticristão, fazendo analogia ao “perigo vermelho” comunista que tanto 

amedrontava os conservadores que caminhavam na “Marcha da família por Deus 

pela Liberdade” em 1964.   

Novamente é o Cantador que muda o cenário da história, conduzindo o 

público com lirismo até a fazenda onde Gangoba era cativa. Através de versos 

rimados, a infância de Ganga Zumba é narrada de seu nascimento até quando se 

faz menino. Sua mãe conta pra todos da senzala que ele é rei africano, bisneto de 

Zambi, e encaminha seu filho em direção a Palmares. Com a senzala em festa, 

comemorando o anuncio do Ganga, Sinhá Clotilde se enfurece com o barulho e 

manda açoitar Gangoba, que morre pelo chicote do feitor sob o cúmplice olhar da 

igreja católica. A cena finaliza com a célebre canção “Upa neguinho”, enquanto 

Ganga Zumba, o Zumbi, segue seu destino.  
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O som de caixas e flautim rompe a música para iniciar a “Magnanimidade do 

governo”, em que o tratado de paz entre o Governo Geral e a República de 

Palmares estabelece-se.  

Novamente, o som dos instrumentos rompe a cena e traz um arauto que 

anuncia a destituição de Dom Pedro e a proclamação do novo governador Dom 

Ayres. Curto e informativo, o quadro é chamado de “Realismo político” e é finalizado 

com o discurso de posse de novo governante.  

 Enquanto isso, Palmares recebe em festa o bisneto de seu líder, Ganga 

Zumba chega junto com o anúncio de paz. E é em clima de felicidade que o 

Cantador finaliza o primeiro ato:  

 

CANTADOR - É justo neste instante de espanto e emoção 
que paramos nossa estória prá aliviar atenção 
Temos nós nosso direito de dar descanso à falação 
Tome café no barzinho que depois vem continuação. 
Até já meu senhorzinho, se não gostou peço perdão, 
Até já irmão, até já irmão. (BOAL; GUARNIERI, 1965) 

 

O segundo ato começa ao som de atabaques, as rápidas batidas prenunciam 

o ritmo temporal do ato. Ganga Zumba, já adulto, vive tranquilo em Palmares 

quando Dom Ayres nomeia como Capitão-Mor Fernão Carrilho, dando-lhe carta 

branca para “prender, torturar, castigar e matar estes negros fugidos e levantados” 

(BOAL; GUARNIERI, 1965).   

A guerra começa contra as cidades aliadas a Palmares, a primeira campanha 

de Carrilho é contra Sirinhaém, que se recusou a mandar soldados e armas. 

Enquanto o coro questiona as decisões do Capitão, em Palmares, Dandara e Ganga 

Zumba desfrutam do amor quando são pegos de surpresa com a notícia da morte de 

Ganga Zona. Zambi está velho e não suporta mais lutar, decide tirar a própria vida 

para ceder ao seu bisneto a liderança do quilombo. Ganga Zumba assume seu 

posto prometendo vingar seu pai e seu bisavô, sendo aclamado pelos palmarinos: 

“Ganga Zumba é Zumbi! Ganga Zumba é Zumbi! Ganga Zumba é Zumbi!” (BOAL; 

GUARNIERI, 1965). 

Na cena seguinte, o Governador Geral e o Bispo aprovam a contratação do 

Capitão-Mor Domingos Jorge Velho, o mais sórdido de todos os brancos 

apresentados no musical, capaz das campanhas mais perversas. Um coro de 
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cantadores relatam os embates entre as tropas militares e palmarinas. Zumbi 

convoca os quilombos vizinhos para a luta e todos respondem sem pestanejar.  

Jorge Velho mostra suas táticas de guerra: manda para o complexo de 

Palmares doentes contaminados das mais terríveis doenças. Na sequência, com a 

ajuda de 300 índios interessados nas mercadorias do homem branco, os soldados 

do Capitão-Mor derrotam Palmares. Novamente Zumbi passa os quilombos em 

revistas, mas não se ouve resposta, apenas um acorde ecoa no ar.  

Cercado, Zumbi diz suas últimas palavras:  
 

GANGA ZUMBA – Eu vivi nas cidades no tempo da desordem. Vivi 
no meio da gente minha no tempo da revolta. Assim passei os tempo 
que me deru prá vivê. Eu me levantei com a minha gente, comi 
minha comida no meio das batalha. Amei sem tê cuidado... olhei tudo 
que via sem tempo de bem ver... por querer liberdade.  
A voz de minha gente se levantou. Por querer liberdade.  
E minha voz junto com a dela. Minha voz não pode muito, mas gritá 
eu bem gritei. Tenho certeza que os dono dessas terra e sesmaria 
ficaria mais contente se não ouvisse a minha voz... Assim passei o 
tempo que me deru prá vivê. Por querer liberdade. (BAOL; 
GUARNIERI, 1965) 

 

E apesar da derrota, a última canção do musical é festiva e exalta a luta pela 

liberdade. Cabe a um ator do Arena finalizar o espetáculo: “E assim, termina a 

estória que bem e fielmente tresladamos [sic]. Boa noite!” (BOAL; GUARNIERI, 

1965).    

A revolução palmarina e a centenária luta dos quilombolas contra o governo 

escravocrata do período colonial foi contada pelo TA como apologia à necessidade 

de se combater o modelo político vigente pós-64. O projeto de encenação de Zumbi 

já vinha sendo elaborado antes mesmo da escolha do tema. Guarnieri, em entrevista 

concedida a Fernando Peixoto, publicada na revista Encontros com a Civilização 

Brasileira, em 1978, descreve que existia uma inquietação, uma necessidade antiga 

de romper com a forma narrativa que o grupo praticava:  

 

A gente sentia a necessidade de romper com o que fazia antes. Eu 
tinha a ideia da “sala de visitas”. Você pega três atores numa sala de 
visitas e se eles quiserem contam a história, passando do passado 
para o futuro, do campo de futebol para o Himalaia. Surgiu a magia 
do “conta”. (GUARNIERI apud PEIXOTO, 1978, p. 105)  
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 Foi depois de ouvir uma canção de Edu Lobo sobre Zumbi que a decisão de 

contar a história da rebelião negra foi tomada. E como ponto de partida para as 

pesquisas foi utilizado o texto Ganga Zumba (1962), de João Felício dos Santos, 

além de documentos históricos encontrados no livro O Quilombo dos Palmares 

(1947), de Edison Carneiro. O elenco era composto por Anthero de Oliveira, Chant 

Dessian (Isaísas Almada), David José, Dina Sfat, Guarnieri, Lima Duarte, Marília 

Medalha e Vanya Sant’Anna; a direção musical era de Carlos Castilho que, junto de 

Anunciação e Nenê, formava o trio de músicos que tocavam violão, flautas e 

percussão (bateria e atabaques).  

Zumbi nasce de um trabalho coletivo de criação e de um aproveitamento de 

experiências dos textos desenvolvidos nos Seminários de Dramaturgia, dos 

exercícios praticados nos Laboratórios de Interpretação e das encenações 

apresentadas durante todo o percurso do Teatro de Arena e dos seus integrantes. A 

soma dessas experiências gerou um repertório de recursos expressivos que 

serviram de base para a enunciação teatral polifônica, imagética e pulsante. Criou-

se uma encenação que transbordou os limites do gênero dramático quando se 

alimentou das mais distintas técnicas de natureza épica. Claúdia de Arruda Campos 

comenta:  

 
Na história do Teatro, registram-se diversos recursos para trazer à 
cena aquilo que não se pode expressar claramente pela ação 
dramática: o monólogo, o coro grego, o raisonneur, o narrador, o 
aparte são alguns dos expedientes que servem para ultrapassar os 
limites do gênero dramático. O usual é empregar-se um ou outro 
mecanismo. Não é o que acontece no sistema proposto pelo Arena 
que aproveita todas as formas épicas já experimentadas pelo teatro, 
usando-as lado a lado, em sua forma original, como é o caso dos 
coros, ou transformadas pela ação plural do Coringa que substitui, 
por exemplo, as técnicas do aparte e do monólogo pelas explicações 
e entrevistas. (CAMPOS, 1988, p. 122)  

 

 A criação coletiva é um traço marcante nos musicais “Arena Conta...”. O 

termo ganhou força nas décadas seguintes como a horizontalização das funções 

artísticas nos processos de montagem; mesmo sob o “pulso forte” do seu 

encenador, todo o grupo participava efetivamente da escrita do espetáculo tanto na 

sala de ensaio, desenvolvendo cenas a partir de exercícios improvisacionais e 

provocações de Boal, quanto em “gabinete”, opinando na escrita textual. Uma 
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experiência trazida pelos antigos integrantes do CPC, que também criava suas 

dramaturgias coletivamente. 

 Sobre o trabalho de criação em equipe, Augusto Boal comenta posteriormente 

em seu livro de memórias Hamlet e o filho do padeiro (2000): 

 
Como arte coletiva, a formação de equipe é imprescindível, rigor 
contratual ou laços afetivos, mas tem que existir.  
Existiu, em minha vida, em ocasiões e motivações diversas. Quando 
eu e Guarnieri escrevemos e Edu Lobo musicou Arena conta Zumbi, 
sempre juntos, ensaiando partes do texto e músicas que iam ficando 
prontas. À noite, Tartufo de Molière e, depois do jantar, até de 
madrugada, íamos autores e atores pra minha casa. Guarnieri e eu 
nos revezávamos na Olivetti, os outros em volta, dando sugestões, 
Edu trancado em outra sala, compondo. 
Juntos criamos essa unidade, esse coração, não só porque éramos 
família, mas, ideologicamente, estávamos juntos, lutando contra a 
recente instalação da ditadura cívico-militar, que tantos matou e 
tantos danos irreparáveis causou. (BOAL, 2000, p. 157) 

 

Arena conta Zumbi apresentava muito mais que um espetáculo musical 

circunstancial – com sua estreia nascia também um projeto de criação de um 

sistema de encenação, o Sistema Coringa, que seria consolidado no espetáculo 

seguinte, Arena conta Tiradentes.  

O formato “Arena conta...” foi o início de um processo que acompanharia toda 

a carreira de Augusto Boal, foi a criação de uma poética teatral brasileira que iria 

levá-lo ao Teatro do Oprimido. Com o Sistema Coringa, Boal cria um conjunto de 

técnicas e regras que podem ser aplicadas a qualquer texto teatral, como em um 

jogo de futebol – para usar a analogia do próprio teatrólogo – em que os 

espectadores conhecem as regras, que são fixas, mas a cada partida/espetáculo 

apresenta-se um novo jogo.  

Para compreender melhor o sistema, tomaremos a liberdade de um coringa 

de Augusto Boal para analisar os musicais, avançando e retrocedendo cenas, 

atendo-nos mais aos elementos estéticos que compõem dramaturgia e encenação 

do que à sequência do enredo propriamente dito. Sendo assim, subdividiremos, a 

partir daqui, o capítulo em dois tópicos: 2.1 - Dramaturgia e sua recepção; 2.2 - 

Encenação: as quatro técnicas do caos.  
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2.1 Dramaturgia e sua recepção   

 

Sabemos que a arte não se define pelo tema: a arte é um processo, 
uma forma de conhecimento através dos sentidos: esse é o 
significado da palavra “estético”. Não importa qual é o tema. Ou 
melhor, o tema deve ser escolhido segundo as necessidades do 
espectador para o qual se trabalha, e não segundo modas 
provenientes dos países imperialistas. (BOAL, 1977, p. 145)  

 

Entre as linhas que tramam a dramaturgia do espetáculo, a história de 

Palmares é certamente o fio condutor que costura referências aos acontecimentos 

latentes ao pós-64, entrelaçando momentos significativos do passado e do então 

presente da história brasileira.  

 

Assim como em 1958 o Arena descobre novas possibilidades para a 
pintura de costumes, agora dá dimensão nova a dois gêneros 
dramáticos tradicionais: o musical e a peça de assunto histórico. 
Enquanto musical, [...] criou-se um espetáculo que já nada se parece 
com a forma sob a qual conhecíamos o gênero. Quanto ao tema 
histórico, interpretado à luz de uma análise política atual, ganhará 
função evidentemente analógica. (CAMPOS, 1988, p. 72) 

 

Essa nova dimensão dramática encontrada em Zumbi – como foi colocada 

por Cláudia de Arruda Campos (1988) no capítulo Tempo de rebeldia de sua 

dissertação, mesmo aparecendo com nova roupagem formal ainda desconhecida, 

traz rastros de aproximação com o teatro de revista, “gênero híbrido de 

entretenimento musical, que mistura canções, danças e esquete às vezes sob uma 

tênue ligação satírica” (VASCONCELOS, 2009, p. 202).   

Arena conta Zumbi era composto por quadros distintos entre si, ricos em 

canções e marcações de cenas coreografadas, muito comuns ao gênero citado, 

trazendo, também, momentos que apresentavam costumes e fatos recentes, quase 

sempre recheados de humor. Todos esses fatores eram característicos da revista 

musical, “ainda de grande popularidade no Brasil entre as décadas de trinta e 

cinquenta, já pelo humor que decorre, em grande parte, da alusão a costumes e a 

acontecimentos próximos” (CAMPOS, 1988, p. 83). Cláudia de Arruda Campos 

ressalta que o musical, 
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[...] antes de filiar-se a tradições populares nossas, inscreve-se, 
como versão brasileira, na linha de um teatro de propaganda política 
em cuja ponta estão as atividades do proletkult soviético, que atinge 
sua realização mais acabada com o Teatro Proletário de Erwin 
Piscator e, ultrapassando o imediatismo da arte de agitação e 
propaganda, alcança a universalidade na obra de Bertolt Brecht. 
(CAMPOS, 1988, p. 85) 

 

 As aproximações das teorias de Boal com as formulações de Piscator não 

param por aí, há claras intenções didáticas nos musicais e o formato geral das 

peças se assemelha à revista política de Piscator, como bem analisou Cláudia de 

Arruda Campos: 

 

Em Zumbi, como naquelas criações do Teatro Proletário, o tema 
ancora-se no imediato, na discussão de questões políticas do 
momento, sendo um acontecimento real e particular investido de 
caráter exemplar. Existem ainda semelhanças de estrutura, 
particularmente quanto à composição da peça em sequencias breves 
em que se alternam o riso e a emoção. (CAMPOS, 1988, p. 85-86) 

 

 No livro O teatro político (1968), de Erwin Piscator, no capítulo em que o autor 

escreve suas “deliberações” sobre o Teatro Proletário produzido na década de 20, 

ele relata que as peças da época tinham como tema aspectos do mundo, mas não 

davam conta “da atualidade, do dia a dia”, do circunstancial. O que ele tinha em 

mente “naquele tempo, era uma ligação muito mais íntima com o jornalismo, com a 

atualidade do dia.” (PISCATOR, 1968, p. 52)16. A partir deste impulso, foi criado em 

trabalho coletivo o drama “Dia da Rússia”, com o intuito de responder rapidamente 

às questões de sua época, assim como Zumbi. Além do caráter jornalístico, há 

também no drama de Piscator personagens caricaturais, como as máscaras de Boal 

e a “divisão do conflito em dois blocos que coletivamente e de forma nítida se 

opõem, sem que nenhum personagem central dê ensejo à ação ou dela se 

beneficie” (CAMPOS, 1988, p. 86), como os coros dos brancos e dos negros em 

Zumbi. 

 Boal não tinha pudor ao aproveitar todos os recursos que lhe convinham, seja 

de tradições estrangeiras ou nacionais, fazendo sempre uma nova leitura das 

técnicas existentes para gerar as suas, sempre com o intuito de encontrar uma 

                                                 
16 Publicado sob o título original alemão Das Politische Theater, em 1963. A edição em português 
citada foi publicada no Brasil em 1968. 
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poética teatral que dialogue com os conflitos do presente. No caso do Brasil em 

1965, a liberdade era a tônica do momento.   

 

Libertação e renovação são já tônicas do século, mas para quem 
sofre na pele os problemas do colonialismo e da ditadura, adquirem 
ênfase ainda maior. E vão se expressar não só em peças em que a 
libertação, em todas as suas formas, é a própria raiz temática (O 
Santo Inquérito, Arena Conta Zumbi, Arena Conta Tiradentes, etc.), 
como dando origem a uma das tendências mais interessantes da 
atualidade: o teatro musical, que assume feição muito própria nossa, 
totalmente diversa da comédia americana, por exemplo. Teatro 
musical que surge, assim, integrado em uma tradição de “revista 
popular” – em que a crítica social e política, embora simplista e 
ingênua, visa à situação do momento – como também na literatura 
popular, na tradição oral, em que os cantadores e autores se 
prendem igualmente, dentro de uma temática variável, a uma crítica 
circunstancial, geralmente sob forma, em ambos os casos, de piadas 
e anedotas. (KÜHNER apud CAMPOS, 1988, p. 83)  

 

Esta crítica social e política, que Maria Helena Kühner (1971) comenta – 

esses enxertos humorísticos circunstanciais típicos das revistas musicais – são 

definidos por Fernando Marques (2014) como uma “noção de topicalidade”. Explica 

o autor:  

 
[...] isto é, a qualidade do que é atual como fonte para o cômico, ao 
tratar de Liberdade, liberdade, peça na qual se brincava, por 
exemplo, com o despreparo dos militares para as tarefas civis e com 
a figura de Castelo Branco. Esse mesmo humor tópico é utilizado em 
Zumbi, podendo limitar-se eventualmente à piada e a seu efeito 
imediato. (MARQUES, 2014, p. 262) 

 

Cláudia de Arruda Campos considera que o humor tópico de Zumbi é “um dos 

maiores triunfos do espetáculo”, embora o recurso faça da peça um musical datado 

já que o efeito cômico só é funcional para os expectadores que compartilham das 

referências e “proximidades com os acontecimentos” (CAMPOS, 1988, p. 77). 

Segundo a pesquisadora: 

 

Algumas passagens, inclusive, tiram seu efeito de um 
comportamento afetivo muito particular a certos grupos. É o caso da 
cena em que os escravos foragidos embrenham-se no sertão: os 
atores formavam uma figura paródica de “monumento às bandeiras”, 
bem mais hilariante para o que convive com o popular “empurra-
empurra” (Monumento às Bandeiras, no Parque do Ibirapuera) do 
que para qualquer outro espectador. (CAMPOS, 1988, p. 78) 
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 Havia uma proposta intencional concreta dos autores de localizar atores e 

espectadores no mesmo tempo e espaço. No artigo Etapas do Teatro de Arena de 

São Paulo (1977), Boal confirma essa intencionalidade:  

 

Zumbi propunha-se muito e o conseguiu bastante. Sua proposta 
fundamental foi a destruição de todas as convenções teatrais que se 
vinham constituindo em obstáculo ao desenvolvimento estético do 
teatro. 
Procurava-se mais: contar uma história não da perspectiva cósmica, 
mas sim de uma perspectiva terrena bem localizada no tempo e no 
espaço: a perspectiva do Teatro de Arena, e de seus integrantes. A 
história não era narrada como se existisse autonomamente: existia 
apenas referida a quem contava. (BOAL, 1977, p. 184) 

 

 Não era necessário ser um espectador atento para compreender esta 

intenção, o discurso textual – que inclui as letras das canções de Edu Lobo – mesmo 

valendo-se da metáfora mostrava-se na maioria das vezes direto. Eram os criadores 

do musical, integrantes do Teatro de Arena de São Paulo que estavam ali, diante do 

público, apresentando a “epopeia de Zumbi” sob suas perspectivas, apresentando-

se como narradores não só da história da luta negra, mas narradores de sua própria 

história, de seu próprio tempo, da sua própria forma de encenar, como podemos 

observar na canção que inicia o espetáculo:  

 
[...] A história que o Arena conta 
É a epopeia de Zumbi; 
tanto pró e tanto contra 
juro em Deus que nunca vi. 
Os atores tem mil caras 
fazem tudo neste conto 
desde preto até branco 
direitinho ponto por ponto. 
Há lenda e há mais lenda 
há verdade e há mentira 
de tudo usamos um pouco 
mas de forma que servira  
a entender nos dias de hoje 
quem está com a verdade, 
quem está com a verdade, 
quem está com a mentira. 
(BOAL; GUARNIERI; LOBO, 1965)  
 
 

 Neste trecho podemos observar, também, o comprometimento com a ficção. 

Foram usados documentos históricos, discursos políticos reais, humor tópico, mas 

todos estes recursos estavam a serviço da encenação teatral. Não se pretendia um 
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espetáculo documental fiel à veracidade dos fatos, a dramaturgia não foi criada a 

serviço da realidade, mas a realidade foi utilizada a serviço da ficção, como 

podemos constatar no trecho já citado: “Há lenda e há mais lenda, há verdade e há 

mentira, de tudo usamos um pouco, mas de forma que servira” (BOAL; GUARNIERI; 

LOBO, 1965). 

  A topicalidade não era uma novidade endêmica de Zumbi, o show Opinião 

(1964) e Liberdade, Liberdade (1965), de Millor Fernandes e Flávio Rangel (que 

assina a direção), também se valeram do recurso. Outro método utilizado na 

dramaturgia desses musicais que também foi aproveitado em Zumbi foi a colagem.  

 Como comentamos no capítulo anterior, Opinião trazia depoimentos reais dos 

integrantes e dados estatísticos na composição de seu roteiro dramatúrgico, 

utilizando-se da colagem em menor escala que Liberdade, liberdade, em que era a 

essência de toda estruturação formal do texto.  Em Zumbi, o mecanismo foi utilizado 

tanto de forma crua, sem a inserção de trechos ficcionais, como de forma paródica, 

mesclado à fábula com a substituição de poucas palavras.  

 Boal, no livro Técnicas Latino Americanas de Teatro Popular (1977), faz um 

apanhado de técnicas que ele pôde conhecer e praticar pelos nossos países 

vizinhos enquanto esteve exilado. Entre novas experiências e constatações, ele faz 

menção às vivências anteriores para criar um relato quase jornalístico do teatro 

popular latino-americano. A colagem está entre as técnicas “hermanas”, familiares 

entre os países pesquisados. Como exemplo brasileiro, ele descreve como o diário 

de viagem do Capitão João Blaer, que comandou uma fracassada expedição 

holandesa contra Palmares, foi utilizado fielmente na dramaturgia e encenação de 

Zumbi. Escreve Boal:  

 

Uma das cenas mais contundentes de Zumbi era a transcrição literal 
de um Diário, o do capitão João Blaer, que tentou a primeira invasão 
à República Negra de Palmares, no Brasil, no século XVII. O capitão 
narrava o que tinha acontecido a ele mesmo e à sua tropa em cada 
dia da campanha que durou 13 dias, desde o primeiro, com festas e 
despedidas, bailes e alegria, até ao último, uma marcha forçada em 
andamento veloz de volta ao acampamento, derrotados. Os atores 
imaginavam a cena e inventavam personagens mudos que serviam 
de interlocutores do capitão que lia para eles o seu Diário.  
Nestes casos, o texto original é tomado como uma provocação para 
a criação mais ou menos livre da encenação. (BOAL, 1977, p. 78)17 

                                                 
17 A primeira parte do livro, intitulada de Categorias do Teatro Popular, foi escrita no Brasil, em 1970, 
já a segunda parte do livro que citamos, chamada de Técnicas Latino-Americanas de Teatro Popular, 
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No trecho citado por Boal podemos observar a utilização da colagem de forma 

mais crua, intercalando (onde aparecem os algarismos romanos, em destaque 

abaixo) com as improvisações dos atores que foram aderidas ao texto:  

 
CAPITÃO – Partimos no dia 1º. (I) No dia 2 topamos com um monte 
chamado Elinga. (II) Ali caminhamos duas milhas e topamos com o 
rio chamado Sebauma, onde nossos índios fisgaram muitos peixes 
chamados Tairairais. 
– No dia 3 topamos com o monte chamado Tamala onde 
pernoitamos. (III) – No dia 4 topamos com um antigo engenho por 
nome São Miguel (IV) caminhamos uma milha pequena quando 
topamos com alguns mundéus (V) isto é, armadilhas de pegar caça, 
as quais porém estavam vazias. Mandamos nossos índios examinar 
se por ali havia pegadas de negros.  
– No dia 5 topamos com um grande pássaro chamado 
Enijma [...]. 
 
CACOS OFICIALIZADOS 
I – Oh captain, my Captain 
II – J’adore les tropiques 
III – Foi lá que se deu o crime da mala? 
IV – Pour nous les français, c’est Saint Michel 
V – Q’est que c’est bundéus? 
– Eu disse mundéus, com M de... 
– Mon Dieu! 
VI – Quer parar?  
(Afrescalha de vez porque todos falam e não prestam atenção: bicha 
mesmo). 
 (BOAL; GUARNIERI, 1965) 
 

Não podemos deixar de comentar os infelizes momentos em que foram 

usadas piadas homofóbicas, como bem aponta Cláudia de Arruda Campos (1988), 

que fogem da noção de topicalidade para tentar alcançar o riso fácil, “malicioso e 

debochado”, como no trecho que aparece nas rubricas dos “cacos oficializados”: 

“Afrescalha de vez porque todos falam e não prestam atenção: bicha mesmo”18 

Infeliz também é a tentativa de representar o caráter diminuto dos personagens das 

classes dominantes pelo gestual, reforçando os preconceitos proferidos na rubrica 

citada.  Os artifícios “humorísticos” usados pelos autores acabaram por gerar uma 

                                                                                                                                                         
foi desenvolvida na Argentina entre 1973 e 1974. A publicação utilizada foi feita em Portugal e data 
de 1977.   
18 No livro de memória de Boal, como foi citado, por muitos momentos nos parece que o autor faz 
uma defesa – natural, dado a paixão que dedicamos aos nossos trabalhos artísticos – às críticas não 
só da época, mas que foram produzidas ao longo dos anos. Os “cacos oficializados”, por exemplo,  
não são citados no trecho que apontamos, os personagens aparecem como “mudos”.  
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recepção negativa da cena, desviando o foco do problema exposto, como nos afirma 

Iná Camargo Costa:  

 

A direção, recomendando aos atores que fossem “fresquíssimos, 
afetados, artificiais”, acabou provocando mais protestos do que 
observação do problema exposto e impediu a percepção de que a 
cena foi tecnicamente inspirada em recursos como os utilizados por 
Brecht em A alma boa de Setsuan e já experimentados por Vianinha 
e Chico de Assis na Mais valia, assim como pelo próprio Boal em sua 
Revolução na América do Sul. (COSTA, 1996, p. 117) 

 

 A autora completa:  

Trata-se, em suma, de adaptação ao repertório brasileiro da mesma 
técnica utilizada na cena da Alma boa de Sutsuan em que o foco 
narrativo é da Sra. Yang e a cena vai desmentindo o seu relato 
através do repertório cômico. (COSTA, 1996, p.118). 
  

Em algumas passagens, o tratamento dado à mulher é extremamente 

machista, tanto para as brancas (que na cena “Conquista da opinião pública” 

sugerem o desejo de serem violentadas), quanto para as negras (que na cena 

“Construção de Palmares” aparecem como meras reprodutoras), para usar apenas 

dois exemplos, entre outros recorrentes. Também há uma hipersexualização dos 

homens negros. Todos os momentos citados tinham o humor como propósito, e não 

foram percebidos na época como “muito negativos” (CAMPOS, 1988, p. 83).  

Felizmente a estrutura dramática tinha um nível de elaboração muito superior que os 

enxertos cômicos utilizados pelos dramaturgos.  

Como vimos no primeiro capítulo, não era a primeira vez que o Teatro de 

Arena usava a metáfora19 como aparato textual, ainda na terceira fase que antecede 

os musicais, a nacionalização dos clássicos, o recurso foi utilizado para a adaptação 

da obra de Maquiavel, A Mandrágora. Como comenta Boal: 

 

A Mandrágora, em nossa versão, foi feita não como peça acadêmica, 
mas como esquema político ainda hoje utilizado para a tomada de 
poder. O poder, na fábula, era simbolizado por Lucrécia, a jovem 
esposa guardada a sete chaves, mas mesmo assim acessível a 
quem queira e por ela lute – sempre que se lute tendo em vista o fim 
que se deseja e não a moral dos meios que se usam. (BOAL, 1967c, 
p. 18)  

 

                                                 
19 Nas palavras de Boal, a metáfora é a “constatação de uma abstração”, a “transposição de palavras 
e significados” (BOAL, 2000, p. 201).  
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 A Madrágora20 estreou em 1962. Na peça, o drama de uma jovem é o véu 

que encobre o discurso político. Assim como em Black-tie – apesar desse possuir 

um discurso desprovido de metáforas –, a natureza épica da trama está vinculada a 

questões individuais, é a partir do conflito de um determinado personagem, de suas 

questões e ações, que o enredo se desenvolve. O contrário acontece em Zumbi, 

apesar de o título da peça criar uma falsa impressão protagônica, o que se 

apresenta é a saga de toda uma geração, a luta de uma comunidade é o fator que 

rege o recurso metafórico.  

 Assim, como aconteceu em Opinião, Zumbi é recebido pelo público com 

alvoroço, que responde ao grito de liberdade negro esgotando os ingressos e 

lotando a pequena sala da Teodoro Baima. Para Iná Camargo Costa (1996) a fábula 

contada como analogia ao golpe contém certa ilusão, ela comenta:  

 

A ideia de que Zumbi é uma resposta ao golpe militar contém 
implícito um grão de mistificação. Supõe a avaliação de que o 
“acidente de percurso” não foi uma derrota e, impertérritos, os 
guerreiros da véspera continuam a postos para os próximos 
enfrentamentos. Assim Zumbi foi entendida, como já tinha acontecido 
com Opinião. E por isso ambas as peças foram festejadas como a 
senha para uma resistência política que não tinha acontecido nem 
estava acontecendo. Quando o nosso teatro político começa a se dar 
conta de que em 1964 o caminho democrático, apenas entrevisto nas 
lutas que Zumbi não conta, estava definitivamente bloqueado para a 
nossa história, a própria ideia de resistência já tomava outro rumo. 
(COSTA, 1996, p. 127) 

 

Ressaltamos que Iná Camargo Costa não desmerece o musical e seus 

“afeitos conjunturais”, a pesquisadora ressalta que – e concordamos plenamente 

com ela – há uma mistificação “das lutas travadas nos anos anteriores ao golpe” se 

comparada à luta de Palmares que resistiu bravamente por cem anos, sendo os 

vinte últimos atacados pelos militares. Em 1964 os golpistas não encontraram 

“resistência organizada” e “puderam executar suas metas ferozes (prisão e matança 

de lideranças populares) com relativa facilidade” (COSTA, 1996, p. 125).  

 Já para Cláudia de Arruda Campos (1988) o paralelismo entre o passado 

colonial e o presente ditatorial, essa “resposta” ao até então recente regime, não era 

                                                 
20 Participaram da montagem: Mário da Silva, na tradução; Augusto Boal, na direção; Paulo José, no 
figurino e cenários; Damiano Cozzela, na composição musical; Ary Toledo, na execução musical; 
Paulo José, Juca de Oliveira, Milton Gonçalves, Gianfrancesco Guarnieri, Riva Nimitz, Fauzi Arap, 
Maria Alice Vergueiro e Isabel Ribeiro, na atuação (VARGAS, 1978, p. 19).  



70 
 

infundada. Havia uma proposta clara de utilizar a resistência e luta de Palmares 

como exemplo a ser seguido no presente, ela afirma que: 

 

Não é gratuita essa visão dos fatos. Como nos previne a preposição 
da peça, “de tudo usou-se um pouco, mas de forma que serviria a 
mostrar, nos dias de hoje, quem está com a verdade, quem está com 
a mentira” (p. 31). A fábula tem caráter exemplar, endereço certo e, 
para tanto, motivos bem calculados. A inversão de diversas 
referências ao presente relembra constantemente a que época se 
devem ajustar as lições extraídas do evento narrado: o episódio de 
Palmares será metáfora dos acontecimentos de 1964. Pretende-se 
analisar o golpe de abril, a derrota das forças populares, expondo 
suas causas de modo a subsidiar uma atitude de resistência. 
(CAMPOS, 1988, p. 74)  

  

 Preferimos aqui ficar com a teoria que defende a intenção dos dramaturgos 

em operar a aproximação com o golpe de abril e com os movimentos populares que 

o antecederam com a trajetória de Palmares, que o musical foi pensando como uma 

resposta rápida aos acontecimentos políticos de 1964 em seu tema, mas que sua 

estrutura – como argumentado em diversos momentos ao longo deste estudo – é 

uma “resposta elaborada” resultante de um acúmulo de experiências, das pesquisas 

que o grupo vinha desenvolvendo durante toda sua trajetória. 

 Como é sabido, a cena teatral brasileira contemporânea a Zumbi, vivia a 

efervescência e o sucesso de Opinião – que também utilizou o recurso metafórico – 

como sinaliza Maria Silva Betti: 

 

Mesmo que não vislumbrasse até aquele momento qualquer 
perspectiva de derrubada do regime recém-imposto [sic], considerou-
se fundamental que todos, artistas e público, se unissem com 
urgência na opinião, aclamada calorosamente, passou a ser 
encarada como o passo inicial para uma articulação de forças contra 
o regime: ante a impossibilidade de ação revolucionária imediata, 
cantar em prol de uma convicção política assumiu o papel de um ato 
concreto (mesmo que simbólico) de mobilização e resistência. 
(BETTI, 2013, p. 195) 

 

 Com a afirmação de Maria Silva Betti, podemos concluir que não é só pelas 

questões estéticas que Zumbi se faz herdeiro de Opinião. O sentimento de 

mobilização e resistência também emerge no musical do Arena, assim como 

aconteceu com a música popular brasileira nos anos que sucederam o show. Como 



71 
 

podemos ver na primeira canção do espetáculo, em que o grupo convoca o público 

para juntos, de mãos dadas, lutarem pela liberdade: 

 

(RITMO: ATABAQUE, BATERIA, TODOS OS ATORES ENTRAM E 
CANTAM. OS ATORES NÃO SAEM NUNCA DE CENA, 
ASSUMINDO OS SEUS DIFERENTES PERSONAGENS DIANTE 
DO PÚBLICO)  
O elenco do Arena começa a cantar:  
  
O Arena conta a história                  
pra você ouvir gostoso,  
quem gostar nos dê a mão  
e quem não, tem outro gozo.  
História de gente negra  
da luta pela razão,  
que se parece ao presente  
pela verdade em questão,  
pois se trata de uma luta  
muito linda na verdade:  
é luta que vence os tempos,  
luta pela liberdade!  
(BOAL; GUARNIERI; LOBO, 1965) 

 

Em Hamlet e o filho do padeiro (2000), Boal reitera o desejo de falar do seu 

tempo investigando a metáfora como elemento substancial do texto. O trajeto da 

pesquisa iniciada no TA acabou por germinar no Show-Opinião (BOAL, 2000, p. 

224) e logo após em Zumbi. Ele afirma: “Em Zumbi, outra vez, a metáfora. Usamos a 

República Negra formada por escravos que se libertavam [...] Queríamos resistir” 

(BOAL, 2000, p. 232). Para Roberto Schwarz:  

 

Opinião produzia a unanimidade da plateia através da aliança 
simbólica entre música e povo, contra o regime. Zumbi tinha 
esquema análogo, embora mais complexo. À oposição entre 
escravos e senhores portugueses, exposta em cena, correspondia 
outra, constantemente sugerida, entre o povo brasileiro e a ditadura 
pró-imperialista. Este truque expositivo tem sua graça própria, pois 
permite falar em público do que é proibido, combinava um 
antagonismo político, e capitalizava para o segundo o entusiasmo 
descontraído que resulta do primeiro. (SCHWARZ, 2008, p. 98) 

 

 Um bom exemplo do esquema análogo indicado por Roberto Schwarz é a 

forma como os autores valem-se, notavelmente, da fala de abertura do Conselho 

Nacional de Planejamento (CONSPLAN), pronunciada em março de 1965 pelo 

presidente Marechal Castelo Branco, para elaborar o discurso de posse do 

governador Dom Ayres.  Vejamos como exemplo, primeiro, o discurso do Marechal:  
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Não era nosso propósito agradar, mas corrigir. Não viemos para 
capitular diante da desordem, de que muitos se serviam, mas para 
instaurar a ordem, de que todos se beneficiarão. Aceitamos, por essa 
razão, o desafio temporário da impopularidade na certeza de que o 
povo, mais cedo do que pensam os demagogos, sabe distinguir os 
que o servem dos que dele se servem. (CASTELO BRANCO, 1965, 
p. 76)21 

 

 Em seguida, seu aproveitamento na dramaturgia na cena “Realismo político”: 

 

DOM AYRES – Senhores, da discussão nasce a sabedoria. Opiniões 
diversas devem ser proclamadas, defendidas, protestadas. O dever 
do Governador dessa Capitania é a todos ouvir, porém deve agir 
exclusivamente segundo lhe ordena sua própria consciência 
individual. Sejamos magnânimos na discussão, mas duros na ação. 
Plurais na opinião, singulares na obediência de minha ordem. 
Descontentes haverá, e sempre. Um governo enérgico toma medidas 
impopulares de proteção à coroa, não aos insatisfeitos. 
Meu governo será impopular, e assim, há de vencer, passo a passo 
dentro da lei que eu mesmo hei de fazer. 
Senhores, vós guerreais como quem faz política. Eu farei política 
como quem guerreia. (BOAL; GUARNIERI, 1965) 

 

A topicalidade existente no pronunciamento de posse do governador Dom 

Ayres vai além de uma tentativa de humor e alcança um caráter jornalístico, 

costurando realidade e ficção, em que um documento do presente é utilizado como 

base para a construção de uma cena representativa do passado. Sobre essa 

sobreposição jornalismo e fábula, no artigo A necessidade do Coringa (1967b), Boal 

explica: 

 

[...] conseguia-se apenas – e isto já era bastante – justapor 
“universais” e “singulares” amalgamando-os: de um lado a história 
mítica com toda a sua estrutura de fábula, intacta; de outro, 
jornalismo com o aproveitamento dos mais recentes fatos da vida 
nacional. A junção dos dois níveis era quase simultânea, o que 
aproximava o texto dos particulares típicos. (BOAL, 1967b, p. 28) 

 

 Não era difícil para o público da época, composto em maioria por estudantes 

de classe média, aceitar os anacronismos propostos no texto, a transposição para o 

presente era simples: a burguesia colonial representava o empresariado de direita 

defensor do capitalismo; a metrópole portuguesa representava os Estados Unidos 

                                                 
21 Disponível em: <http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/castello-branco/discursos-
1/1965/09.pdf/view>. Acesso em: 08 de dez. de 2015.  

http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/castello-branco/discursos-1/1965/09.pdf/view
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/castello-branco/discursos-1/1965/09.pdf/view
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da América e seu “imperialismo ianque”; o personagem do Bispo era a síntese de 

toda a cúpula conservadora e moralista da igreja católica que se posicionou pró-

golpe. Quando o Governo Geral era citado compreendia-se Governo Militar.  

 Cláudia de Arruda Campos adverte que a insistência dos autores em usar a 

alusão ao presente como recurso faz de Zumbi “uma peça datada”, pois a 

necessidade de “atender ao imediato” não dialogaria com “quem não tenha 

proximidade com os acontecimentos”, além de tornar a análise política proposta pelo 

musical superficial (CAMPOS, 1988, p. 77)22. 

Os autores também recorrem à intertextualidade em diversos momentos da 

dramaturgia, como podemos observar na declamação de Zambi antes do suicídio, 

que é intercalada pelo coro que canta:  

 

CORO - É um tempo de guerra, é um tempo sem Sol. Sem Sol, sem 
Sol, sem sol, sem dó. 
ZAMBI – Eu vivi nas cidades no tempo da desordem. Eu vivi no meio 
da minha gente no tempo da revolta. Assim passei os tempo que me 
deram pra vivê. Eu me levantei com a minha gente, comi minha 
comida no meio da batalha. Amei, sem ter cuidado... Olhei tudo que 
via, sem tempo de bem ver... Assim passei os tempos que me deram 
pra viver. (BOAL; GUARNIERI, 1965) 

 

 Comparemos agora com trecho do poema Aos que vierem depois de nós de 

Bertolt Brecht, que começa com “Realmente, vivemos tempos sombrios!” – assim 

como o coro de Zumbi canta um “tempo sem Sol!” – e depois segue com “Para as 

cidades vim em tempos de desordem, quando reinava a fome. Misturei-me aos 

homens em tempos turbulentos e indignei-me com eles”23.  

Apesar dos recursos citados - colagem, topicalidade, metáfora e 

intertextualidade – serem recorrentes em toda a estrutura discursiva do formato 

“Arena conta...”, sendo utilizados novamente em Arena conta Tiradentes e Bolívar, 

eles não são considerados por Augusto Boal como dispositivos dramatúrgicos e de 

encenação imprescindíveis na composição formal do Sistema Coringa. A metáfora 

foi determinante na etapa da nacionalização dos clássicos em diversas experiências, 

                                                 
22 Em 2013, João das Neves dirigiu nova montagem de Zumbi com um elenco formado unicamente 
por atores negros.  A montagem utilizou-se do Sistema Coringa de interpretação e trouxe algumas 
felizes atualizações, como a inserção de pontos de umbanda nas cenas de Palmares. Ao contrário do 
que foi apontado por Cláudia de Arruda Campos (1988) a dramaturgia, que sofreu ajustes 
imperceptíveis, não ficou presa ao passado, e foi facilmente incorporada ao presente.  
23  Tradução de Manuel Bandeira. Disponível em: 
 <http://www.releituras.com/bbrecht_aosquevierem.asp>. Acesso em: 21 dez. 2015.  

http://www.releituras.com/bbrecht_aosquevierem.asp
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fazendo-se necessária naquele momento de opressão e censura, mas não se faz 

regra no sistema de Augusto Boal, visto que um dos principais objetivos do 

teatrólogo era a aplicação do método a qualquer texto teatral, não precisando se ater 

às tais especificidades dramatúrgicas.  

Já o maniqueísmo encontrado no musical mesmo que não assumido como 

tal, faz-se regra, pois vai constar como parte inerente do Sistema Coringa em 

Tiradentes, claramente explícito na divisão de coros entre “coro mocinho” e “coro 

bandido”, como veremos no capítulo seguinte.  

Em Zumbi, a divisão das personagens é pautada em dois núcleos: o primeiro 

é formado por negros, fortes, corajosos, guerreiros, homens de bem; o segundo 

núcleo é o dos brancos, fracos, escatológicos, homens maus. Tomemos como 

exemplo a descrição cênica da marcação de cena em que aparece pela primeira vez 

a figura de Domingos Jorge Velho:  

 
Os atores ficam perto de cada um dos praticáveis laterais onde se 
sentarão depois da entrada de Domingos. Este permanece todo o 
tempo no meio. Quando fala do plano de paz, senta-se no praticável 
grande. Seu comportamento tem que ser o mais repugnante 
possível: tira sujeira do nariz, coça o saco, cada vez com mais 
intensidade, esfrega o ouvido etc. Tudo isso porém, é feito com a 
total naturalidade. (BOAL; GUARNIERI apud COSTA, 1996, p. 122)  
  

 A intenção dos autores é visível, era o momento de se posicionar diante dos 

movimentos políticos e o público deveria escolher o lado do Arena, da esquerda, dos 

“homens bons”. Afinal, assistindo ao espetáculo, quem gostaria de se unir aos 

“homens maus” tal como eram representados, da pior maneira possível (segundo o 

ponto de vista dos autores): afeminados como os holandeses, decrépitos como o 

Capitão-mor e traidores como os comerciantes?  

Na cena intitulada “A bondade comercial”, quando Palmares já prosperava e 

não precisava mais de trocar armas com os comerciantes, o texto mostra os 

quilombolas com uma ingenuidade quase infantil, além de muito empenhados no 

trabalho e crescimento da comunidade.Eles acreditam na amizade dos “brancos 

comerciantes”, que por sua vez demonstram que sua única amizade é com o capital 

ao se unirem com os Donos das Sesmarias para massacrar os negros. Vejamos:  

 

COMERCIANTES -  
Nós os brancos comerciantes 
nos guiamos pela bíblia, 
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o livro santo diz ser pecado 
matar o negro trabalhador. 
Não deixaremos ser massacrado 
o povo heroico e sofredor. 
 
CORO DE NEGROS - 
Trabalha, trabalha, trabalha irmão 
que o branco vai nos defender, 
contra o branco que nos que perder, 
mas armas não é preciso não 
por isso chega de comprar, 
agora vamos só vender, 
os preços temos de aumentar 
o branco vai nos entender. 
 
COMERCIANTES - 
Nós os brancos comerciantes, 
nos guiamos pela bíblia 
o livro santo prevê este caso 
no Evangelho de Ezequiel: 
– Com a rebeldia não há concórdia. 
Punir com firmeza é uma forma 
de demonstrar misericórdia. 
 
COMERCIANTES E DONOS DAS SESMARIAS -  
– Nós os brancos, senhores da terra 
– Nós os brancos comerciantes 
Resolvemos em santa união 
dar fim ao povo ao povo rebelde 
exterminar a subversão. 
 
CORO -  
O negro destruiremos. (repete 3 vezes)  
(BOAL; GUARNIERI, 1965) 

 

Sobre esse tema tão discutido pela crítica da época, Paulo Mendonça 

publicou na Folha de São Paulo um artigo intitulado de Maniqueísmo em Zumbi 

(1965), que defende a forma de como a eterna rivalidade entre o bem e o mal é 

exposta no texto: 

 

A ideia de Augusto Boal e Gianfrancesco Guarnieri não foi escrever 
com a imparcialidade de cientista um capítulo da história nacional 
destinado aos compêndios de ginásio. Usufruindo da liberdade 
poética tomaram uma ação modelo do passado e a recriaram a seu 
modo, inserindo-a na problemática do nosso tempo, dentro de uma 
perspectiva que podemos aprovar ou não, segundo convicções de 
cada um, mas que é nossa e não de Zumbi e seus perseguidores. A 
verdade que pretenderam demonstrar e da qual se pode discordar é 
muito mais política e moral do que histórica. E nesse terreno nada os 
amarrava à verossimilhança muito rigorosa [...] Se à esquerda 
surgem peças que reduzem a questão social a um confronto 
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simplista entre bem e mal, à direita não faltam julgamentos 
igualmente primários, segundo os quais nada se aproveita fora os 
valores consagrados pela tradição [...] maniqueístas somos todos e 
só quando recuperarmos a sensibilidade pelos matizes é que 
poderemos iniciar um diálogo construtivo. (MENDONÇA, 1965, p. 
2)24 

 

 Décio de Almeida Prado, em crítica publicada em junho de 1965 no jornal O 

Estado de São Paulo, não compartilha da mesma opinião de Paulo Mendonça, e é 

bastante severo em relação à dicotomia negro bom versus branco mau tanto no 

texto quanto na encenação. Ele escreve: 

 

A ideia que faz dos homens, no que concerne ao bem e ao mal, é 
essencialmente religiosa: a vida concebida coma a luta entre dois 
princípios opostos, entre os imaculadamente puros e os 
irremediavelmente perversos. Nesse universo maniqueísta não há 
lugar para contingências históricas, circunstancias sociais, toda essa 
delicada e complexa textura que determina o modo de ser de uma 
comunidade. Os negros são idealizados como os índios o foram 
durante o romantismo. No fundo é a visão tradicional da sociedade 
mas com os papéis permutados: os que eram considerados bons – 
os brancos – passam a ser maus e vice-versa. (PRADO, 1965, p. 
22)25 

 

Para Décio de Almeida Prado (1965), a dramaturgia do espetáculo é um tanto 

quanto panfletária e abstrata, desagrada-o a simplificação da fábula de Zumbi em 

prol do paralelismo com o regime militar. Segundo o crítico, a luta palmarina já trazia 

intrínseca na sua historicidade o caráter revolucionário pretendido pelos autores: 

 

O mais curioso é que a história de Zumbi, por si mesma, já tinha 
aquele alcance revolucionário que a peça tanto se empenha em dar. 
Uma sociedade baseada na escravidão como a brasileira, não podia 
admitir, por coerência interna, uma comunidade de negros livres, não 
tanto pelos prejuízos que acarretava – fugas constantes de escravos 
– como pela ideia que encarnava, ideia de liberdade que, empregava 
em relação aos pretos, resultava forçosamente em outra ideia, ainda 
mais perigosa: a da igualdade racial, primeiro passo para a igualdade 
social. Esse germe de subversão já era suficientemente forte para 
dispensar qualquer acréscimo caricatural ou reforço romântico. 
(PRADO, 1965, p. 22) 

   

                                                 
24 Disponível em: <http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/1965/05/23/21/>. Acesso em: 15 dez. 2015. 
25 Disponível em: <http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19650509-27623-nac-0022-999-22-
not/tela/fullscreen>. Acesso em: 18 dez. 2015.   
 

http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/1965/05/23/21/
http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19650509-27623-nac-0022-999-22-not/tela/fullscreen
http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19650509-27623-nac-0022-999-22-not/tela/fullscreen
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 Mas para os criadores do TA usar somente a história da revolução negra de 

forma documental era pouco, ansiava-se pelo recrutamento ideológico do público, 

mesmo que para isto fosse preciso simplificar a história e apresentá-la de forma 

dialética como realmente foi, como pontuou Boal no artigo Etapas do Teatro de 

Arena de São Paulo (1977):  

 

Zumbi era peça de advertência contra todos os males presentes e 
alguns futuros. E, dado o caráter jornalístico do texto, requeria-se 
conotações que deveriam ser, e foram, oferecidas pela plateia. Em 
peças que exigem conotações o texto é armado de tal forma a 
estimular respostas prontas nos espectadores. Essa armação e esse 
caráter determinam a simplificação de toda a estrutura. Moralmente o 
texto torna-se maniqueísta o que pertence à melhor tradição do 
teatro sacro medieval, por exemplo.  (BOAL, 1977, p. 184)  

 

 É justamente nas simplificações maniqueístas defendidas por Boal que 

abateram-se as críticas proferidas por Iná Camargo Costa (2012). Boal aplica o 

tratamento épico aos brancos opressores, mas na busca de promover a empatia do 

público com quilombolas recorre também ao tratamento dramático. Nas palavras da 

pesquisadora:  

 

O princípio geral da peça é épico, mas ela distribui os recursos 
disponíveis segundo um critério político-formal muito problemático: 
os inimigos (portugueses, autoridades, etc.) recebem sempre 
tratamento épico e os “precursores dos revolucionários” (os 
quilombolas) ora tratamento épico e ora dramático. Aqui reside o 
estrago, justificado subjetivamente pelos dramaturgos pela 
necessidade de produzir empatia entre estes últimos e o público. 
(COSTA, 2012, p. 1)26 

 

Para Iná Camargo Costa (2012) o formato “Arena Conta...” é um desandar da 

carruagem em relação aos caminhos já percorridos pelo grupo em direção ao épico. 

A Revolução na América do Sul, por exemplo, trazia na sua estrutura a figura do 

narrador e a apresentação das cenas pelo título do teatro brechtiano.  

Já Fernando Marques classifica Zumbi e Tiradentes como “textos épicos de 

matriz brechtianas” e considera que as mesmas alcançam soluções originais 

(MARQUES, 2014, p. 180). Ele pontua:  

 

                                                 
26 Disponível em: 
<https://institutoaugustoboal.files.wordpress.com/2012/07/arenacontazumbi_iccosta1.pdf 
21/12/2015>. Acesso em: 28 dez. 2015. 

https://institutoaugustoboal.files.wordpress.com/2012/07/arenacontazumbi_iccosta1.pdf%2021/12/2015
https://institutoaugustoboal.files.wordpress.com/2012/07/arenacontazumbi_iccosta1.pdf%2021/12/2015
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O drama, no sentido que Szondi lhe atribuiu, ajusta-se à 
apresentação da trajetória de indivíduos e dos conflitos que entre 
eles se verificam, modelo que sobreviveu às oscilações de poder 
ocorridas em fins do século XVIII, fase a partir da qual se substituem 
aristocratas por burgueses no comando das sociedades europeias. 
Mas o modelo dramático revela-se insuficiente ou falho quando se 
trata de iluminar o que se passa no íntimo das personagens, a que o 
diálogo só terá acesso ao ganhar tonalidades líricas; ou quando é o 
caso de exibir eventos supraindividuais, coletivos, aos quais as 
palavras trocadas entre as figuras em cena podem, quando muito, 
aludir, sem lograr representá-los plenamente.  
Os conflitos entre as classes sociais constituem bom exemplo do que 
se afirma: por definição, eles transcendem a sorte individual e a 
esfera intersubjetiva, demandando recursos narrativos, épicos, para 
serem exibidos. (MARQUES, 2014, p. 146) 
 

Com relação à simplificação maniqueísta, o pensamento de Fernando 

Marques assemelha-se ao de Iná Camargo Costa, a dramaturgia de Boal e Guarnieri 

não abre possibilidades para que os espectadores desenvolvam suas próprias 

formulações críticas como acontece na obra de Brecht. Zumbi a todo momento 

provoca a indução de pensamento, fornecendo sempre respostas prontas, não 

abrindo outra possibilidade ao público senão a de repudiar os brancos e apoiar os 

negros. Sobre as aproximações e afastamentos entre os pensamentos de Boal e 

Brecht, Fernando Marques pontua:    

 
Se Arena conta Zumbi carrega influências claras de Brecht e se 
buscou o espectro universal – o líder negro e seus ascendentes 
como emblemas da luta pela liberdade – segundo chaves conceituais 
inspiradas em Lukács, por outro lado conseguiu deslocar-se dessas 
formas, sugerindo padrões originais tanto nas suas virtudes quanto 
nos seus limites. A referida liberdade épica, pela qual cerca de um 
século narra-se no decorrer da peça, transcende procedimentos 
tomados a Brecht; em contrapartida, o Brecht maduro de textos como 
Mãe Coragem evita as exortações diretas, preferindo traçar quadros 
mais largos onde a inteligência do espectador pode passear 
livremente, sem se ver atada a recados políticos estritos, a exemplo 
do [que] se dá em Zumbi. (MARQUES, 2014, p. 279) 

 

No que diz respeito ao trabalho dos atores, Zumbi já anunciava o pensamento 

que iria reger todo o Sistema Coringa: a interpretação social. As personagens eram 

construídas a partir das relações com os demais, e não de sua essência humana. 

“Pensávamos naqueles a quem nos queríamos dirigir, e pensávamos nas inter-

relações [sic] humanas e sociais dos personagens, válidas em outras épocas e a 

nossa” (BOAL, 1967c, p.19).   
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2.2 Encenação: As quatro técnicas do caos 
 

Já no programa da peça, além das inquietações políticas, os autores 

anunciam as particularidades do discurso cênico de Zumbi:  

 

Vivemos num tempo de guerra. O mundo todo está inquieto. Em 
todos os campos da atividade humana esta inquietação determina o 
surgimento de novos processos e formas de enfrentar os novos 
desafios. Menos no teatro [...] Nesta etapa do seu desenvolvimento o 
Arena desconhece o que é o teatro. Queremos apenas contar uma 
história segundo nossa perspectiva [...] Para fazer uma peça assim, 
precisaríamos (se fôssemos convencionais) de mais pra lá de 100 
atores, mais pra lá de 30 cenários [...] Destes fatos concretos 
surgiram as novas técnicas que estamos usando em Arena conta 
Zumbi: personagens absolutamente desvinculados de ator (todo 
mundo faz todo mundo, mulher faz papel de homem sem dar bola 
pra essas coisas, etc.), narração fragmentada sem cronologia, fatos 
importantes misturados com coisa pouca... (BOAL; GUARNIERI apud 
VARGAS, 1978, p. 22) 

 

Essas novas técnicas citadas pelos autores foram denominadas 

posteriormente por Augusto Boal, no artigo A necessidade do coringa (1967b), 

também do livro Arena conta Tiradentes (BOAL; GUARNIERI, 1967), como: 

desvinculação ator/personagem, narrativa una, ecletismo de gênero e estilo e o uso 

da música como suporte de conceitos. Sendo consideradas o ponta pé inicial da 

metodização do Sistema Coringa. Segundo o autor:  

 

Zumbi, primeira peça da série “Arena Conta...” descoordenou o 
teatro. Para nós, sua principal missão foi a de criar o necessário 
caos, antes de iniciarmos, com Tiradentes, a etapa da proposição de 
um novo sistema. A sadia desordem foi provocada por quatro 
técnicas principais que se usaram. (BOAL, 1967b, p. 24) 

 

Se pudéssemos acrescentar mais uma quinta técnica utilizadas às já citadas 

por Boal, certamente seria o uso da metáfora na criação do texto, amplamente 

utilizada no formato “Arena conta...”. Mas o uso da metáfora fez-se necessário para 

o contexto histórico e político daquela época, devido à repressão, como já é sabido. 

E a proposta do teatrólogo era que esse sistema perdurasse por mais tempo. Para 

além de seu momento. 

A primeira técnica, a desvinculação ator/personagem, foi desenvolvida para 

ser aplicada a qualquer tipo de texto, facilitando barateamento das produções, fator 
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importantíssimo para a sobrevivência de um grupo de teatro (já que um elenco de 

cinco atores poderia interpretar quinze personagens, por exemplo), reduzindo o 

número da equipe e, consequentemente, as despesas. Além de ir a contrapelo do 

formato de interpretação tradicional, criando códigos específicos para a cena teatral. 

O recurso já havia sido proposto por Brecht na peça didática A Decisão (1929) – 

como lembra o próprio Boal – e em exercícios preparatórios de atuação nas técnicas 

de ensaio que Brecht propõe no Pequeno Organon Para o Teatro27 (1948), quando 

um ator exercita outros papéis, se colocando no lugar de outros atores e 

personagens “de modo a construir coletivamente os personagens” (CAMPOS, 1988, 

p. 79), o que se propõe é o contrário do teatro stanislaviskiano, quando o ator 

procura identificar-se com a personagem, havendo um mesmo número de atores e 

de papéis. A estratégia, que na época foi vista como uma inovação para o público 

brasileiro, para o espectador contemporâneo já é um código corriqueiro utilizado por 

diversos encenadores e companhias. 

Faz parte do processo de desvinculação ator/personagem o revezamento de 

papeis. Em Zumbi todos os atores faziam todos os personagens, desprovidos de 

figurinos de época, como seria o convencional. Usando calças lee e camisetas 

coloridas, fugiam do naturalismo interpretativo e da estética realista de encenação – 

diferentemente de Tiradentes, em que o protagonista é sempre interpretado por um 

único ator vestido de acordo com a convenção realista, como veremos adiante. O 

revezamento acontecia de duas formas distintas: na escolha dos papeis que seriam 

executados no dia, sorteados entre os interpretes antes de cada sessão; e durante o 

espetáculo, quando os personagens transitavam pelos corpos dos atores a cada 

cena. Nem as características físicas dos atores, nem o gênero masculino ou 

feminino, por exemplo, determinava a escolha das personagens, a música de 

abertura preparava o público para receber o jogo cênico:  

 
Os atores têm mil caras 
fazem tudo neste conto 
desde preto até branco 
direitinho ponto por ponto.  
(BOAL; GUARNIERI; LOBO, 1965) 

 

Sobre a desvinculação, no artigo A necessidade do Coringa, Boal afirma: 

                                                 
27 Último texto escrito por Brecht, o Pequeno Organon Para o Teatro reúne reflexões das produções 
políticas-teatrais do autor.  
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Certamente não foi esta a primeira vez que personagens e atores 
estiveram desvinculados. [...] Na tragédia grega dois e depois três 
atores alternavam entre si a interpretação de todos os personagens 
constantes no texto. Para isso, utilizavam máscaras [...] No nosso 
caso, tentamos também a utilização de uma máscara, não a máscara 
física, mas sim o conjunto de ações e reações mecanizados do 
personagem. (BOAL, 1967b, p. 24)  

 

Gianfrancesco Guarnieri, em entrevista concedida à Carmelina Guimarães, 

em 1977, fala sobre as modificações formais ocorridas nos processos do grupo 

durante sua história. O dramaturgo afirma que todo processo criativo do TA 

“desemboca em Zumbi”, que era um “assalto na forma de expressão”, havendo “uma 

perspectiva cultural e moral mais que estética”: “O texto não permitia nenhum outro 

tipo de expressão senão aquela: não havia a psicologia do personagem, cada um 

representava uma função social” (GUARNIERI apud GUIMARÃES, 1978. p. 79).  

A solução encontrada para auxiliar o público na compreensão da alternância 

de personagens, já que no caso de Zumbi todos estavam caracterizados da mesma 

forma, era a utilização de uma máscara social: “um conjunto de ações e reações 

mecanizadas dos personagens” (BOAL, 1967b, p. 24).  Como explica-nos Boal no 

artigo A necessidade do Coringa: 

 
Cada um de nós, na vida real, apresenta um comportamento 
mecanizado pré-estabelecido. Criamos vícios de pensamento, de 
linguagem, de profissão. Todas nossas interrelações se padronizam 
na vida cotidiana. Estes padrões são nossas “máscaras”, como são 
também “as máscaras” dos personagens. Em Zumbi, 
independentemente dos atores que representam cada papel 
procurava-se manter em todos a interpretação da “máscara” 
permanente de cada personagem interpretado. Assim, a violência 
característica do Rei Zambi era mantida, independentemente do ator 
que o interpretava em casa cena. (BOAL, 1967b, p. 24) 

 

No livro 200 exercícios e jogos para o ator e o não ator com vontade de dizer 

algo através do teatro, publicado em 1979 no Brasil e escrito em 1974, quando Boal 

se encontrava exilado em Buenos Aires – o terceiro livro de uma série inaugurada 

pelo Teatro do Oprimido publicado em 1977 – o autor sistematiza os exercícios 

praticados pelos integrantes do Teatro de Arena de São Paulo, entre os anos de 

1956 e 1971, quando ele atuou como diretor artístico da companhia. Além dos 

exercícios descritos no livro, que nos são caros para o entendimento dos processos 

criativos do grupo e dos procedimentos de Boal enquanto diretor, as entrevistas 
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publicadas na introdução da publicação são extremamente esclarecedoras. As 

respostas dadas por Boal, com o distanciamento dos anos, apontadas no programa 

de Arena conta Tiradentes em 1967, parecem-nos mais elucidativas no que diz 

respeito à interpretação desvinculada dos musicais do Sistema Coringa.  Segundo 

Boal:  

 

Dentro do sistema “Coringa”, o espetáculo deve apresentar rituais 
realizados por um conjunto de máscaras que passam de ator para 
ator, de modo a que o espectador possa verificar que todos os rituais 
(mesmo os absolutamente necessários) devem ser constantemente 
destruídos, para que outros sejam criados e destruídos, para dar 
lugar a outros, que serão igualmente destruídos, a fim de que o 
tempo e a vida não sejam detidos. O teatro deve modificar o 
espectador, dando-lhe consciência do mundo em que vive e do 
movimento desse mundo. O teatro dá ao espectador a consciência 
da realidade; é ao espectador que cabe modificá-la. (BOAL, 1979, p. 
22) 28 

 

Roberto Schwarz assinala que “a personagem principal era o coletivo” 

(SCHWARZ, 2008, p.98) e descreve a forma como a máscara social, ou gestual, era 

praticada em cena:  

 

[...] para que se pudessem retomar, para que o ator pudesse ora ser 
protagonista, ora massa, as caracterizações eram inteiramente 
objetivadas, isto é, socializadas, imitáveis. Os gestos poderiam ser 
postos e tirados, como um chapéu e, portanto, adquiridos.  
(SCHWARZ, 2008, p. 98) 

   

O esquema maniqueísta vai servir também ao sistema interpretativo, assim 

como rubricas do texto sugeriam aos atores ações tidas como inferiores para os 

personagens opressores, as máscaras gestuais seguiam um padrão binário, como 

afirma Cláudia de Arruda Campos:  

 

Os personagens que integram um ou outro lado do conflito são, 
desse modo, facilmente identificáveis: os negros são figuras sempre 
carregadas de simpatia e dignidade; o inimigo será sempre 
caricatural, grotesco e, em casos extremos, repugnante, tal como 
devia ser a caracterização do bandeirante Domingos Jorge Velho.  
(CAMPOS, 1988, p. 81) 

                                                 
28 Entrevista publicada em livro no ano de 1979, não há uma data precisa da sua publicação em 
jornal, nem em qual jornal que foi publicada. Na introdução do livro, de 1977, Boal faz referência aos 
jornais La Pátria, de Manizales, Colômbia; L’Est Republicain, de Nancy, França; e Le Monde, de 
Paris, sem citar os entrevistadores ou o local e data exatos de sua publicação. 
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A condução da narrativa será feita pela figura épica do “Cantador”, cabe a ele 

convidar o público a embarcar na fábula, anunciar cenas, comentar os episódios, 

relatar dados verídicos e ficcionais. Como podemos constatar no trecho a seguir:  

 

(Entra um cantador – o papel desempenhado indiferentemente por 
todos os atores) 
 
CANTADOR -  
Feche os olhos e imagine 
Viver em mil e seiscentos 
em plena terra africana 
vendo os maiores portentos 
Havia guerra e mais guerra 
entre pessoal de lá, 
era gente de Zambi que só queria lutar: 
É assim que conta a História 
que num feio navio negreiro 
 
TODOS -  
Rei Zambi tão afamado, viajava prisioneiro. 
(Os atores jogam-se no chão simulando um barco. Remam) 
(BOAL; GUARNIERI, 1965) 

 

Através de versos rimados, o Cantador resume os fatos preparando a cena 

que será demonstrada como vimos há pouco ou comenta os acontecimentos depois 

que a cena acorreu, um recurso que traz agilidade ao texto por reduzir 

cronologicamente o que levaria muito mais tempo em uma ação dramática 

tradicional. Como podemos observar na cena em que Ganga Zona foge do capataz 

em direção a Palmares: 

 

CANTADOR -  
E foi num de repente 
que Ganga Zona aprisionado 
por chamado de Zambi 
conseguiu ser libertado 
pela força de irmãos negros 
ganhou a mata esperançado. 
E lá vai Ganga Zona 
Guerreiro neto de Zambi 
em demanda dos quilombos 
apressado a sorrir. 
Seu guia vai ao seu lado 
bem contente de servir 
a ganga tão afamado 
que lhe diz do seu sentir. 
(BOAL; GUARNIERI, 1965) 
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Utilizando basicamente os mesmos recursos narrativos do “Cantador” há 

ainda a figura do Narrador que aparece na cena “Fuga”, sem o lirismo do primeiro, 

ele desnuda a fábula para valorizar a realidade vivida em 1600. Vejamos:  

 

NARRADOR - Negros de todos os lugares procuravam as matas 
fugindo desesperados. Horror a chibata, ao tronco, às torturas. 
Buscavam no desconhecido um futuro sem senhor. Enfrentavam 
todo o perigo. Fome, sede, veneno, flecha dos índios, capitães do 
mato. 
Agonia pela liberdade. Ideia de ser livre. 
(BOAL; GUARNIERI, 1965) 

 

Havia também a figura do ator, contemporâneo ao espectador, presente no 

mesmo tempo e espaço: em 1965, na pequena sala de apresentações da Rua 

Teodoro Baima, nº 94. Esse ator, assim como o público que compunha a maioria da 

plateia do TA, era jovem, paulista e de classe média. Enquanto parte do elenco 

representava a cena, os que não participavam diretamente permaneciam na área 

cênica, reforçando o caráter metateatral do espetáculo. Reforçando, também, que 

era o elenco do Arena que contava Zumbi. Como relembra Boal (2000) em seus 

relatos: 

 

Zumbi foi a cristalização das experiências que havíamos feito. 
Sabíamos que não iríamos dialogar com o povo. Mostraríamos a 
nossa cara. [...]  
Éramos classe média. Pois bem: o cenário seria tapete vermelho 
felpudo, classe média como nós (hoje detesto vermelho felpudo...) 
Figurinos? Como nos vestíamos? Jeans Pois jeans e camisas 
coloridas, cada qual de sua cor. Foi essa a cenografia minimalista de 
Flávio Império. 
O espetáculo era como se um grupo de amigos invadisse a sala de 
visitas, onde outros amigos, a plateia, vestida de classe média, no 
esperasse. Pra que não houvesse a mais mínima esvaída sombra da 
mais remota e longínqua dúvida, o elenco cantava em coro: “O Arena 
conta a história/ pra você ouvir gostoso:/ quem gostar nos dê a mão,/ 
e quem não tem outro gozo!”. (BOAL, 2000, p. 231) 29 

 

A narrativa de uma das cenas mais impactantes do musical, intitulada 

“Mercado – Mercador apregoa seu produto”, fica justamente a cargo dos atores e 

                                                 
29 Além das características metateatrais da encenação comentadas pelo encenador, podemos 
observar também um tom de defesa no que se refere à classe social do público a que o grupo se 
dirigia naquele momento histórico. Muito criticado por não ir até onde o povo se encontrava, nas 
escolas, sindicatos, etc.  
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não dos personagens ou narradores. Em uma referência às técnicas épicas de 

Piscator, como citamos no começo do capítulo, os atores intercalam as “faltas” 

cometidas pelos escravos com imagens dos objetos de tortura correspondente à 

punição aplicada pelo torturador. A rubrica da marcação de cena reforça a proposta 

metateatral, como podemos observar no trecho a seguir:  

 

(TRÊS ATORES REVEZAM-SE NA DESCRIÇÃO CIENTÍFICA, 
SLIDES ILUSTRATIVOS SÃO MANIPULADOS POR UM QUARTO 
ATOR; UM QUINTO ARRANJA A TELA)  
 
1 – Se desagradava ao branco 
2 – Tronco. 
3 – Pescoço, pés e mãos imobilizados entre dois grandes pedaços 
de madeira retangular. 
2 – Se houvesse ofensa mais grave. 
1 – Pequeno instrumento de ferro que prendia pés e mãos do 
escravo forçando-o a uma posição incômoda durante vários dias. 
3 – Se a ofensa requeria castigo mais prolongado. 
1 – Cepo. 
2 – Longo toro de madeira que o negro deveria carregar à cabeça 
preso por uma corrente ao tornozelo. 
[...] 
1 – Nas falhas mais graves o negro era supliciado publicamente nos 
pelourinhos da cidade com o... 
2 – Bacalhau. 
3 – Um chicote especial de couro cru. 
(BOAL; GUARNIERI, 1965) 

 

A fusão entre o ator contemporâneo ao espectador, das figuras do Cantador e 

do Narrador com suas características cênicas resultará no coringa tal qual é 

apresentado em Tiradentes, como veremos no próximo capítulo.  

No artigo a Necessidade do Coringa (1967b), Boal fala que a desvinculação 

ator/personagem era um objetivo técnico do grupo, por haver a necessidade de se 

extinguir a influência que a fase realista tivera sobre o elenco, “na qual cada ator 

procurava exaurir as minúcias psicológicas de cada personagem, e ao qual se 

dedicava com exclusividade” (BOAL, 1967b, p. 25). O ator em Zumbi interpretava a 

“totalidade da peça”, não apenas seu personagem e seu conflito.  

É notório o trabalho de pesquisa feito em sala de ensaio pelos integrantes do 

Teatro de Arena, assim como aconteceu nos Laboratórios de Interpretação, quando 

o método Stanislavski foi estudado e reestruturado para as necessidades do grupo. 

Para o desenvolvimento dessa nova forma interpretativa caracterizada pela 

“socialização das personagens” foi necessário o desenvolvimento de uma série de 
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exercícios que resultaram em um denominador comum: para cada personagem era 

criada uma máscara que poderia ser “vestida” por diferentes atores, de maneira que 

o público o pudesse identificar.   

No livro Jogos para atores e não-atores30 (2007) Augusto Boal, entre outros 

jogos, descreve os exercícios praticados pelo Arena na montagem de Zumbi e na 

elaboração do Sistema Coringa, que buscavam uma “interpretação social”, em que 

“os atores passaram a construir suas personagens a partir de suas relações com os 

demais, e não a partir de uma discutível essência” (BOAL, 1967c, p. 19). Os 

exercícios intitulados “Mascaras e rituais” ajudam-nos a compreender a construção 

das máscaras/personagens, já os chamados “Pique-pique” auxiliam-nos na 

compreensão da dinâmica das cenas. Estes exercícios são definidos pelo próprio 

encenador como “absolutamente indispensáveis” para quem pretende utilizar seu 

sistema. Vejamos, como exemplo, a descrição do seguinte exercício:  

 

Criação coletiva de uma máscara: Uma dupla de atores conversa e 
se movimenta. O primeiro introduz, durante a conversa, uma 
característica qualquer da sua maneira de andar, ou de falar, ou um 
vício de pensamento, ou uma ideia fixa. O outro procura descobrir 
essa característica e reproduzi-la. Depois, o segundo ator junta à 
primeira uma segunda característica, que deve igualmente ser 
assumida pelo parceiro e somada à primeira. Este jogo pode ser 
jogada por uma equipe; neste caso, cada ator somará uma 
característica nova, que deverá ser assimilada por todo o grupo, 
criando-se assim uma máscara coletiva. (BOAL, 2007, p. 199) 

 

 Como podemos averiguar, a socialização das personagens não se dá 

somente na cena, ela é desenvolvida através de um processo de ensaio no qual que 

o encenador provoca os atores com jogos cênicos em que as respostas criativas 

individuais são somadas a experiência do coletivo, resultando no produto final. O 

exercício descrito leva-nos à conclusão de que o Sistema Coringa e seus 

dispositivos cênicos são resultantes da experiência de cada integrante do grupo em 

sua devida função artística, e não são somente uma elaboração pré-concebida de 

Boal, que o sistematizou. Segundo Fábio Cordeiro: 

                                                 
30 Publicado em 1998 pela Editora Civilização Brasileira, o livro traz uma revisão da publicação 200 
exercícios e jogos para ator e não-ator com vontade de dizer algo através do teatro, de 1979, 
acrescidos de demais experiências e exercícios criados e praticados por Boal até aquele momento de 
sua carreira. Todos os exercícios que citaremos no decorrer deste texto, fazem parte das práticas de 
ensaio nascidas no Teatro de Arena, como lembra Augusto Boal no capítulo introdutório do livro. 
Como exemplo de exercícios, optamos por citar a versão mais recente, em sua décima edição de 
2007.  
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De certo modo, se encontramos um sujeito coletivo, cuja identidade 
foi sendo criada e construída ao longo de seus processos e 
atividades, ao mesmo tempo, parece possível abordar o Teatro de 
Arena como um fundador de discursividades (FOUCAULT, 1992). E 
também como um caso emblemático da diluição dos conceitos de 
grupo e companhia no contexto do Teatro Brasileiro. Na medida em 
que consolida profissionalmente um projeto artístico, como se sabe, 
de pretensões ideológicas, no sentido de promover o engajamento 
crítico do espectador (individual) como cidadão (coletivo), sua 
identidade também se afirmava como a de um coletivo criador, que 
assina o espetáculo. (CORDEIRO, 2003, p. 4)  

 

 Já os exercícios “Pique-piques” foram desenvolvidos para auxiliar o ator no 

jogo da encenação, dinamizando as mudanças bruscas de emoções ou de 

personagens, “dando-lhe uma maior flexibilidade física, mental e emocional, maior 

concentração e atenção” (BOAL, 2006, p. 312). É o que podemos constatar na 

descrição do primeiro dos quatro jogos apontados por Boal: 

 

Piqui-pique simples: Todos os atores ficam fora de cena. O diretor, 
ou um ator, diz uma frase qualquer do texto e indica uma maneira de 
representar a cena: a caricatura, com ódio, com amor, magnificando 
etc. Imediatamente, todos os atores que participam da cena que 
inclui aquela frase correm e colocam-se nas posições que ocupam 
quando ela é pronunciada; iniciam a ação a partir dessa frase, dentro 
da forma de ensaio solicitada. Ao fim de alguns minutos, um segundo 
ator cita outra frase e outra técnica de ensaio. Imediatamente se 
interrompe a ação da cena que se estava fazendo e se começa, sem 
perda de tempo, a segunda cena requerida, colocando-se logo os 
atores nas posições que ocupam quando essa segunda frase é dita, 
isto é, eles saem da primeira cena e vão paa a segunda; e sempre 
desta forma continuam as cenas sucessivas, com as diferentes 
técnicas de ensaio pedidas. (BOAL, 2007, p. 313) 
 

 A intenção de Boal era de não associar nenhum personagem a ator algum, os 

atores deveriam se diferir das personagens – “verfrendunseffekt levado às 

consequencias últimas” (BOAL, 2000, p. 231), como ele afirma em sua autobiografia. 

Outro dispositivo cênico utilizado para reforçar a desvinculação era o de nunca 

utilizar o mesmo ator no mesmo personagem em cenas sequenciais, a cada 

mudança de cena fazia-se um novo rodízio, mantendo a máscara social de cada 

personagem.  

Voltando aos escritos de 1967, Boal afirma: 
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Fazendo-se com que todos os atores representassem todos os 
personagens, conseguia-se o segundo objetivo técnico dessa 
primeira experiência: todos os atores agrupavam-se em uma única 
perspectiva de narradores. O espetáculo deixava de ser realizado 
segundo o ponto te vista de cada personagem e passava, 
narrativamente, a ser contado por toda uma equipe, segundo critérios 
coletivos: “Nós, somos o Teatro de Arena” e “nós, todos, juntos, 
vamos contar uma história, naquilo que semelhantemente pensamos 
sobre ela”. Conseguiu-se assim um nível de “interpretação coletiva”. 
(BOAL, 1967b, p. 25-26)  

     

Podemos considerar a segunda técnica, a narrativa una (termo cunhado por 

Boal para caracterizar a narrativa coletiva), como consequência da desvinculação. A 

interpretação coletiva, citada por Boal, estende-se à fábula, que passa a ser contada 

por todo elenco também em forma coral visual e sonora, representando cenicamente 

a expressão de uma comunidade, de um povo, e não mais de um indivíduo.   

A forma coral aparece em dois tipos de modalidade de enunciação teatral que 

se diferem e se complementam: o coro, como é entendido em sua forma clássica 

como “um grupo homogêneo de dançarinos, cantores e narradores, que toma a 

palavra coletivamente para comentar a ação, à qual são diversamente integrados” 

(PAVIS, 2002, p. 73); e em coralidade, com movimentos e sonoridades coletivas, 

que perpassa “entre as evoluções dos grupos em cena ao procedimento de 

pluralizar o sujeito figural, fragmentando-o em múltiplas vozes” (CORDEIRO, 2009, 

p. 2). Carina Moreira (2015) afirma que:  

 

As duas categorias – coro e coralidade – formam a face de uma 
mesma moeda, formadoras de um discurso que se pretende opor ao 
individualizante, buscando formas que ponham como vozes sociais e 
políticas, reintegrando o homem ao coletivo. (MOREIRA, 2015, p. 23) 

 

Segundo Martin Mégevand (2003)31, a noção de coralidade é utilizada pela 

primeira vez por Jean-Pierre Sarrazac em O futuro do drama, texto de 1981. 

Mégevand afirma que, para tentar delimitar o seu conteúdo e sua aplicação, é 

necessário o cruzamento de várias áreas do conhecimento, o que torna ao mesmo 

tempo difícil e rico o seu emprego. Apesar da complexidade, acreditamos que o 

termo é o ideal para tentar identificar a forma coral desenvolvida pelo Arena naquele 

momento histórico, que transborda a definição clássica de coro. Para Mégevand,  

                                                 
31 Disponível em: <www.ceart.udesc.br/ppgt/urdimento%2020/coralidade.pdf>.  Acesso em: 15 dez. 
2015.   

http://www.ceart.udesc.br/ppgt/urdimento%2020/coralidade.pdf
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[...] entende-se por coralidade a disposição particular das vozes, a 
qual não provém nem do diálogo, nem do monólogo; a qual, 
requerendo uma pluralidade (um mínimo de duas vozes), contorna os 
princípios do dialogismo, particularmente reciprocidade e fluidez dos 
encadeamentos, em proveito de uma retórica da dispersão 
(atomização, parataxe, ruptura) ou do entrelaçamento entre 
diferentes palavras que se respondem musicalmente 
(estilhaçamento, superposição, ecos – efeitos de polifonia, todos). 
Portanto, o termo permite apontar com eficácia um modo, que varia 
conforme cada autor, de suprir as brechas do diálogo: evocar a 
coralidade de um dispositivo é inicialmente considerá-lo pelo ângulo 
da difração das palavras e das vozes, num conjunto refratário a toda 
e qualquer totalização estilística, estética ou simbólica. Nesse 
sentido, a coralidade é o inverso do coro. Postula a discordância, 
quando o coro – pelo menos como o entendiam os gregos – sempre 
carrega, mais ou menos explicitamente em seu horizonte, o traço de 
um idealismo do uníssono. (MÉGEVAND, 2003, p. 37-38)  
 
 

 O autor completa: 

 

No entanto, do ponto de vista do desenrolar temporal, a coralidade 
desempenha, no tecido dramático, um papel muito próximo daquele 
de que o coro de teatro estava investido. Ela produz diversos efeitos 
sobre a temporalidade dramática: retardando o desenrolar do diálogo 
como veículo da ação, impõe uma modalidade temporal de um tipo 
mais para o suspensivo, ainda que a esse respeito possam ser 
observadas variações de ordens muito diversas. [...] Se ela se aplica 
eficazmente às formas dramáticas modernas desde que o drama foi 
posto em crise, é dificilmente dissociável da estética do fragmento, e 
das várias modelizações da forma aberta: desmultiplicação, e até 
desaparecimento da tríade exposição-conflito-desfecho em proveito 
de uma retórica da disseminação, da microestrutura ou da 
composição por meio de quadros. (MÉGEVAND, 2003, p. 38)  
 

 Em Zumbi, ao contrário do que acontece posteriormente em Tiradentes, a 

figura simbólica do herói de Palmares por muitas vezes é diluída nas mais distintas 

formas de coralidade, como as apontadas Mégevand. Ao retirar a ênfase do 

indivíduo, do herói negro, os autores ampliam o efeito épico e distanciador do texto, 

afastando do espectador uma possível empatia com o protagonista. Dissolveu-se a 

tríade exposição-conflito-desfecho, como comenta Mégevand, fragmenta-se o 

percurso temporal e, consequentemente, o tecido dramático. Como podemos 

observar na narrativa coletiva que é responsável pela passagem de tempo que vai 

do nascimento de Ganga Zumba a quando ele faz-se menino, dando os primeiros 

passos:  
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TODOS -  
– Dunga tará. Dunga tará sinherê. 
– Ganga Zumba nasceu. 
– É príncipe. Bisneto de Zambi. 
– Já se foi moleque então. É Ganga Zumba que cresceu.  
(BOAL; Guarnieri, 1965) 

 

Entre tantas objeções ao espetáculo feitas por Décio de Almeida Prado (1965) 

em sua crítica para o jornal O Estado de São Paulo, os poucos elogios ficam por 

conta justamente da narrativa coletiva e da desvinculação ator/personagem:  

 

[...] a história não é vivida, mas apenas narrada pelos atores. Estes 
não se apresentam como personagens, mas como narradores, 
atuando sempre coletivamente. A mesma pessoa – Zumbi, por 
exemplo – é representada por este ou aquele interprete, dependendo 
das circunstâncias e sem nenhum prejuízo para a clareza do 
espetáculo. É uma técnica original e bastante efetiva 
dramaticamente. (PRADO, 1965, p. 21)32 

 

 Para Fernando Marques, a narração coletiva promovia no musical uma 

liberdade épica que ainda hoje permanece válida para “se recontarem amplas 

histórias, e nota-se, não se encontram em Brecht, de certo modo ultrapassando a 

sua influência, quase totêmica naquela fase” (MARQUES, 2014, p. 334). 

 É importante ressaltar que plástica e sonoramente, a coralidade funciona, 

também, como agente amplificador do efeito estético da imagem cênica. Com um 

grupo de oito atores, como era o caso de Zumbi, criaram-se comunidades inteiras, 

exércitos, aristocratas palacianos. O figurino uniforme, ao mesmo tempo em que 

unificava o corpo coral, possibilitava a multiplicação dele, deixando a cenografia a 

cargo da expressão corporal do ator, como na cena em que seus corpos formam o 

navio negreiro.  

 Voltando aos exercícios descritos por Boal, podemos conferir também que é 

na prática da sala de ensaio que nasce a estética coletiva adotada pelo grupo. Nos 

exercícios Seguir dois mestres que se metamorfoseiam e Rotação de máscaras, 

ambos pertencentes à categoria de “Máscaras e rituais” do livro Jogos para atores e 

não-atores (2007), podemos visualizar o percurso criativo que desencadeia na 

enunciação teatral coral do musical:  

                                                 
32  Disponível em: < http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19650509-27623-nac-0022-999-22-
not/tela/fullscreen>. Acesso em: 18 dez. 2015.  

http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19650509-27623-nac-0022-999-22-not/tela/fullscreen
http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19650509-27623-nac-0022-999-22-not/tela/fullscreen
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Seguir dois mestres que se metamorfoseiam: 
Dois atores começam a conversar ou a discutir; cada um tem a sua 
equipe de seguidores, que começam a imitar ou a criar as máscaras 
dos respectivos mestres. Ao fim de alguns minutos, os dois mestres 
começam a metamorfosear-se um no outro, quer dizer, cada mestre 
começa a imitar o outro, de modo que os seguidores de um também 
passarão a imitar os do outro. (BOAL, 2007, p. 198) 
 
Rotação de máscaras: 
Cinco atores falam, movem-se e observam-se. Passados alguns 
minutos, o diretor pronuncia o nome de um deles, e todos os outros 
começam a imitar a sua máscara; mais alguns minutos, o diretor diz 
o nome do segundo ator e todos mudam para a máscara deste, e 
assim sucessivamente.  (BOAL, 2007, p. 198) 
 

Em recente estudo Imagens corais modernas – Estudo sobre imagens corais 

no teatro brasileiro moderno e as consequentes influências na cena 

contemporânea33, publicado em dezembro de 2015 na coletânea Questão de Critica 

VIII, Fábio Cordeiro, ao falar da produção dos musicais dentro do Teatro de Arena, 

afirma que as “imagens corais teatralizadas na arquitetura dos espetáculos do 

Arena” marcaram as “narrativas historiográficas, críticas e criadoras da cena 

moderna brasileira, desde o correr de meados do século passado até gerações 

contemporâneas” (CORDEIRO, 2015, p. 247). Em outro trecho da referida pesquisa, 

o autor afirma que:  

 

[...] o Arena transformou-se progressivamente em uma identidade 
coletiva. Identidade esta que funcionou (e funciona até hoje) como 
referência significativa para pensarmos no fenômeno teatral pelo viés 
de uma arte que se realiza através de pesquisas – como afirmação 
de práticas que revelam “buscas com investigação” e “produção de 
conhecimento”. Havia especialmente na produção cênica realizada a 
partir de Zumbi uma série de tentativas de “misturar” linguagens em 
espetáculos assumidamente teatrais e engajados politicamente. 
(CORDEIRO, 2015, p. 247) 

 

Acompanhando o percurso histórico da companhia, podemos concluir que a 

narrativa coletiva é resultado não só dos procedimentos vivenciados em sala de 

ensaio, mas também de sua estrutura administrativa. Na década de 60, quando o 

Teatro de Arena deixou de pertencer a José Renato e passou a ser uma associação 

de artistas que exerciam funções múltiplas dentro do grupo, a forma 

                                                 
33 Disponível em: <http://www.questaodecritica.com.br/2015/12/imagens-corais-modernas/>. Acesso 
em 03 jan. 2016.   

http://www.questaodecritica.com.br/2015/12/imagens-corais-modernas/
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horizontalizadora de gerir a companhia acabou por se refletir nos encaminhamentos 

dos procedimentos artísticos.  Se considerarmos também a proposta política do 

grupo, que visava a luta em prol da equiparação social, podemos afirmar que a voz 

coletiva, enquanto vertente estética, é a linguagem mais pertinente que o grupo 

poderia alcançar dentro do seu projeto político.   

O ecletismo de gênero e estilo é a terceira regra de criação de caos, muito 

criticada na época e muito utilizada no teatro brasileiro atual. Em um mesmo 

espetáculo as cenas poderiam ter variados gêneros, cada quadro poderia ir do 

melodrama novelesco até a chanchada, por exemplo, sem se preocupar com uma 

linha estética totalizante. Cada cena servia-se de um gênero e de um estilo de 

acordo com a necessidade da narrativa que se almejava comunicar com o público. 

Em Zumbi, havia cenas expressionistas, simbolistas e outras que beiravam o 

surrealismo, por exemplo. Anatol Rosenfeld, no livro O mito e o herói no moderno 

teatro brasileiro (1996), obra que reúne a fortuna crítica do autor escrita entre as 

décadas de 1950 e 1960, lembra-nos que o ecletismo é “um princípio de montagem 

típico da arte e do teatro modernos, frequente em Brecht, Dyerrenmatt e outros 

autores” (ROSENFELD, 1996, p. 14). 

Novamente rastros da trajetória do autor e da companhia aparecem na 

formulação do seu sistema. O ecletismo já havia sido usado por Boal em Revolução 

na América do Sul, como comentamos no primeiro capítulo, em que cada cena 

funcionava como um quadro autônomo percorrido pelo personagem José da Silva, 

responsável pela costura da trama. Segundo Mariângela Alves Lima: 

 

Em Revolução na América do Sul é nítido o contato com Brecht. José 
da Silva, o protagonista, atravessa obrigatoriamente todos os 
escalões que compõem a organização social do país: a fábrica, a 
feira, a intelectualidade, a Câmara dos Deputados, etc. Cada cena é 
um módulo de funcionamento autônomo. Canções “conclusivas” 
intercalam a sucessão de cenas. (LIMA, 1978, p. 48)  

 

Sobre a recepção da crítica, no artigo Necessidades do Coringa (1967b) 

Boal ressalta que as advertências sobre o risco de usar este ou aquele estilo recaia 

sempre aos gêneros considerados inferiores para os padrões da época. Em tom 

defensivo, Boal escreveu: 

 

A terceira técnica de criação do caos usada com êxito em Zumbi foi a 
o ecletismo de gênero e estilo. Dentro do mesmo espetáculo 



93 
 

percorria-se o caminho que vai do melodrama mais simplista e 
telenovelesco à chanchada mais circense e vodevilesca. Muitos 
julgaram perigoso o caminho escolhido e várias advertências foram 
feitas sobre os limites por onde caminhava o Arena; tentou-se 
mesmo uma enérgica demarcação de fronteiras entre a “dignidade 
da arte” e o “fazer rir a qualquer preço”. Curioso que as advertências 
foram sempre dirigidas à chanchada e nunca ao melodrama que, no 
extremo oposto, corria os mesmo riscos. Talvez isso se deva ao fato 
de que a nossa plateia e a nossa Crítica já se habituaram ao 
melodrama e as oportunidades de riso andem muito escassas nos 
dias que correm... (BOAL, 1967b, p. 26) 

 

É de se assinalar que, ao mesmo tempo em que propõe o ecletismo de 

gênero como regra, Boal não cria uma obrigatoriedade de utilização de todos os 

instrumentais estilísticos possíveis, mas abre para o dramaturgo e/ou para o diretor 

a possibilidade de utilizar todo o instrumental que cada estilo ou gênero comporta. 

Apesar de apelidada de terceira regra do caos, Boal atenta para o perigo do caos 

eminente ao usar o ecletismo. É necessário que cada cena se resolva de acordo 

com a linguagem que lhe convém, independente das demais; porém cabe à figura 

do Cantador em Zumbi, e do Coringa em Tiradentes, através da narrativa, fazer a 

costura necessária para haver uma comunhão de estilos que se harmonize dentro 

da mesma obra. Desta forma, o autor acreditava que a pluralidade proporcionava o 

enriquecimento do espetáculo. Sobre o ecletismo em Zumbi, Boal afirma no artigo 

Metas do Coringa (1967a):  

 

O próprio espetáculo de Zumbi, com todas as liberdades que 
assumia, apresentava-se unificado por uma atmosfera geral de 
fantasia: com os mesmos instrumentos de fantasia trabalhava-se 
instintivamente todas as cenas: a variedade de estilo era dada pela 
diferente maneira de utilizar o instrumental e a unidade por se 
trabalhar sempre com os mesmos instrumentos: absorção pelo corpo 
do ator das funções cenográficas, ética de branco e preto, mal e 
bom, amor e ódio, tom ora nostálgico ora exortativo, dialética tanque 
panzer x Ave Maria, etc. (BOAL, 1967a, p. 32). 
 

 Em defesa de sua proposta, no mesmo artigo ele cometa: 
 

Toda unidade de estilo traz o empobrecimento inevitável dos 
processos possíveis de serem utilizados. Habitualmente, se revela 
ideal para o tratamento das principais cenas da peça: em seguida, os 
mesmos instrumentos são aplicados à solução de todas as cenas, 
mesmo quando se mostrem absolutamente inadequados. Por isso, 
decidimos resolver cada cena independentemente das demais. 
Assim, o realismo, surrealismo, pastoral bucólica, tragicomédia, ou 
qualquer outro gênero ou estilo estão permanentemente à disposição 
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de autor e diretor, sem que estes, por isso, se obriguem a utilizá-los 
durante toda a peça ou espetáculo. (BOAL, 1967a, p. 32-33) 

 

 A relação esquemática da escolha dos gêneros no musical não foi usada à 

revelia, os estilos utilizados seguem a linha dicotômica do texto. Nas palavras de 

Cláudia de Arruda Campos:  

 

[...] reservam-se aos negros os gêneros chamados altos, o poético; 
aos brancos restam a paródia, a comicidade decorrente da 
inadequação entre palavra e gesto, o desvio de comportamento, o 
prosaico. (CAMPOS, 1988, p. 81) 
  

Validemos a afirmativa da autora observando dois trechos logo a baixo. O 

primeiro, a oração Ave Maria proferida por Zambi e pelo coro dos homens negros, 

quando os autores se valem do sincretismo religioso entre o cristianismo e os rituais 

africanos:  

 

ZAMBI - Ave Maria cheia de graça.  
Olorum é convosco. 
Bendito é o fruto de vosso ventre 
Bendita é a terra que plantamos 
Bendito é o fruto que se colhe. 
CORO - Ave Maria, bendita seja 
Ave Maria cheia de graça, Olorum. 
ZAMBI - Bendito é o trabalho neste campo 
Bendita é a água que se bebe 
Bendita é a mulher de quem se gosta 
Bendito é o amor e nossos filhos 
CORO - Ave Maria, cheia de graça 
Ave Maria bendito seja, Olorum. 
ZAMBI - Bendita é a palmeira, o rio, o canavial 
Bendito é o peixe que se come 
Bendito é o gado que se come 
CORO - Ave Maria cheia de graça 
Ave Maria, bendito seja Olorum. 
ZAMBI - Bendita é a caça e a flexa 
CORO - Ave Maria, bendita seja 
ZAMBI - Bendita é a enxada e a semente 
CORO - Bendita seja, cheia de graça, Olorum 
ZAMBI - Perdoai os nossos erros. 
CORO - Ave Maria cheia de graça 
ZAMBI - Perdoai, Ave Maria 
Perdoai a morte que matamos 
O assalto, o roubo, 
Perdoai, Ave Maria, Olorum. 
CORO - Ave Maria cheia de graça 
Perdoai, Ave Maria, Olorum. 
ZAMBI - Perdoai o nosso orgulho. 
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CORO - Perdoai, Ave Maria. 
ZAMBI - Perdoai a fuga do cativeiro. 
CORO - Perdoai, Ave Maria. 
ZAMBI - Perdoai a nossa rebeldia 
CORO - Perdoai, Ave Maria. 
ZAMBI - Perdoai a nossa coragem 
CORO - Perdoai, Ave Maria. 
ZAMBI - Perdoai a fuga do cativeiro 
CORO - Perdoai, Ave Maria. 
ZAMBI - Perdoai as nossas dívidas 
CORO - Perdoai, Ave Maria. 
ZAMBI - Perdoai-nos Ave Maria. Assim como nós 
perdoamos os nossos senhores. 
CORO -  Perdoai, Ave Maria. 
Ave Maria cheia de graça 
Olorum, Amém, Amém, Amém. 
(BOAL; GUARNIERI, 1965) 

 

No segundo trecho, Dom Pedro adverte sobre o “Perigo negro eminente”: 

 

MORDOMO – Sua Excelência, o Governador Dom Pedro de 
Almeida.  
– Oh, oh, oh! (Ajoelham-se todo) (Dom Pedro tem falta de ar, custa a 
falar, interrompe as frases no meio, dorme, é acordado – 
IMPROVISO). 
DOM PEDRO – O valor das armas portuguesas foi suficiente para 
expulsar o invasor holandês. À glória de Portugal nada é impossível. 
Conquistamos terras e derrotamos invasores na metrópole e no 
além-mar. 
Nossos guerreiros têm fama que corre mundo. Pois tudo isso por 
quê? Porque queremos a liberdade. 
– Exatíssimo, Excelência. 
DOM PEDRO – Há algo melhor que a liberdade? Não há. A liberdade 
é a glória de uma coroa, a glória dos bem nascidos (aqui ele erra e 
fala primeiro recém-nascidos, o ajudante corrige). (BOAL; 
GUARNIERI, 1965) 
 

Claudia de Arruda Campos ressalta ainda que o rei Zambi é “quase todo 

tempo, personagem de tragédia, herói que enfeixa em si o destino de seu povo, 

sucumbindo diante de forças terríveis, muito superiores a sua humana limitação” 

(CAMPOS, 1988, p. 81) e que suas “falas poéticas, quase sempre em versos” 

contrapostas ao coro, compõem os quadros trágicos. Aos brancos, cabe o tom 

farsesco, em que se utilizam “todos os recursos do ridículo para, a cada momento, 

espatifar-lhes as aparências” (CAMPOS, 1988, p. 81), como no trecho que 

destacamos em que a rubrica sugere Dom Pedro como um homem fisicamente fraco 

e intelectualmente confuso. A autora lembra ainda que os poucos momentos em que 

o humor é aplicado às cenas dos negros, este se faz de forma inocente, espontânea, 
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como na cena “Construção de Palmares” em que um quilombola martela o dedo. 

“Temos, portanto, uma comicidade que provoca simpatia oposta à comicidade do 

desmedido, do distanciamento, que surge sempre que se trata de representar o 

inimigo” (CAMPOS, 1988, p. 83).  

A soma das duas linhas, a trágica e a farsesca, acaba por trazer para o 

musical, em planos gerais, um tom tragicômico.  

A quarta e última técnica de criação do caos é o uso da música como suporte 

de conceitos. De acordo com Boal, o recurso tinha o objetivo de preparar o 

espectador em curto prazo para receber textos simplificados através do fator lúdico 

imposto pela melodia. Exemplifica o autor: 

 

Um exemplo esclarece: sem música, ninguém acreditaria que às 
margens plácidas do Ipiranga ouvia-se um grito heroico e 
retumbante, ou que, qual cisne branco em noite de lua, algo desliza 
no mar azul. Da mesma maneira, e pela forma simples com que a 
ideia está exposta, ninguém acreditaria que este é um tempo de 
guerra, se não fosse a melodia de Edu Lobo. (BOAL, 1967a, p. 26) 

 

 O fato é que a utilização das canções no espetáculo ultrapassa a função 

simplista de Boal, de preparar o espectador. A trilha cumpre também a função de 

paisagem sonora, criando cenários que seriam impossíveis de serem retratados no 

pequeno espaço em arena. Como nos primeiros momentos da peça, por exemplo, a 

música acompanhada do coro simula o som das ondas do mar em que trafega o 

navio negreiro que traz o rei Zambi, repetindo a frase melódica “Êi, Zambi! Êi, Zambi! 

Êi, Zambi!”. Já na cena “Construção de Palmares”, o refrão “Trabalha, trabalha, 

trabalha, irmão” engendra um pulso marcante, repetitivo que, em vez de criar uma 

paisagem, tonifica a força do trabalho braçal do levantamento do Quilombo de 

Palmares.  

Na entrevista Do teatro de Arena à Estética do Oprimido – Conversa com 

Augusto Boal34 feita em 2007 por um grupo de pesquisadores coordenados por 

Sérgio de Carvalho, Boal fala sobre o porquê de se usar a música como parte 

estrutural do texto dramático: 

 

Porque a música é lúdica e a música exalta as palavras. Então 
palavras que precisam de uma exaltação você põe música e elas são 

                                                 
34 Disponível em: <http://www.questaodecritica.com.br/2009/05/do-teatro-de-arena-a-estetica-do-
oprimido/>. Acesso em: 23 jan. 2016. 

http://www.questaodecritica.com.br/2009/05/do-teatro-de-arena-a-estetica-do-oprimido/
http://www.questaodecritica.com.br/2009/05/do-teatro-de-arena-a-estetica-do-oprimido/
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mais facilmente transmissíveis do que sem música e, por seu caráter 
lúdico, ela fica na cabeça das pessoas, mais do que um parágrafo 
extremamente inteligente, mas não musicado, às vezes tem mais 
dificuldade de ser absorvido. E como não é mais uma coisa limitada 
no tempo, no espaço e no momento em que acontece, aí é melhor 
botar música, mas não era música o tempo todo: havia longas 
falas. Zumbi era muito mais musical do que Tiradentes. (BOAL, 
2007)  

 Fernando Marques (2014), ao falar sobre a música em Zumbi, faz um 

levantamento muito contundente da crítica da época, contrapondo seu pensamento 

aos dos críticos Décio de Almeida Prado e Yan Michalski35.  

 Para Prado (1965), a música é de fácil comunicabilidade e em diversos 

momentos sobressai ao texto, abafando-o. Já para Michalski (1965) – apesar de o 

espetáculo ser “o mais estimulante, simpático e agradável dos espetáculos” em 

cartaz naquele ano –, o uso recorrente da música somado aos movimentos 

frequentes dos atores em cena acabam por gerar um efeito de alienação, 

envolvendo o espectador e distraindo-o do texto, um déficit provocado também pela 

fragmentação dramática (MARQUES, 2014, p. 280). 

 Contrariando os críticos da época, na opinião de Marques, há passagens que 

surpreendem “pelas qualidades narrativas assumidas pela música” (MARQUES, 

2014, p. 280). Em “Bondade comercial” - trecho já transcrito anteriormente quando 

abordamos o uso do coro - os Comerciantes cantam uma narrativa de apoio à 

Palmares contraposto aos Donos das Sesmarias que querem o fim do quilombo, em 

seguida a canção narra a mudança de opinião dos comerciantes, que passam a 

apoiar os Donos das Sesmarias. Sobre as nuances das canções nesta cena, 

Fernando Marques comenta:  

 

Em boa medida, é a música – que se compõe aqui de canções 
diversas e interligadas – o elemento que responde pela comunicação 
de tais valores narrativos. Primeiro, ouvimos a melodia em compasso 
ternário (ou seja, o metro em três tempos de valsa), que expõe com 
lirismo gaiato o ânimo inicial dos Comerciantes. A seguir, a feroz 
disposição dos Donos Das Sesmarias se expressa em canção de 
ritmo marcado, marcial (a que o flautim dá certo toque irônico). 
Volta a valsa dos Comerciantes; a ela sucede tema que já ouvimos 
na seção em que se mostra a “Construção de Palmares”, cantado 
agora em ritmo mais nervoso. Por fim, ouvimos de novo a canção 

                                                 
35 A crítica de Prado foi publicada em junho de 1965, em sua coluna no “O estado de São Paulo”.  Já 
a de Yan Michalski é de outubro de 1965, e refere-se à montagem carioca de Zumbi, dirigida por 
Paulo José. 
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marcial, segundo a qual os Donos das Sesmarias e os Comerciantes 
resolvem unir-se para “dar fim ao povo rebelde [...] exterminar a 
subversão” […]. (MARQUES, 2014, p. 281)  

 

 Como bem comenta Marques, tanto Prado quanto Michalski tiveram a 

experiência de assistir ao espetáculo, podendo analisar a obra sob uma perspectiva 

bem diferente da sua e da nossa que partimos do texto escrito e da gravação em 

áudio, além de serem visões a partir da percepção teatral de cada autor que, com 

toda certeza, sofreu influência de sua época, o que dificulta a defesa deste ou 

daquele crítico.  

 Claúdia de Arruda Campos afirma que, apesar de a música “aderir ao 

popular”, as composições acabam por afastar-se das “intenções didáticas” 

(CAMPOS, 1988, p. 86). A pesquisadora comenta: 

 

A canção, o samba, os ritmos negros dos ritos de umbanda, nem 
pelo fato de serem interpretados por atores sem dotes musicais 
perdem seu efeito de envolvimento do espectador pela pura 
sensibilidade. Ainda assim, ela serve a uma forma de didatismo, que 
talvez seja o conceito de ensino característico do Teatro de Arena. O 
espetáculo quer, sob todas as formas, provocar uma conduta 
determinada no espectador. Este deve aderir à poética saga dos 
negros, empunhar a bandeira da continuidade de sua luta e repudiar 
aquele inimigo, monstruoso pela violência, mas distanciado e 
relativizado pela força do humor. (CAMPOS, 1988, p. 86) 
 

 Como em todas as outras regras apresentadas, a dicotomia “negros bons” 

versus “brancos maus” reaparece nos estilos musicais propostos pelo 

compositor/autor. Novamente recorremos às observações de Campos:  

 

Nenhuma das belas composições de Edu Lobo serve à construção 
do mundo dos brancos. Do lado dos oprimidos estão os gêneros 
musicais mais populares e brasileiros, aqueles que se tomam por 
autênticos e em cuja execução transparecem a sinceridade e 
emoção.  
Na representação dos brancos entram dois tipos de efeito musical: o 
hino paródico, através do qual revelam seu pensamento, como a 
canção dos “brancos comerciantes”, ou o ié,ié,ié, que se dança na 
cena da “conquista da opinião púbica” e que tem o duplo efeito de 
aludir ao entorpecimento da referida opinião e de desmentir a 
solenidade dos propósitos enunciados pelos brancos. (CAMPOS, 
1988, p. 86-87) 
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Zeca Ligiéro, no artigo Tempo de guerra em cena publicado na coletânea 

Augusto Boal – Arte, Pedagogia e Política (2013), escreve sua experiência na 

montagem de Zumbi que ele dirigiu em Bogotá na Colômbia, em 2009. Ligiéro, 

conhecido por suas pesquisas sobre os rituais performativos afro-brasileiros, coloca 

pertinentemente uma questão que passou despercebida em 1965: a canção Ave 

Maria, mesmo sendo apresentada sincreticamente com referências aos orixás, 

remetia a um universo católico muito distante ao universo do negro libertário 

(LIGIÉRO, 2013, p. 42). Ligiéro conclui:  

 

Talvez por Boal pretender simbolizar no quilombo a população 
brasileira que precisava se rebelar contra o governo central (a 
ditadura), a adoração à Virgem Maria pareceria natural à maioria, 
pois era um momento solene, bonito, uma música linda, embora me 
parecesse um tanto piegas mostrar negros revolucionários, fugindo 
do universo do opressor, europeu, mas conformados à religião do 
opressor. (LIGIÉRO, 2013, p. 42) 

 

Se o intuito do grupo era provocar o envolvimento do espectador e envolvê-lo 

em sua causa, o Arena alcançou seu objetivo. O público respondia com entusiasmo 

semelhante ao gerado pelo Show Opinião. Algumas canções como “Upa, negrinho”, 

de autoria de Edu Lobo e Ruy Guerra, foi gravada na voz de Elis Regina em 1966 

pela gravadora Philips, tornando-se um hino entre as canções de protesto. Outra 

canção emblemática que ultrapassou os limites das salas teatrais ganhando as ruas 

foi “Vivo num tempo de guerra”, inspirada em um poema de Brecht, como 

destacamos anteriormente. Sobre a última canção, Paulo Bio Toledo comenta: 

 

A canção compõe um rito de passagem na peça, que, como tal, é ao 
mesmo tempo morte e (re)nascimento: morte de Zambi e 
coroação/nascimento de Ganga Zumba. A simbologia da cena 
ultrapassava a narrativa histórica e funcionava como uma espécie de 
afirmação política naquele momento imediatamente posterior ao 
golpe militar no Brasil. A canção, por sua vez, fazia a ponte entre os 
tempos. Com andamento acelerado, densidade sonora crescente e 
entrada de coros no refrão que mais parecem réplicas de guerreiros 
respondendo ao chamado de luta, a composição de Edu Lobo ao 
mesmo tempo em que figurava o derradeiro grito de guerra em 
Palmares era também um enfático hino de resistência aos militares 
no poder. O famoso refrão, “é um tempo de guerra/é um tempo sem 
sol”, cantado em coro, era prontamente interpretado como 
diagnóstico da história interrompida em 1964, em um gesto que era 
ao mesmo tempo percepção do fracasso e conclamação da vitória.  
(TOLEDO, 2015, p. 4) 
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 É bom relembrar que naquele momento acreditava-se que o governo militar 

seria um governo passageiro, parte de uma transição política, havia sim uma 

sensação de derrota dos movimentos pré-64, mas o sentimento de luta, de uma 

reviravolta política que poderia acontecer era combustível para engendrar o clima de 

exortação que a canção provocava no público, como bem comenta Toledo, num 

gesto ambivalente, a percepção da derrota vinha acompanhada da conclamação da 

vitória.  

 Esse clima de exortação vai perdurar nas produções do grupo nos anos 

seguintes nos espetáculos: Tempo de guerra e Arena conta Bahia, de 1965, e Arena 

conta Tiradentes, de 1967.  

A forma como a música é tramada ao texto é mais um ponto de aproximação 

entre os pensamentos de Boal e Brecht que – como comentamos quando falamos da 

forma coral -, além da quebra dramática, desempenha “um papel de reflexão sobre a 

ação dramática” (Ligiéro, 2013, p.42).  

Vale lembrar também que, novamente, a forma como o grupo geria o espaço 

influenciou em suas escolhas estéticas. Mariângela Alves de Lima (1978) lembra 

que, naquele período de mudanças políticas,  

 

[...] o grupo recorre às suas características mais essenciais que 
consolidaram no seu tempo histórico: o vínculo estreito com as 
mudanças do presente e as formas de associação que havia 
desenvolvido o centro cultural. Ao mesmo tempo, o Arena assume 
outra vez a tarefa de criar uma dramaturgia adequada para os novos 
tempos. 
O contato sempre renovado com as outras áreas culturais permitira 
uma associação no plano das ideias com o grupo de músicos que se 
instalara no Arena desde o início do Teatro das Segundas-feiras. 
Desse intercâmbio, e do pioneirismo do musical encenado no Rio, 
Opinião, surge uma fase em que a linguagem do musical é 
preponderante. (LIMA, 1978, p. 56)  

 

Sobre as produções musicais, no artigo o Elogio Fúnebre do teatro brasileiro 

visto da perspectiva do Arena (1967c), podemos observar na escrita de Boal de onde 

parte a afirmação da pesquisadora. Boal ressalta que,  

 

O Arena tem uma vasta produção de musicais. Desde que iniciou às 
segundas-feiras apresentações de cantores e instrumentistas, 
reunindo espetáculos sob a denominação genérica de “Bossarena”, 
com produção de Moracy do Val e Solano Ribeiro, até algumas 
experiências feitas por Paulo José, como “Historinha” e “Cruzada das 
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Crianças”; desde a coprodução realizada com o Grupo Opinião do 
Rio de Janeiro do musical “Opinião” [...]. (BOAL, 1967c, p. 20)  

 

Foram dois anos até a formulação do novo sistema de convenções o Coringa, 

como o vimos em Tiradentes, que chega como um acerto de contas com a opinião 

pública, tentando recuperar a tal famigerada empatia que não havia em Zumbi. No 

percurso até aquele, o grupo arriscou-se ainda em outro musical que seguia a 

mesma linha, Arena canta Bahia. Como o próprio título salienta, a narrativa do 

espetáculo fica por conta da música. Para embarcar nessa aventura, não foi 

aproveitado o elenco permanente do Arena, mas um grupo de cantores baianos 

convidados e ainda pouco conhecidos na cena paulistana: Caetano Veloso, Gilberto 

Gil, Tom Zé, Maria das Graças (que depois foi consagrada com Gal Costa) e, a já 

conhecida por seu canto de pássaro feroz, Maria Bethânia. Mais tarde, alguns 

desses artistas dariam curso ao tropicalismo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



102 
 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

ARENA CONTA E CANTA TIRADENTES 

 

O sistema “Coringa” é o aprofundamento e a cristalização de uma 
técnica já experimentada em “Arena conta Zumbi”. Como teoria, 
coloca-se no apogeu, sendo a mais inteligente formulação de um 
encenador brasileiro. (MAGALDI, 1967, p. 37) 

 

A primeira apresentação pública de Arena conta Tiradentes aconteceu em 

abril de 1967, em Ouro Preto (MG), na Praça Tiradentes, tendo sido a estreia oficial 

no aconchegante teatro municipal Casa da Ópera. No dia 21 de abril, dia em que se 

comemora a Inconfidência Mineira, ocorreu a estreia na sede do grupo em São 

Paulo. O elenco era composto por Gianfrancesco Guarnieri, Davi José, Renato 

Consorte, Dina Sfat, Jairo Arco e Flexa, Vânia Sant’Anna, Sylvio Zilber e Claúdio 

Pucci. A cenografia foi concebida por Flávio Império. A direção musical foi realizada 

por Theo Barros, que assinou as composições em conjunto com Sidney Miller, 

Caetano Veloso e Gilberto Gil.   

A título de curiosidade: antes da estreia ouropretana, o grupo ensaiou trechos 

do espetáculo pelos espaços públicos da cidade barroca, como lembra Boal (2000) 

em seu livro de memórias:  

 

Estreamos Tiradentes em Ouro Preto, onde o herói viveu; antes da 
estreia, fizemos algumas cenas de teatro quase-invisível: os atores 
representavam cenas nas filas de ônibus, nas mesas dos bares, 
vestidos como personagens, mas sem darem a impressão de ser 
teatro e sim realidade – os espectadores ficavam assustados ouvindo 
falar de insurreição, de não pagamento de dízimos à Coroa etc. 
Ótima maneira de ensaiar... (BOAL, 2000, p. 157)  

 

Também como em Zumbi, Boal e Guarnieri buscaram em documentos reais e 

obras ficcionais materiais para a elaboração da dramaturgia.  

Tiradentes foi escrito após estudos documentais dos autos do processo 

judicial movido pela Coroa Portuguesa contra os inconfidentes, os Autos da 
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Devassa36; do estudo da obra poética Romanceiro da Inconfidência (1953), de 

Cecília Meireles; e do drama Gonzaga, ou A revolução de Minas (1866), de Castro 

Alves. Em crítica publicada para o jornal O estado de São Paulo37, em julho de 1967, 

Sábato Magaldi diz:  

 

Na perspectiva adotada pelos autores, o paralelismo se estabelece 
de maneira rigorosa, servindo para diagnosticar tanto as causas do 
malogro da Inconfidência como daqueles que, dentro do Governo 
João Goulart e ou por intermédio dele, pretenderam subverter a 
estrutura antiga do país. Inconfidência palaciana seria seu epíteto 
pejorativo, bem como os incitamentos revolucionários, feitos 
recentemente, sem a participação do povo, significariam um jogo de 
cúpula, destinado ao inevitável esvaziamento. (MAGALDI, 1967, p. 
37)  

 

Como em Zumbi, um movimento libertário fracassado é o fio condutor da 

história análoga ao presente, com a grande diferença de que Tiradentes “trata de 

examinar as razões do fracasso, mas agora com o cuidado de demonstrar que ele 

era perfeitamente evitável” (CAMPOS, 1988, p. 99). 

O espetáculo revisa a história da Inconfidência Mineira, também, como crítica 

dos movimentos políticos de esquerda de sua época. A forma como os inconfidentes 

agiram na versão do TA foi inspirada na postura dos intelectuais no pós-64 que, nas 

palavras de Boal “davam-se o direito de indicar caminhos e... cruzar os braços” 

(BOAL, 2000, p. 240). Reavaliando a postura da época, mais de trinta anos depois, 

Boal reconhece:  

 

Éramos contraditórios: acusávamos intelectuais de promoverem 
revolucionários bate-papos, mas não fazíamos mais que isso. 
Éramos intelectuais. Como nossos criticados: escrevíamos, mas... 
ninguém pegava em armas. (BOAL, 2000, p. 241)      

 

E, novamente como seu antecessor, a intenção não era a realização de um 

espetáculo documental, mas que mesclasse realidade e ficção na busca de se criar 

analogias entre passado e presente. Como podemos atestar em outro trecho da 

                                                 
36 As onze peças judiciais que compõem os Autos da  Devassa foram publicadas no Brasil em dois 
momentos: em 1930 pela Biblioteca Nacional – que acreditamos ser a publicação de referência da 
peça -, e entre 1976 e 1984 pela Câmara dos Deputados. Em 2015, o Governo de Minas Gerais 
disponibilizou a obra. Disponível em: <http://portaldainconfidencia.iof.mg.gov.br/>. Acesso em: 02 
dez. 2015. 
37 Disponível em: <http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19670701-28286-nac-0037-lit-3-not>. 
Acesso em: 21 out. 2015. 

http://portaldainconfidencia.iof.mg.gov.br/
http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19670701-28286-nac-0037-lit-3-not
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crítica de Magaldi:  

 

Em Cunha Menezes, governador em Vila Rica de Nossa Senhora do 
Pilar de Ouro Preto, alcunhado Fanfarrão Minézio, se fundem o 
desenvolvimentismo do Governo Juscelino Kubitschek (a Cadeia 
Pública é a obra fundamental da Colônia, como uma Brasília 
faraônica perdida nos confins da nova terra...) e a corrupção do 
Governo Adhemar de Barros, sob a égide de um clérigo caricaturado 
na frase sempre repetida: O que pode a mão do homem com a ajuda 
de Deus!... De qualquer jeito, o progresso material desta parte do 
Atlântico, trazendo o enriquecimento de alguns habitantes 
privilegiados, não estava rendendo lucros à Coroa, e se impunha 
trocar o governador: o austero conde de Barbacena veio garantir o 
dízimo da metrópole, decretar a derrama e conter o desenvolvimento 
da indústria e do comércio, assim como se critica o Governo Casto 
Branco por ter sufocado a economia nacional. Entenda-se Estados 
Unidos em lugar de Portugal, e se terá a imagem exata do que 
pretendem os autores. (MAGALDI, 1967, p. 37)  

 

Ao contar e cantar Tiradentes, o grupo trazia mais que um texto rico em 

analogias, trazia para o palco o espetáculo e sua análise, apresentando oficialmente 

o nascimento de um sistema próprio de dramaturgia, o Coringa.  

Na formulação teórica do Sistema Coringa não há como separar texto e 

direção. Em Tiradentes, ambos metamorfoseiam-se em uma única estrutura cênico-

dramatúrgica em sentido amplo, em que toda a estrutura espetacular faz-se escritura 

passível de leitura - tanto os elementos visuais (cenografia, figurino, etc.) como os 

dispositivos cênicos (interpretação, multiplicidade de gêneros e estilos, coro e 

coralidade, uso da música).  

O caminho natural de uma companhia que desenvolveu ao longo de sua 

trajetória uma pesquisa continuada que aglutina as mais diversas teorias e técnicas 

estrangeiras e nacionais às suas experiências, só poderia gerar uma linguagem 

própria, resultante de seus experimentos estéticos e de sua postura política-social. 

Como escreveu Boal no artigo As metas do Coringa: “Um sistema não se propõe 

porque sim. Vem sempre em resposta a estímulos e necessidades estéticas e 

sociais” (BOAL, 1967a, p. 29). Fernando Marques, ao analisar o Sistema Coringa em 

Tiradentes, salienta que:  

 

A experiência literária e cênica de Arena conta Zumbi, dois anos 
anterior à de Tiradentes, dera impulso às pesquisas que resultariam 
na montagem e nas reflexões de 1967. Essas reflexões mostram-se 
filiadas a Bertolt Brecht e ao teatro político que se encenava 
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naqueles anos, no Brasil e no exterior, mas constituíam corpo de 
ideias autônomas, relacionadas criticamente ao entorno político 
imediato, o da primeira fase do regime militar, de abril de 1964 a 
dezembro de 1968. Há que se perceber [...] o caráter abrangente, 
global, das propostas do Coringa quanto aos espetáculos que elas 
pretenderam sustentar. (MARQUES, 2014, p. 135) 

 

Com o musical nasce, podemos inferir, além de uma obra autêntica, a 

primeira poética teatral assumidamente brasileira, mesmo que filiadas à reflexões 

estrangeiras, como vimos na citação anterior, de Fernando Marques. Sábato 

Magaldi, em crítica já citada, compartilha de opinião semelhante:  

 

Pode-se afirmar que a peça ilustra o primeiro sistema nacional de 
montagem, ou que o método da representação foi motivado pelas 
exigências específicas do texto. Já aí se nota um parentesco inicial 
com Brecht, que desenvolveu paralelamente, na sua dramaturgia e 
nos seus espetáculos do “Berliner Ensemble”, a teoria do teatro 
épico. (MAGALDI, 1967, p. 37) 

 

Muitos dos elementos dramatúrgicos estruturantes utilizados em Zumbi, 

pontuados no capítulo anterior, iriam se repetir em Tiradentes, uns à risca, outros 

reestruturados, mas todos detalhadamente teorizados.  

A censura já não era tão branda como em 1965, o regime ditador já apertava 

o cerco aos artistas “engajeros”, pra usar o termo de Lima Duarte. O uso da 

metáfora enquanto recurso textual não ficou restrito aos musicais “Arena conta...”, 

nem aos palcos teatrais, mas toda uma geração de artistas utilizava-a nas mais 

diversas áreas do campo artístico, principalmente na música popular brasileira, para 

contornar os cortes dos censores.  

No que diz respeito à estrutura literária, além da citada metáfora, a 

topicalidade e a colagem voltaram a aparecer em Tiradentes. Sendo que a analogia 

aparece agora abrangendo um “espectro mais amplo, podendo referir-se a 

procedimentos, no passado e no presente, típicos da exploração capitalista” 

(CAMPOS, 1988, p. 100). Agora a espinha dorsal da dramaturgia segue uma linha 

esquemática mais concatenada, que se difere dos saltos temporais do seu 

antecessor, com exceção de dois momentos: na primeira cena, em que é dada a 

sentença de morte a Tiradentes que, se seguisse a lógica aristotélica, ficaria para o 

desfecho da trama; e as explicações do Coringa, que intercalam os episódios, 

dialogando com o público no presente.  
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No artigo Rascunho esquemático de um novo sistema de espetáculo e 

dramaturgia denominado Sistema Coringa, escrito em 196738, Augusto Boal 

descreve, em uma espécie de resumo do método, os objetivos estéticos, 

econômicos e políticos; e a estruturação do elenco, da dramaturgia e da encenação 

do sistema. Entre os objetivos estéticos estão: a) apresentar ao mesmo tempo o 

espetáculo e sua análise; um sistema permanente tanto de espetáculo, texto e 

elenco, que inclua a pluralidade de estilo, gênero e técnicas, homogeneizadas 

através das explicações proferidas pela figura do Coringa, “que transforma o 

espetáculo em tribunal fórum de fatos e ideias” (BOAL, 1978, p. 84); b) criar regras 

rígidas que seriam conhecidas pelos espectadores previamente, como num jogo; 

“restaurar a liberdade plena do personagem-sujeito, dentro dos esquemas rígidos da 

análise da situação social” (BOAL, 1978, p. 84).  

Como objetivo econômico: manter a desvinculação ator/personagem (com 

exceção do protagonista), para diminuir o ônus de cada montagem e facilitar as 

turnês.  

Já os objetivos políticos incluem: a) viabilizar a popularização do teatro; b) 

“através da função exegética do Coringa não permitir polivalências ou ambiguidades 

de interpretações: cada texto é o que declara ser” (BOAL, 1978, p. 84). A primeira 

meta não chegou a ser alcançada em Tiradentes. 

Na estrutura do elenco, o revezamento de papeis se distinguia da irreverente 

anarquia de Zumbi. A primeira grande diferença foi a criação da função protagônica, 

que deve ser desempenhada por um único ator do início ao fim da trama, de forma 

naturalista, sem desvinculação ator/personagem. Sobre a construção do 

protagonismo da personagem Tiradentes, Décio de Almeida Prado esclarece:  

 

Tiradentes, herói positivo, com o qual o público deveria simpatizar, 
era visto como indivíduo, conservando a sua personalidade e seus 
traços físicos do princípio ao fim; seus companheiros de conspiração 
não passariam de “máscaras sociais”, na concepção de Boal, 
simbolizando, negativamente, categorias econômicas ou humanas: 
por exemplo, o poeta, o proprietário de escravos, o latifundiário, o 
padre, o militar, o jurista. (PRADO, 2009, p. 74) 

 

Cabe ao ator protagônico – no caso de Arena Conta Tiradentes, a Davi José 

que interpretou o alferes – usar como recurso interpretativo os métodos de 

                                                 
38 A publicação do artigo utilizada para esta pesquisa data de 1978, e compõe a edição especial da 
Revista Dionysos nº 24 sobre o Teatro de Arena. 
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Stanislavski para suscitar no espectador, através de sua personagem, a empatia. Ele 

não pode exercer nenhuma ação que não condiga com o comportamento humano 

real: “para comer necessita comida; para beber, bebida; para lutar, uma espada.” 

(BOAL; GUARNIERI, 1967, p. 37). Seu figurino e adereços devem seguir o padrão 

realista, obedecendo aos critérios da verossimilhança.  

Na função protagônica, o ator deve sempre se colocar em relação ao público 

como se existisse a “quarta parede”, mantendo sempre a consciência da 

personagem e nunca a do autor. Boal acreditava que, assim, recuperaria a empatia 

perdida em Zumbi.  Apesar de em Tiradentes o protagonista ser o alferes, na teoria 

do sistema a função protagônica pode ser aplicada a qualquer personagem que o 

autor ou encenador queira vincular empaticamente à plateia, e não necessariamente 

ao “personagem principal” da trama. Mas, naquele momento histórico em que o 

Arena se posicionava contra o estado de exceção e usava sua principal arma, o 

teatro, para lutar pela liberdade, a escolha dos autores foi a de recorrer a figuras 

emblemáticas como a do guerreiro Zumbi e a do conspirador Tiradentes, 

 

cuja imagem positiva já é aceita a priori, isto é, já pertence ao 
repertório do público; estas ‘imagens’ sofrem uma reelaboração que 
vem a reboque de uma atualização histórica – transforma-se o ‘herói’ 
do passado, inserido no conhecimento comum, em um personagem 
que responde às necessidades de um processo atual de atuação no 
real. (GOLDFEDER, 1977, p. 148) 

 

Anatol Rosenfeld, em O mito e o herói no moderno teatro brasileiro (1996), no 

capítulo Heróis e coringas, atenta para o perigo da mitificação do herói e da opção 

pela interpretação naturalista na função protagônica com o objetivo de se alcançar 

a empatia. Sobre a busca da empatia em Tiradentes, Rosenfeld avalia:  

 

[...] nada nos força a supor que a ilusão, identificação e empatia 
possam ser alcançadas somente através do naturalismo. Também o 
realismo atenuado, os estilos clássico e romântico de desempenho 
são ilusionistas e obtiveram, pressuposta a adequação geral entre o 
nível do espetáculo e o tipo de público, efeitos fortes neste sentido. O 
que em geral garante intensa ação empática é a unidade de estilo 
[grifo do autor]. Essa unidade, pouco a pouco, vai persuadindo e 
envolvendo a plateia, levando-os, ao fim, de roldão. (ROSENFELD, 
1996, p. 24) 
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Acontece que uma das premissas do Sistema Coringa é justamente o 

rompimento da unidade de estilo: o ecletismo de gênero, somada ainda à outras 

três regras de matrizes épicas (lembrado: desvinculação, narrativa coletiva e uso 

da música como suporte). Para Boal, a unidade era alcançada com a função do 

coringa, figura oposta ao protagonista, que deve alinhavar a costura da trama.  

 O coringa funciona como um porta-voz do autor, conhecedor de toda a 

fábula, “que se supõe acima e além, no espaço e no tempo, dos personagens” 

(BOAL; GUARNIERI, 1967, p. 39). De natureza épica, ele desmascara a ilusão 

teatral, quebra a quarta parede, dirige-se à plateia para fazer comentários, 

entrevistas, dar explicações. Ele apresenta o texto e sua análise. Nas palavras de 

Boal: 

 

Sua realidade é mágica: ele a cria. Sendo necessário, inventa muros 
mágicos, combates, banquetes, soldados, exércitos. Todos os 
demais personagens aceitam a realidade mágica criada e descrita 
pelo Coringa. Para lutar usa uma arma inventada, para cavalgar 
inventa o cavalo, para matar-se crê no punhal que não existe. O 
Coringa é polivalente: é a única função que pode desempenhar 
qualquer papel na peça, podendo inclusive substituir o Protagonista 
no impedimento deste, determinados por sua realidade naturalista. 
[...] Assim, todas as possibilidades teatrais são conferidas à função 
Coringa: é mágico, onisciente, polimorfo, ubíquo. Em cena funciona 
como menneur du jeu, raisonneur, mestre de cerimônias, dono do 
circo, conferencista, juiz, explicador, exegeta, contrarregra, diretor de 

cena, regisseur, kurogo, etc. (apud BOAL; GUARNIERI, 1967, p. 

38-39) 
 
 

 A função protagônica versus a função coringa é a chave de todo o sistema, 

que busca entre esses vetores o “equilíbrio entre particular e universal, entre 

empatia e distanciamento” (MOSTAÇO, 1982, p.92). Para Anatol Rosenfeld (1996), 

justapor em um mesmo espetáculo o naturalismo e teatralidade épica é de uma 

radicalidade tamanha que não ocorre em Brecht, pois não há no teatro brechtiano a 

“quarta parede naturalista”, ao contrário: cria-se “uma comunicação constante entre 

ator e público ou estabelece transições entre espaços e tempos mais ou menos 

fictícios e mais ou menos reais” (ROSENFELD, 1996, p. 16). O autor completa:  

 

É o princípio da montagem levado ao extremo, parecendo quase 
tratar-se de uma colagem neodadaísta: um pedaço naturalista, 
ilusionista, contraposto a outro, de teor épico de teatro teatral, não 
ilusionista; um pedaço cênico dotado da “quarta parede” do 
naturalismo, com desempenho stanislavskiano, dentro da moldura do 
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espaço e tempo fictícios das Minas Gerais de Tiradentes, 
contraposto a um pedaço cênico sem a moldura do palco tradicional, 
sem a quarta parede, no espaço e tempo empíricos do Coringa, 
paulista de 1967, porta-voz do autor que fala à plateia e comunga 
com ela da mesma realidade atual. (ROSENFELD, 1996, p. 16)  

 

Para o crítico, a personagem Tiradentes na forma como foi concebida e 

representada (como teoria e prática e não na qualidade da atuação de Davi José), 

acaba que não se sustenta nem como “caráter psicológico (que não pretende ser), 

nem como herói mítico (que pretende ser)”, e que o estilo aplicado ao protagonista 

“não é (e nem pode ser) naturalista, nem é, tampouco, estilizado segundo moldes 

mítico-clássicos ou românticos que permitiriam perfeitamente empatia intensa” 

(ROSENFELD, 1996, p. 26).   

Os personagens que representam o poder são imbuídos de recursos cômicos, 

como acentua Fernando Marques: 

 
[...] a técnica com que os autores nos apresentam o governador é a 
da caricatura franca, pela qual Menezes confessa o inconfessável, 
proclamando a contrário do que ele e outros homens públicos 
normalmente diriam. (MARQUES, 2014, p. 290) 
 

A comicidade está nos diálogos e em suas ações, havendo cenas em que o 

que é dito é desmentido por uma ação contrária, revelando as contradições da 

personagem, por exemplo. Os “inimigos” não são mais interpretados grotescamente, 

nem há tentativa de diminuí-los de forma preconceituosa como ocorria em Zumbi. Ao 

contrário, os autores atribuem qualidades intelectuais aos representantes da Coroa e 

ao delator Dom Silvério. Já os inconfidentes têm suas posturas políticas 

desvalorizadas através de conversas nada substanciais, como bem coloca Fernando 

Marques: 

 

[...] os dramaturgos criticam a falta de objetividade dos que 
pretendiam realizar a revolução e não viram a iminência do malogro, 
no século XVIII ou, em paralelo, no século XX. A criação de uma 
universidade, a possível mudança da capital (de novo, a referência a 
Brasília), a escolha de bandeira e lema para o movimento ensejam 
debates ociosos. (MARQUES, 2014, p. 294) 

 

Rosenfeld (1996) ressalta ainda que ao minimizar os comparsas de 

Tiradentes, não foi possível realçar a grandeza do herói, ao contrário, “um herói para 
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ser grande necessita de companheiros e adversários que não lhe sejam muito 

inferiores” (ROSENFELD, 1996, p. 26). E completa: 

 

Todavia, uma tentativa de estilo clássico realizado por um só 
personagem, face ao amplo aparelho épico-crítico e face aos 
elementos da farsa e caricatura que cercam o herói, não se 
sustentaria ou chegaria mesmo a ser cômica, sugerindo efeitos de 
pastiche, como de outro lado os ensaios naturalistas, mesmo se 
levados ao extremo, não poderiam vingar face do teatralismo dos 
outros elementos.  (ROSENFELD, 1996, p. 26) 

 

Ao defender o desempenho stanislavskiano dentro do sistema, Boal afirma 

que sua meta é a de recuperação da empatia, perdida em Zumbi com a 

desvinculação de todos os papéis. Vale a pena repetir a explicação dada no artigo A 

necessidade do coringa (1967):  

 

Zumbi destruiu convenções, destruiu todas que pôde. Destruiu inclusive o 
que deve ser recuperado: a empatia. Não podendo identificar-se a nenhum 
personagem em nenhum momento, a plateia muitas vezes se colocava 
como observadora dos efeitos mostrados. E a empatia deve ser 
reconquistada. Isto, porém, dentro de um novo sistema que a enquadre e a 
faça desempenhar a função que lhe seja atribuída. (apud BOAL; 
GUARNIERI, 1967, p. 21) 

 

Atribuir a perda total da empatia em Zumbi aos dispositivos épicos de 

matrizes brechtianas - como é o caso da não identificação do público com a 

personagem, dentro dos processos de desvinculação do ator como pontuou Boal - é 

uma visão de certa forma equivocada. Há de existir certa empatia ou então não há 

do que se distanciar.  Rosenfeld, ao avaliar o caso da empatia dentro do Sistema 

Coringa, acrescenta que Brecht: 

 

Nunca eliminou a empatia, mas apenas a atenuou e a pôs a serviço 
do raciocínio. Evidentemente, nunca considerou a mera emoção 
como fim último do espetáculo. Mas, ainda assim não deixou de usá-
la e considerá-la como elemento teatral indispensável. Sem certa 
empatia ou identificação com o personagem não pode haver 
distanciamento, nem por parte do ator, nem por parte do público. 
(ROSENFELD, 1996, p. 16)  

 

 Boal acreditava que a presença no sistema de funções opostas “a função 

protagônica que é a realidade mais concreta e a função coringa que é a abstração 

mais conceitual” (apud BOAL; GUARNIERI, 1967, p. 33) - aumentava potencialmente 
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a possibilidade de variação formal, e completa: “Entre o naturalismo fotográfico de 

um, singular, e a abstração universalizante do outro, todos os estilos estão incluídos 

e são possíveis” (BOAL, 1977, p. 33).  

Para Sábato Magaldi, a possibilidade de se usar todas as formas em um só 

espetáculo é um grande mérito do musical. Ele questiona:  

 

Como preferir, nas manifestações artísticas modernas, esse ou 
aquele ismo, quando todos exprimem aspectos da nossa 
experiência? Quem sabe até, dentro de cinquenta anos, alguns 
ismos que parecem contradizer-se não serão enfeixados como 
ramos de um único tronco da arte? Parece-nos salutar essa 
beberagem por todo canto, desde que não se instaure o caos 
estilístico, e a unidade é produzida pela presença do Coringa, 
comentador e também personagem que entra numa cena quando 
cabe preencher um vazio, exatamente como no jogo de cartas.  
A justaposição de estilos exprime também um dos impasses da 
criação moderna, esgotada na tarefa de inventar sempre uma 
pequena originalidade. Ao invés de acrescentar um novo ismo, que 
inclua os demais, talvez seja mais fecundo tentar uma síntese de 
todas as expressões, na procura da consolidação de um monumento. 
[...] Enfrentar sem pudor esse desafio enriquece a pesquisa de 
“Tiradentes”. (MAGALDI, 1967, p. 37)  

 

Magaldi parece prever algumas experiências fecundas do teatro 

contemporâneo brasileiro, em que a pureza de estilo há muito deixou de ser regra. 

No sistema, para além das funções vetoriais, todos os demais atores 

deveriam ser divididos em dois coros, cada um com seu corifeu. Os atores do 

primeiro coro - o deuteragonista ou coro-mocinho - poderiam desempenhar qualquer 

papel, desde que fossem de apoio ao protagonista, de personagens que 

defendessem sua ideia. Já o segundo coro - o antagonista ou coro-bandido, é 

formado por atores que representam papéis de desapoio ao protagonista, reforçando 

a dicotomia bem versus mal.  Como podemos constatar, o maniqueísmo 

definitivamente não era um problema para Boal, a própria definição dos coros 

reforça a divisão bilateral do sistema, que não aceita interpretações contrárias às 

apresentadas, é “preto no branco”.  

Para completar a estrutura espetacular, o Sistema Coringa deveria servir-se 

ainda de uma orquestra coral formada por três músicos que, além dos tradicionais 

violão, flauta e bateria, deveriam tocar demais instrumentos de sopro, corda e 

percussão. Cabe à orquestra coral cantar isoladamente ou acompanhar o Corifeu 
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nos comentários de caráter informativo ou ilusionístico (BOAL; GUARNIERI, 1967, p. 

40).  

Entre os propósitos estéticos do sistema está a tentativa de resolver a opção 

entre “personagem-sujeito e personagem-objeto, que, esquematicamente, deriva da 

consideração de que o pensamento determina a ação, ou ao contrário, a ação 

determina o pensamento” (BOAL; GUARNIERI, 1967, p. 34). No artigo Metas do 

Coringa (1967), Boal descreve sua interpretação sobre a personagem hegeliana que 

se move livremente a partir de sua subjetividade em oposição ao personagem-objeto 

brechtiano que “não é sujeito absoluto e sim objeto de forças econômicas, ou 

sociais, às quais responde, e em virtude das quais atua” (apud BOAL; GUARNIERI, 

1967, p. 101). Ou ainda, o personagem brechtiano é o “reflexo da ação dramática e 

esta se desenvolve por meio de contradições objetivas, ou objetivas-subjetivas, isto 

é, um dos polos é sempre a infraestrutura econômica da sociedade” (BOAL; 

GUARNIERI, 1967, p. 35). Sendo assim, para Boal, no Sistema Coringa a “estrutura 

dos conflitos é sempre infraestrutural, ainda que se movam os personagens 

ignorantemente deste desenvolvimento subterrâneo, isto é, ainda que sejam 

hegelianamente livres” (apud BOAL; GUARNIERI, 1967, p. 35).  

No que diz respeito à interpretação, a concepção das personagens foi 

pautada nos papéis sociais que eles representavam, e não na representação do 

indivíduo. São quatro os grupos sociais que se destacavam no musical: a igreja, a 

aristocracia, o exército e o povo.  

Com interpretações menos caricaturais que em Zumbi, em que as máscaras 

gestuais eram mais exacerbadas, fez-se necessário uma identificação visual para 

facilitar o reconhecimento pelo público, já que a desvinculação ator/personagem e 

interpretações coletivas eram regras.  Esteticamente, Tiradentes retomaria 

elementos do “realismo seletivo”, em que a seleção de um adereço ou objeto cênico 

cria um signo de identificação para cada papel de acordo com sua função social. 

Sendo assim, cada grupo social possuiu uma vestimenta básica para representá-lo 

e, para distinção dos personagens e de diferentes setores dentro do grupo de 

pertencimento, cabe um adereço ou objeto cênico para identificá-lo simbolicamente. 

Como ressalta Cláudia de Arruda Campos:  

 

O latifundiário Silvério dos Reis e o poeta Tomás Antônio Gonzaga 
coparticipam do grupo aristocrata, mas têm, dentro dele, posição e 
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atividade distintas. Serão identificados, o primeiro pelo uso de um 
chicote, o segundo pela flor que sublinha seus gestos lânguidos. 
(CAMPOS, 1988, p. 103) 

 

 Boal (2000) justifica as primeiras experiências de desvinculação 

ator/personagem em Zumbi a priori pela questão econômica. Para lembrar, um 

pequeno número pode se multiplicar em dezenas de personagens e, a partir da 

desvinculação, chega-se a máscara social destacada pelo gestual corpóreo do ator. 

O realismo seletivo, assim como a desvinculação e a máscara, tem como primeiro 

estímulo o fator econômico. Sem meias palavras, Boal comenta em seu livro de 

memórias:  

 

Pensei em justificar a pobreza e criei uma expressão, realismo 
seletivo – um pequeno elemento ou parte de coisa simbolizava a 
coisa: feixe de palha era o celeiro; espelho quebrado, o quarto da 
mocinha; arreio de cavalo, cavalariça... Cenografia e figurinos cabiam 
em um saco de roupa. (BOAL, 2000, p. 143) 

 

Com o déficit financeiro, era necessário buscar soluções criativas para 

viabilizar a produção, como vimos no exemplo de Silvério dos Reis e Tomás Antônio 

Gonzaga. Boal pensou em todas as possibilidades de aplicações do sistema, que 

poderia conter mais de dois coros, ou abolir o protagonista mantendo dois corifeus e 

um coro exclusivo de coringas. Mas não teve oportunidade de experimentar todos os 

desdobramentos, o AI-5 foi um golpe certeiro, que podou o sistema recém-nascido 

salvo outras poucas experiências que iremos comentar mais à frente.  

Entre os objetivos estruturais cênico-dramatúrgicos, voltando ao artigo de 

Boal (1978), todos os textos, sejam eles escritos ou adaptados, deveriam ser 

divididos em sete partes: dedicatória, explicação, episódio, cena, comentário, 

entrevista e exortação. No caso de Tiradentes, a soma dessas partes forma um todo 

intitulado de “Coringa em dois tempos”, sendo o primeiro ato maior e o segundo, 

menor e mais ágil.   

A estrutura apresentada por Boal bebe nas mais diversas fontes de natureza 

épica: retoma alguns aspectos da tragédia grega com a sua “alternância entre 

momentos de ação, os episódios, e momentos de reflexão, de comentário ao 

sucedido, a cargo do coro, nas diversas modalidades imaginadas por Boal” 

(PRADO, 2009, p. 74). O destino do herói também segue os preceitos da tragédia, é 

inevitável; retoma também as comédias de Aristófanes e seus elementos 
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circunstanciais relacionados à história em curso; além das claras referências ao 

teatro de agitação de Piscator e às teorias de Brecht.  

Com a formalização do sistema, a criação do espetáculo perdeu o caráter 

coletivo de Zumbi, que teve uma participação maior do elenco em seu processo 

composicional. Guarnieri não era favorável a uma sistematização do método de 

maneira tão rígida como a proposta por Boal. Para ele, Tiradentes poderia ser 

apresentado de forma tradicional sem desdobramento de papéis, o que causou 

algumas divergências entre os autores, que chegaram a dividir as cenas que, em 

algumas ocasiões, chegaram a ser escritas por cada um separadamente (COSTAS, 

1996, p. 133).  

 

 

3.1 A dramaturgia e suas sete partes 

 

A sociedade mineira do século XVIII entrou em declínio com a diminuição 

gradual da produção do ouro e com as medidas da Coroa para garantir a 

arrecadação do quinto. Com a chegada de Cunha Menezes em 1782, a relação 

entre a elite local e a administração da capitania ficou estremecida. O governador 

marginalizava os membros da elite favorecendo seus amigos. Abalo ainda maior 

aconteceria com a substituição de Menezes pelo Visconde de Barbacena, que tinha 

como missão garantir o tributo anual de cem arrobas de ouro. Para alcançar a cota, 

“o governador poderia se apropriar de todo o ouro existente ou decretar a derrama, 

imposto pago por cada habitante da capitania” (FAUSTO, 1995, p. 115). 

 No final de 1788, motivados pela expectativa do início da cobrança da 

derrama, membros da elite local começaram as conspirações contra a Coroa. O 

historiador Boris Fausto, no livro A história do Brasil (1995), revela que os 

conspiradores, em sua grande maioria, constituíam 

 

[...] um grupo da elite colonial, formado por mineradores, fazendeiros, 
padres envolvidos em negócios, funcionários, advogados de prestígio 
e uma alta patente militar, o comandante dos Dragões, Francisco de 
Paula Freire de Andrade. Todos eles tinham vínculos com as 
autoridades coloniais na capitania e, em alguns casos (Alvarenga 
Peixoto, Tomás Antônio Gonzaga), ocupavam cargos na 
magistratura. (FAUSTO, 1995, p. 114)  
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Mas, o que queriam os inconfidentes? “Aparente, a intenção da maioria era a 

de proclamar uma República, tomando como modelo a Constituição dos Estados 

Unidos”, como consta na maioria dos depoimentos presentes nos Autos da Devassa 

(FAUSTO, 1995, p. 116). Entre as outras propostas, estavam: o perdão das dívidas 

com a Coroa, o incentivo de instalações de manufaturas, o fim do exército 

permanente (em vez disso, os cidadãos deveriam usar armas e servir quando 

necessário, na milícia nacional) e a libertação dos escravos nascidos no Brasil. 

Havia algumas divergências com relação ao fim da escravidão, já que a grande 

maioria dos conspiradores eram proprietários de escravos, mas não era plausível 

promover um movimento libertário mantendo o sistema escravista. A solução 

encontrada foi, caso acontecesse a independência, tornar livres somente os 

escravos nascidos em terras brasileiras. (FAUSTO, 1995, p. 118).  

Ao examinar a história dos inconfidentes, constatamos que eles tinham 

razões pessoais específicas para o descontentamento, além dos excessos da 

Coroa, de certa forma, todos possuíam dívidas com Portugal. Os inconfidentes não 

chegaram a colocar seus planos em prática. Meses depois, em março de 1789, 

Visconde de Barbacena decretou a suspensão da derrama enquanto, numa espécie 

de “delação premiada”, Silvério dos Reis denunciou o movimento. (FAUSTO, 1995, 

p. 116). Começou, então, um longo processo que só terminaria em abril de 1792, 

com a condenação de Tiradentes e outros réus à forca. Uma carta de clemência da 

Rainha Dona Maria abrandou a pena de todos que, em vez da morte, seriam 

expulsos do Brasil – exceto o alferes, que teve sua morte transformada em uma 

grande encenação da Coroa (FAUSTO, 1995, p. 117). Sobre o fato histórico, Cláudia 

de Arruda Campos escreve: 

 

De acordo com a versão que nos é transmitida nos ensinamentos 
escolares, todos os inconfidentes se acovardam, negam sua 
participação, menos um: Tiradentes, que toma sobre si toda culpa. 
Um exame dos Autos da Devassa faz com que essa versão pareça 
muito atenuada: o Alferes assume a culpa que lhe é atribuída por 
vários de seus companheiros, durante os interrogatórios. As evasivas 
de que se servem alguns, como Gonzaga, e o que parecem 
recheadas de pretensão; a atitude pusilânime de Alvarenga que 
denuncia a própria mulher, são dados que não constam de 
compêndios didáticos até mesmo porque tomá-los isoladamente, 
sem discutir as circunstâncias em que se dão os interrogatórios, com 
a possível parcialidade dos documentos oficiais do colonizador, 
podem levar a interpretações falsas. Não há, porém, diante da 
simples leitura dos documentos históricos, como escapar à ideia de 
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que, entre os conspiradores de Vila Rica, só houve um coerente, um 
que levou até o fim, até a forca, a sua convicção. (CAMPOS, 1988, p. 
98) 

 

  

E são justamente esses dados que “não constam nos compêndios didáticos” 

citados por Campos, que o Arena se ateve para narrar sua versão da Inconfidência. 

Entre os registros dos autos, os dramaturgos selecionaram trechos que 

aparentemente apontam o episódio histórico como “uma inconsequente conspiração 

de intelectuais, desprovidos das mais elementares noções de práticas 

revolucionárias” (COSTA, 1996, p.132). Adotar a Devassa como documento base 

para a dramaturgia não seria, de certo modo, adotar o ponto de vista da Coroa 

Portuguesa?   

Sobre o paralelismo entre a conspiração mineira e os malogros políticos 

brasileiros dos anos sessenta feito pelo grupo, Sábado Magaldi escreve:  

 

[...] o paralelismo se estabelece de maneira rigorosa, servindo para 
diagnosticar tanto as causas do malogro da Inconfidência como 
daqueles que dentro do Governo João Goulart e ou por intermédio 
dele, pretenderam subverter a estrutura antiga do país. Inconfidência 
palaciana seria o seu epíteto pejorativo, bem como os incitamentos 
revolucionários, feitos recentemente, sem a participação do povo, 
significariam um jogo de cúpula, destinado ao inevitável 
esvaziamento. (MAGALDI, 1967, p. 37) 

 

 Na versão dos autores, tanto na Inconfidência quanto no pré-64, as camadas 

mais pobres não tiveram participação ativa nas lutas políticas. Tendo em vista os 

levantes populares dos anos anteriores ao golpe, o texto traz uma visão bastante 

polêmica e reduzida, pois: 

 

[...] os lavradores organizados nas Ligas Camponesas, no Nordeste, 
e categorias operárias, especialmente no Sudeste, não deixaram de 
comparecer a essas lutas, tendo sido severamente reprimidos a partir 
do Golpe. (MARQUES, 2014, p. 293).  

 

De quem seria a culpa, então, do fracasso da conjuração mineira, segundo a 

visão do Arena, que pressupôs que o movimento revolucionário poderia ser bem 

sucedido? Décio de Almeida Prado responde: 
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Não ao povo, que nunca chegou a ser informado sobre essa 
conspiração de burgueses bem instalados na vida. Muito menos a 
Tiradentes, não só a pessoa de grande integridade moral, conforme 
as revelações da Devassa, como personagem conscientemente 
mitificado pelo espetáculo em sua condição de herói revolucionário. 
[...] De quem seria a culpa então? A peça não deixava margem a 
dúvidas: das pessoas que tinham algo de material a perder, 
propriedades ou escravos, temendo mais a possibilidade de anarquia 
no futuro do que a opressão presente; de certos militares, 
acostumados a servir ao poder, que esperaram até ver que lado saía 
vencedor; da Igreja, que luta contra “os excessos de um poder e não 
contra a sua essência”; e, principalmente, dos poetas, perdidos em 
sua vaidade literária, em sua irremediável mediocridade humana, em 
seu pequeno e confortável mundo arcádico, sonhando com as 
consequências da liberdade sem nada fazer de concreto para obtê-
la. (PRADO, 2009, p. 75-76) 

 

A abertura do primeiro tempo começa com os atores já em cena em um coro 

polifônico apresentando o tema do espetáculo, uma ode à luta pela liberdade: 

 

Dez vidas eu tivesse,  
Dez vidas eu daria, 
Dez vidas prisioneiras 
Ansioso eu trocaria, 
Pelo bem da liberdade, 
Nem que fosse por um dia 
(BOAL; GUARNIERI, 1967, p. 58) 

 

A primeira parte estrutural da dramaturgia, a dedicatória, como o próprio 

nome já sugere é uma canção ou cena dedicada a alguém ou a algo: No caso de 

Tiradentes, foi ao estudante José da Maya, “primeiro homem a se preocupar com a 

liberdade no Brasil”, que escreveu uma carta a Thomas Jefferson, “herói da 

Independência norte-americana” (BOAL; GUARNIERI, 1967, p. 60). 

O Coringa inicia a narrativa se dirigindo ao público e ao elenco, enquanto o 

Corifeu apresenta o espaço e o tempo que se passa a cena: “Sala do oratório da 

cadeia pública do Rio de Janeiro, abril de 1972”. Em seguida, entra Tiradentes 

acorrentado, caracterizado como nas imagens corriqueiras dos livros de história, 

para ouvir a sentença de sua condenação à morte.  

Apresentado o protagonista e seu triste fim, inicia-se a primeira explicação em 

que o Coringa em prosa descreve como a história será contada:  

 

CORINGA - Nós, somos o Teatro de Arena. Nossa função é contar 
histórias. O teatro conta o homem; às vezes conta uma parte só: o 
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lado de fora, o lado que todo mundo vê mas não entende, a 
fotografia. Peças em que o ator come macarrão e faz café, a plateia 
só aprende a fazer café e comer macarrão, coisa que já sabia. 
Outras vezes, o teatro explica o lado de dentro, peças de ideia: todo 
mundo entende mais [sic] ninguém vê. Entende a ideia mas não sabe 
a quem se aplica. Teatro naturalista oferece experiência sem ideia, o 
de ideia, ideia sem experiência. Por isso, queremos contar o homem 
de maneira diferente. Queremos uma forma que use todas as 
formas, quando necessário. Arena conta Tiradentes – história de um 
herói da liberdade nacional. Por isso, dedicada a José Joaquim da 
Maya que foi o primeiro homem a se preocupar com a liberdade no 
Brasil. Foi o primeiro e desde então, até hoje, todo mundo continua 
só pensando nisso. (BOAL; GUARNIERI, 1967, p. 60) 

 

 Cabe às explicações, segunda parte estrutural, romper com o envolvimento 

emocional, ao romper com a ação dramática. Elas devem ser sempre feitas em 

prosa pelo Coringa, como numa conferência. O texto da explicação é dinâmico e 

pode ser modulado de acordo com o local e data que o musical é apresentado, 

deixando-se afetar pelas circunstâncias. “A explicação introdutória apresenta o texto, 

autoria, elenco, técnicas utilizadas, necessidades de renovação do teatro, etc.” 

(BOAL, 1978, p. 85).  

 É importante destacar a relevância dessa primeira explicação em Tiradentes, 

é ela que apresenta ao público, pela primeira vez, o Sistema Coringa, apresenta um 

novo jogo criado pelo TA e suas regras, como prefere Boal em suas analogias 

esportivas.  

 Após a explicação inicia-se o primeiro episódio, nas palavras do Coringa “Eis 

que enfim, começa a história!” (BOAL; GUARNIERI, 1967, p. 62).  O Corifeu anuncia 

o ano, 1778; o local, Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto; e o 

personagem, o governador Cunha Menezes, o Fanfarrão Minézio. O coro, enquanto 

canta, prepara o cenário à vista do público, a música “Canção do ouro” apresenta o 

local onde se passa a trama, na “Cidade do ouro, na Vila dourada”.  

O Coringa apresenta o personagem, o governador, que nessas terras de tudo 

construiu e extraiu; e apresenta sua grande obra, a Cadeia Pública. Comparadas às 

analogias de Zumbi, as referências apresentadas em Tiradentes são de caráter mais 

amplo e abrem múltiplas possibilidades de leitura. À primeira vista, a cena denota a 

subordinação do país à colônia, mas também faz alusão à construção de Brasília, 

inaugurada em 1960, como pode, ainda “remeter à sujeição imposta ao trabalhador 

na economia capitalista: aprisionado ao trabalho incessante (as obras da Cadeia 
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Pública varavam dia e noite), produz bens que vão enriquecer a outrem” (CAMPOS, 

1988, p. 100).  

Cunha Menezes entra em cena acompanhado por duas mulheres e um 

clérigo, que personifica a posição da igreja, no caso ao lado do poder e do ouro. 

Novamente os discursos do ditador Castelo Branco irão fornecer material literário 

para a construção dialógica do representante do poder opressor. Enquanto o 

governador se vangloria de sua obra, endossado pelos demais personagens, um 

coro de operários canta durante o trabalho fazendo comentários à parte: 

 

Pega a pá, constrói prisão! 
Pedra em pedra já começa a construção! 
Trabalha depressa, não vale demorar! 
Brasileiro vai ter casa prá morar!  
(BOAL; GUARNIERI, 1967, p. 64) 

 

 A cena é construída aos moldes do teatro de revista, acontece no meio da 

rua, outros personagens aparecem, atravessam a cena como num desfile. É 

composta por várias subcenas que têm como propósito frisar o caráter e as atitudes 

autoritárias do governador (MARQUES, 2014, p. 290-291). Entre os que passam por 

Cunha Menezes estão Domingos de Abreu Vieira, que é cobrado pelos empréstimos 

que tem com o governo; depois surge Padre Oliveira Rolim, com quem o governador 

inicia uma discussão sobre os documentos do quinto que o padre roubou, Cunha de 

Menezes dá um prazo de vinte e quatro horas para o padre sair da cidade; em 

seguida, quem entra em cena é  Tomaz Antônio Gonzaga e, ao ver poeta,  Menezes 

benze-se, desta vez é a hora do governador ser cobrado - Gonzaga questiona a 

decisão da construção da Cadeia Pública e o governador prontamente responde 

“uma nação florente é obra de canalhas satisfeitos” (BOAL; GUARNIERI, 1967, p. 

70). Ao final da cena, o “coro dos operários” anuncia o fim da obra:  

 

Deixa a pá, está pronta a prisão 
Pedra em pedra, terminou-se a construção 
O padre contente acabou de abençoar 
Brasileiro já tem casa pra morar 
Pega a pá, há mais pra construir! 
Pedra em pedra novas obras vão surgir! 
As obras crescendo irão enriquecer, 
Ao Cunha Menezes e a quem souber vender. 
(BOAL; GUARNIERI, 1967, p. 71) 
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 O Coringa anuncia a próxima cena, de Vila Rica para o Rio de Janeiro, onde 

Tiradentes se encontrava. A rubrica descreve a mudança de estilo para o realismo: 

“casa de Pilatas, Mônica sentada de boca aberta. Tiradentes de pé, trata-lhe os 

dentes. Veste-se de Alferes da Tropa Paga. Uma rapariga costura uma farda de 

soldado; cena realista” (BOLA; GUARNIERI, 1967, p. 71).  

 Tiradentes, nas palavras do Coringa, “semeava vento”. Enquanto trata os 

dentes da moça, fala de conceder voz ao povo, gerar empregos, dos benefícios de 

uma República, de proporcionar ao povo o direito de decidir quem o governa, da 

crueldade do domínio da Coroa para com a Colônia. Mônica ri, como se ouvisse um 

louco, a rubrica detalha a intenção dos autores com a cena: “Para ela a conversa de 

Tiradentes é muito engraçada; tem tanta graça como se hoje ele falasse de Reforma 

Agrária” (BOAL; GUARNIERI, 1967, p. 72). Admitam-se elementos cômicos à cena, 

mas não de forma que diminua o caráter do herói ou que se caísse em tons 

farsescos. Mônica representa o povo que prefere deixar as coisas como estão, como 

medo de piorar, e quando Tiradentes fala de liberdade, ela prefere que se encerre o 

assunto, falar de liberdade é assunto perigoso, assim como o era em 1967. Com o 

conformismo dos presentes, o alferes tem “um acesso anarquista”, como diz a 

indicações do texto “nesta fase tudo lhe parece merecedor de destruição” (BOAL; 

GUARNIERI, 1967, p. 76). Ao fim da cena, em um corte rápido, entra o coro-

mocinho:  

 

Tiradentes semeava vento.  
Ninguém ouvia ou queria saber.  
Se certo e justo o que dizia,  
E se o fosse o que fazer.  
Foi quando então que um recém-chegado 
De terras d’Europa aqui aportou. 
Foi José Álvares Maciel 
que com novas ideias chegou. 
(BOAL; GUARNIERI, 1976, p. 77) 

 

Na análise de Claudia de Arruda Campos (1988) a autora afirma que o povo 

enquanto bloco social é definido primeiro pelo lado negativo, ou seja: 

 

Mostra-se o povo que não o é, que não interessa ao movimento 
revolucionário. Nesse caso estão os operários construtores da 
Cadeia Pública, alienados pelo trabalho excessivo. Igualmente 
rejeitadas são certas camadas urbanas cuja participação no 
processo produtivo ou não é revelada (dois homens frequentam uma 
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taverna) ou não se pode situar de maneira definida (as Pilatas, ao 
mesmo tempo costureiras e prostitutas). Representam o nível mais 
atrasado de consciência, o mais conservador. Seu discurso e a 
defesa da autoridade pela autoridade, da ordem pela ordem. Gente 
temerosa de tudo que ameace sua tranquilidade, recusam-se a 
pensar a realidade e se exprimem pela repetição de máximas de 
cunho nitidamente ideológico. (CAMPOS, 1988, p. 105) 

 

O corifeu anuncia a mudança de cenário para uma taverna, o universo ainda 

é realista. Entre os diálogos de Tiradentes e Maciel, além da recorrente crítica à 

Coroa, anuncia-se a mudança de governo, Cunha Menezes é substituído por 

Visconde de Barbacena. Com o Visconde, chega a ameaça da derrama, o que 

potencializa a insatisfação dos mineiros com Portugal. Do encontro inicia-se a 

conjura.  

Como é da função do corifeu no sistema, ele localiza o público na cena, que 

volta para Vila Rica. Barbacena mostra a que veio: 

 

GONZAGA – Nós e o povo já dávamos sinais de grande inquietação! 
Nós e o povo estamos felizes com a nomeação de V. Excia! Vossa 
vinda traz de volta a paz e o retorno. 
BARBACENA – Mais que o retorno, mais que a paz, trago alegria, 
apesar de tudo. Trago esta carta da Rainha que me ordena lançar a 
derrama. Que todos sejam felizes, apesar de tudo. O Brasil 
finalmente honrará suas dívidas a Portugal! Derrama será lançada! 
(Pânico. Espanto profundo. Música de percussão) 
GONZAGA – Mas, Excia.! São noves milhões de cruzados. Nem a 
Capitania inteira possui essa fortuna disponível! 
DOMINGOS – Nem que eu venda todas minhas fábricas! 
SILVÉRIO – Nem que eu venda meus escravos! Nem que eu me 
venda a mim! 
FRANCISCO – Nem que eu venda meu exército com todas as 
armas, uniformes e disciplinas! 
GONZAGA – A mim me parece estranho que a Capitania tenha 
contraído uma dívida superior aos bens de que dispõe! 
BARBACENA - (Como bom pastor de más ovelhas, emociona-se 
sinceramente, feliz por trazer tanta alegria ao seu povo: fome, 
desemprego, miséria. Sua alegria é tanta que termina em lágrima) 
[...] (BOAL, GUARNIERI, 1967, p. 83) 

 

 A cena mostra os interesses de cada representante e seu seguimento social 

dentro da elite. O coro-bandido finaliza a cena com a marcha que diz “Trabalhe sem 

entender, dê dinheiro sem entender. Pagamos somos felizes. Num país escravizado” 

(BOAL, GUARNIERI, 1967, p. 84).    

  O final de cada cena é sempre marcado pelo coro, seja ele bandido ou 

mocinho, a música ou comentário entra como dispositivo de distanciamento, 
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rompendo com qualquer possível envolvimento do espectador com a cena. Os 

comentários em sua maioria são escritos em versos rimados e são cantados pelo 

corifeu ou orquestra, servindo para ligar os quadros: Como a cada cena pode-se 

mudar o estilo, cabe ao comentário advertir a plateia caso haja alteração de estilo ou 

gênero (BOAL, 1978, p. 86).  

Começa a segunda explicação, de acordo com a rubrica, “em todas as 

explicações o Coringa é o ator que o interpreta e não um personagem”. Falando 

diretamente ao público, ele resume todas as cenas anteriores, sublinhando sempre o 

ponto de vista do Arena, usando a ironia como ferramenta crítica e lembrando 

sempre que o grupo é o contador da história. Após a explicação o ator Coringa 

converte-se em Juiz, caracterizando-se de forma tradicional, realista, para 

contracenar com Tiradentes.  

Enquanto o Juiz interpela Tiradentes sobre suas palavras que incitam o povo 

à revolução, o coro ao fundo canta o tema do herói: “se dez dias eu tivesse, dez vida 

eu daria...”, dando fim ao primeiro episódio. Para Boal, o episódio consiste em:  

 

Um todo completo de pequena magnitude, contendo ao menos uma 
variação qualitativa no desenvolvimento do enredo; pode ser 
dialogado, cantado, ou resumir-se à leitura de um poema ou 
discurso, notícia ou documento, que determine mudança de 
qualidade no desenvolvimento da ação.  (BOAL, 1978, p. 86)  

 

No segundo episódio, o Corifeu rompe a música para situar a próxima cena 

em que Francisco de Paulo Freire, Domingos de Abreu Vieira, Tomás Antônio 

Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e Joaquim Silvério dos Reis discutem com o 

Visconde de Barbacena a cobrança da derrama, que responde sempre “com 

inatacável bondade e compreensão da índole popular” (BOAL; GUARNIERI, 1967, p. 

88). Com a saída de cena dos inconfidentes, o Coringa intercepta Barbacena para 

iniciar a entrevista, como um repórter esportivo entrevistando um jogador no campo 

de futebol durante o intervalo da partida. Boal justifica a entrevista dentro da 

composição do sistema como uma forma de oferecer à plateia informações que os 

personagens não podem dar no curso da ação. Ele ressalta que “esse problema já 

foi resolvido diversamente” em outras formas dramáticas, como, com a utilização do 

aparte, do uso de pequenos monólogos, quando uma personagem pensa em voz 

alta, etc., mas que no sistema deve ser feito em forma de interrogatório esportivo 

pelo Coringa.  
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E como o Coringa é paulista de 1967, ao entrevistar Barbacena, a referência 

às circunstâncias é presente, em um recado claro à plateia:  

 

CORINGA – O senhor acha que o Brasil tem chance de se libertar? 
BARBACENA – Jovem: a independência política não está muito 
distante. O resto depende de vocês... (BOAL; GUARNIERI, 1967, p. 
91) 

 

Mais adiante, o Coringa questiona onde estão os inconfidentes, em formação 

coral, os atores respondem. A cada pergunta do Coringa, um ator destaca seu 

personagem como num solo para apresentar sua opinião diante da derrama. Logo 

após, o desenho coral se modifica, o coro é dividido em dois grupos num jogo de 

perguntas e respostas: 

 

CORINGA - Responda minha gente, e o povo onde é que está? 
CORO 1 – Está sofrendo calado, sofrendo a trabalhar. Extraindo 
tesouro pras burras entulhar. 
CORO 2 – Da Rainha Maria que quer se fartar. 
CORINGA – (modulando)E diga, minha gente, ninguém quer 
protestar? 
CORO 1 – O protesto é valente pra quem quiser escutar! 
CORO 2 – Trabalho só para quando é pra lutá! Soldado que chegá e 
quer nos roubá! Fizemos garimpo pro ouro extrair, o ouro que fique 
aqui sem sair! 
CORO 1 – Garimpeiro é? 
CORO 2 – Operário lutador! 
CORO 1 – Garimpeiro é? 
CORO 2 – Mineiro brigador! 
CORO 1 e 2 – Quem quiser Independência o garimpo vá chamar, 
pois são mil bocas douradas que num grito vão apoiar! (BOAL; 
GUARNIERI, 1967, p. 99-100) 

 

  Do lado oposto ao bloco social do povo e da elite conspiradora estão a classe 

revolucionária formada pelos garimpeiros e mineradores, trabalhadores da base da 

sustentabilidade econômica da época. Uma classe que não participa ativamente da 

Inconfidência, e quase não aparece no espetáculo, é mais evocada do que 

retratada.  

 O terceiro episódio dá-se com duas cenas simultâneas, anunciada cada qual 

por seu corifeu. O jogo da encenação é colocar face a face os dois lados da 

conspiração. Uma cena é naturalista e se passa na casa do Tenente-Coronel 

Francisco de Paula, em que estão: o dono da casa, Domingos Abreu Vieira, Maciel, 

Carlos de Toledo, Joaquim Silvério dos Reis, Alvarenga e Tiradentes.  Ali discute-se 
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taticamente a organização do combate a Coroa e a implementação da República. O 

cenário da outra cena é um bucólico jardim na casa de Gonzaga, o poeta está 

acompanhado de: Cláudio Manuel da Costa, Bárbara Heliodora, Luíz Vieira e, às 

vezes, Alvarenga, que circula entre as duas cenas. A elite intelectual ao invés de 

elaborar estratégias de ação, se perde em abstrações como a escolha dos dizeres 

da bandeira da liberdade.  

 No Sistema Coringa, o segundo tempo do espetáculo deve ser mais ágil e 

curto que o primeiro. Após a abertura do ato pelo coro que canta a liberdade, inicia-

se uma cena aos moldes de teatro infantil. Interpretando Tiradentes, o Coringa corta 

a cena em um cavalo mágico, teatralista, já que o personagem é impedido ser parte 

do universo naturalista. O coro adverte o herói da ameaça de Dom Silvério, o 

delator.  

 Na primeira explicação desse tempo, o Coringa fala em nome do grupo: 

 

CORINGA – Quando pensamos escrever a história de Tiradentes, 
tínhamos a impressão de que Silvério não era tão safado como todo 
mundo dizia, nem o Alferes tão herói como constava. Depois, 
estudando, chegamos à conclusão de que Tiradentes foi mais herói 
ainda do que se diz e Silvério tão safado quanto consta. Mas não 
podemos discordar totalmente da análise que ele fez de alguns 
Inconfidentes: é bem verdade que a maioria estava em cima do muro 
pronta pra pular pra qualquer lado, conforme o balanço. E, se é 
verdade que muitas revoluções burguesas foram feitas pelo povo, 
também é verdade que, nesta, o povo estava ausente, e mais que 
ausente, foi afastado. Por isso, cada conjurado ficou sozinho: longe 
do povo que não desejava, longe do poder que pretendia derrubar. 
Sozinho, cada um pensava na sua prosperidade individual; sozinho, 
cada um pensou depois na sua salvação. Menos Tiradentes: este 
queria estar junto – mas escolheu mal com quem. (BOAL; 
GUARNIERI, 1967, p. 126) 

 

 O quarto episódio é uma colagem de um recorte da dramaturgia de Castro 

Alves, o estilo da cena é melodramático, embevecido de lirismos, o clima é 

embalado por uma música barroca mineira suave, o objetivo é alcançar a 

comicidade ao acentuar o melodrama. Como um croupier que distribui as cartas do 

jogo, o Coringa retrocede a cena apresentando outra versão, mais próxima do real, 

brincando com o ecletismo de gênero.  

As próximas cenas correm rápidas, indo da delação de Dom Silvério, a prisão 

de cada inconfidente até chegar à prisão de Tiradentes. Toda a narrativa é 
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conduzida pelo Coringa, tensão dos quadros é regida por um coro-bandido, que 

revela o autoritarismo cego de ambos os governos:  

 

CORO DOS SOLDADOS -   
Seja qual for o regime, 
Liberdade ou tirania,  
Chega a hora de almoçar 
Quando bate o meio dia.  
[...] Manda fazer faremos 
Se um comandante mandar, 
Somos soldados da lei, 
Sem direito a pensar.  
(BOAL; GUARNIERI, 1967, p. 140-141) 

 

 O quinto episódio começa com uma explicação do Coringa, que resume os 

três anos de processo “Tudo poderia ter sido feito em menos tempo. Porém a rainha 

tinha leis severas contra a população. Era necessário prolongar o terror para aplicar 

as leis” (BOAL; GUARNIERI, p. 147). O Coringa novamente converte-se em juiz, 

Tiradentes e os demais inconfidentes estão no banco dos réus.  

 No julgamento que segue, todos tentam amenizar sua participação na 

conspiração até o momento que Tiradentes assume que houve intenção de se criar 

o levante:  

 

TIRADENTES - É verdade que se premeditava o levante. [...] É 
verdade que o povo sofre e que induzi muita gente a combater em 
Vila Rica. É verdade que o povo ignora que se pode libertar a si 
mesmo. É verdade que só eu tenho culpa. É verdade que estou só. 
(BOAL; GUARNIERI, 1967, p. 158) 

 

Um coro canta ao fundo da cena a canção “Estou só”: “Belo sonho que eu 

tentava era o povo que sonhava. Ao contar meu sonho a gente, não era ao povo que 

eu contava. Estou só. Sempre estive só!” (BOAL; GUARNIERI, 1967, p. 158). 

 Todos são condenados à morte, porém uma carta da rainha substituiu a pena 

de morte por degredo na África, menos para Tiradentes. Durante todo o episódio, a 

música tema do herói é exaustivamente repetida por um segundo coro: “Dez vidas 

eu tivesse, dez vidas eu daria. Dez vidas prisioneiras, ansioso eu trocaria, pelo bem 

da liberdade que fosse por um dia”. Primeiro em boca chiusa, depois, num 

crescente, até se juntar a voz do herói. Aqui o naturalismo protagônico se encerra, a 

quarta parede é quebrada para Tiradentes se dirigir à plateia cantando junto ao 
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segundo coro. Quando ele sobe à forca, os dois coros se unificam. A música é a 

chave condutora da última parte do sistema, a exortação com o fim de “estimular 

espectadores a resistir o fascismo que se instalava” (BOAL, 2000, p. 240). A trilha 

cresce em volume e em intensidade até as palavras finais do mártir:  

 

TIRADENTES - Povo da Capitania do Rio e das Gerais! O Brasil... (A 
mão de Capitania tapa-lhe a boca; diminuem as luzes. Rufos de 
bateria. O corpo de Tiradentes é lançado. O coro deixa escapar um 
grito. O corpo fica balançando) (BOAL; GUARNIERI, 1967, p. 163) 

 

 O Coringa interrompe ação: 

 

CORINGA - A independência Política contra Portugal foi conseguida 
trinta anos depois da forca. Se Tiradentes tivesse o poder dos 
Inconfidentes; se os Inconfidentes tivesse a vontade de Tiradentes, e 
se todos não estivessem tão sós, o Brasil estaria livre trinta anos 
antes e estaria livre todas as vezes que uma nova liberdade fosse 
necessário. E assim contamos mais uma história. Boa noite! (BOAL; 
GUARNIERI, 1967, p. 163) 

 

Como ocorreu em Zumbi, o espetáculo termina em clima de grande 

entusiasmo, provocado intencionalmente pela construção das cenas finais, 

exaltantes. Uma característica presente em outras produções teatrais criadas no 

pós-golpe, como lembra Décio de Almeida Prado:  

 

Logo após 1964, a comunidade teatral conhecera um período de 
inesperada euforia, imaginando que poderia desempenhar uma 
importante função como centro de oposição ao regime. Calada a 
imprensa liberal e de esquerda, atemorizados os partidos, abolidos 
os comícios e a propaganda política, as alas de espetáculo eram dos 
poucos lugares onde ainda era lícito a uma centena de pessoas se 
encontrarem e manifestarem a sua opinião, guardadas certas 
precauções. A própria necessidade de falar indiretamente, em 
linguagem semicifrada, criava uma exaltante sensação de 
cumplicidade, de perigoso desafio aos poderes constituídos. Bastava 
uma referência dos atores à liberdade [...] para despertar no público 
uma onde de entusiasmo patriótico. (PRADO, 2009, p. 120)  

 

As duas linhas condutoras da peça, naturalista e teatralista/metateatral, 

fundem-se ao fim do espetáculo, num clima de total exaltação à luta pela liberdade.  

Apesar de toda a estrutura do Sistema Coringa ser construída de forma 

binária, por caminhos distintos, convergem para a mesma interpretação da história: 

“Os respectivos universos acabam mesmo por encontrar-se e os dois personagens 
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se identificam tanto na consciência do erro cometido quanto na expiação” (CAMPO, 

1988, p. 108).  

O protagonista, preso à ação e ao universo dramático, conduz-nos pela 

emoção, enquanto o coringa, livre para narrar, comentar, criticar e criar as cenas, 

conduz-nos pela razão. Dois caminhos diferentes que se dirigem para o mesmo 

ponto: “nos oferecer a compreensão do erro, a indicação do caminho e do modelo a 

seguir” (CAMPOS, 1988, p. 109).  

Se de um lado nos identificamos com o herói e sofremos com seu inevitável 

fim, do outro, podemos vislumbrar a crítica dos fatos. Mas o público é cercado pelas 

vias da emoção e da razão e sofre a força didática do espetáculo, que não deixa 

margem para outra postura a não ser acatar o ponto de vista dos autores, a crítica já 

está pronta.  

Talvez aqui resida o grande ruído teórico do sistema tal como foi aplicado em 

Tiradentes. Em vez de tentar resolver a necessidade de alcançar a empatia dentro 

do próprio recurso épico, tal como era feito por Brecht, os autores deram um passo 

atrás ao buscar a solução em uma fase já ultrapassada pelo grupo: a fotografia, 

retomando o naturalismo.  Em vez de levantar questões que pudessem ser 

respondidas pelos próprios espectadores, todas as respostas já estavam dadas. É 

nesse ponto que as críticas negativas ao sistema concentram, no recuo que as 

formulações de Boal fazem em relação ao teatro épico, que parece ignorar a 

experiência prática e teórica brechtiana, para arriscar-se num caminho inseguro, 

lançando-se em terreno movediço. Como aponta Campos: 

 

O didatismo do Arena trai o gesto ansioso de quem expõe verdades 
imediatas e quer vê-las captadas de forma também imediata. Com 
isso acaba-se por substituir o destinatário naquilo que seria sua 
atitude mais desejável: a de pensar. (CAMPOS, 1988, p. 133)  

 

E é bem provável que Boal tivesse consciência das fragilidades do sistema, 

pois se amparou teoricamente em série de artigos que, além de explicar 

detalhadamente, justificam todos os prós e os contras de seu método.  
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CAPÍTULO 4 

 

CORINGA, A MESMA CARTA EM DIFERENTES PARTIDAS 

 

Em 13 de dezembro de 1968 foi promulgado o Ato Institucional nº 5, pelo 

então presidente Arthur da Costa e Silva. Com ele houve o acirramento da censura e 

da repressão. A sobrevivência do Arena estava ameaçada, a solução encontrada foi 

iniciar uma longa turnê pelo exterior, um processo necessário, “protetor em certo 

sentido – a solidariedade internacional poderia ser útil nos casos de repressão e de 

fato foi – é um dos primeiros sinais do exílio que já se aproximava” (ANDRADE, 

2014, p. 43). Em 1969 o grupo viaja pela América Latina com Zumbi e Arena conta 

Bolívar.  

No livro O exílio de Augusto Boal (2014)39, escrito por Clara Andrade, a 

pesquisadora lembra que não era do desejo nem do Arena, nem de Boal, a vida no 

exterior, que o grupo “queria ainda se manifestar sobre o que estava acontecendo 

dentro de seu próprio país” (ANDRADE, 2104, p. 43), decidindo voltar para o Brasil. 

Em terras brasileiras, em nove de outubro de 1970, o Arena mais uma vez 

aposta no Sistema Coringa, talvez na tentativa de provar que o método pode ser 

aplicado em qualquer texto teatral, a dramaturgia escolhida foi A Resistível 

Ascensão de Arturo Ui, de Bertolt Brecht. Com direção de Boal, o elenco contava 

com Guarnieri, Antônio Pedro, Bibi Vogel, Luíz Carlos Arutim, Antônio Fagundes, 

Walter Marins, Dante Ruy, Haylton Faria, Luiz B. Neto, José Carlos Alcântara e 

Paulo Ferreira. Assinam a trilha sonora e a cenografia Mário Masetti e Marcos 

Weinstock, respectivamente. 

Os anúncios do espetáculo falam de um “espetáculo lúcido”, em um momento 

em que as produções contemporâneas expressam “apelos para a utilização de 

alucinógenos e de correntes subliminais” (MAGALDI apud CAMPOS, 1988, p. 134). 

Sábado Magaldi, no livro Um palco brasileiro (1984), dedica ao espetáculo uma 

pequena nota, intitulada de “Ainda o apelo à razão”:  

                                                 
39 Em seu livro, a ensaísta reflete sobre dois momentos da vida do teatrólogo: o primeiro vai de sua 
prisão ao exílio e toda sua produção artística e teórica referente ao período; o segundo, com o país já 
livre da ditadura, com seu retorno do exílio e os percursos do Teatro do Oprimido. 
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Num momento em que se assistia, entre nós, à expansão de um 
teatro irracionalista, fundado em rituais e liturgia, e disposto a 
referendar todas as formas de ditadura, era impossível não apoiar 
um teatro baseado na razão, procurando falar à inteligência do 
espectador, despertado por um raciocínio lúcido. Uma certa 
insatisfação da montagem vinha do próprio sistema coringa, que 
repetia a fórmula aplicada em Tiradentes, deixando de exprimir uma 
desejável criatividade. Sob o prisma propriamente artístico, Arturo Ui 
não acrescentava nada à trajetória do Arena, embora encerrasse 
uma verdade que era bom ouvir naquela circunstância. (MAGALDI, 
1984, p. 93) 

 

 No mesmo texto Magaldi afirma que o espetáculo é a última encenação de 

Boal com o Sistema Coringa, mas não é verdade. É a última experiência encenada 

no Brasil. Outra experiência foi realizada no ano seguinte: Torquemada (1971). 

Como a dramaturgia de Arturo Ui é de Brecht - fato que nos impede de avaliar a 

aplicação no sistema a partir do registro do texto - iremos analisar Bolívar e 

Torquemada, tentando percorrer as etapas do sistema, focando nas transformações 

metodológicas sofridas.  

 Em dois de fevereiro de 1971, Boal é preso em São Paulo. Graças à pressão 

internacional, que contou com o auxílio de uma carta redigida por Arthur Miller e um 

telegrama de Jean-Paul Sartre, Boal foi ouvido em julgamento, “fato raro naqueles 

tempos obscuros” (ANDRADE, 2014, p. 44). Antes da sentença final, Boal é liberado 

para participar do Festival Mundial de Teatro de Nancy, com Arena conta Zumbi. Ele 

aproveita a ocasião para exilar-se.   

Arena conta Bolívar foi proibida pela censura brasileira, nunca chegou a ser 

apresentada no Brasil. O texto é assinado somente por Boal, Guarnieri já se 

mostrava insatisfeito com a repetição dos dispositivos do sistema (COSTA, 1996, p. 

134). No elenco estavam: Benê Silva, Cecília Thumim Boal, Fernando Peixoto, Hélio 

Ary, Isabel Ribeiro, Lima Duarte, Renato Consorte e Zezé Motta. As letras das 

canções são de Augusto Boal e Théo Barros, a execução musical de Antônio 

Anunciação, José Alves e Théo de Barros.  

A palavra que rege o texto ainda é a liberdade e o herói escolhido agora é um 

personagem importante da história da América Latina, Simón Bolívar, um líder militar 

e político que atuou de forma decisiva na independência da América Espanhola.    

A dramaturgia segue o plano estrutural de Tiradentes, o Coringa inicia a 

narrativa como de praxe no formato “Arena conta...” na primeira pessoa do plural: 
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“Nós somos o Teatro de Arena de São Paulo. Cantamos Histórias, quando, como e 

onde podemos contar. Chegou a vez de SIMÓN BOLIVAR, o Libertador”40 (BOAL, 

s/d, p. 1).  A rubrica indica que os atores “entram naturalmente em cena”, um ator faz 

a dedicatória: “al poeta latino americano JOSE MARTI”. Após a dedicatória, o coro 

canta:  

 

CORO - Não lute pelas belezas 
só do belo céu de anil: 
é preciso mais razão – bis 
pra por na mão um fuzil. 
(BOAL, s/d, p. 1) 

 

Desde Tiradentes, já se anunciava a necessidade de uma participação tática 

nas lutas políticas que transcendessem o campo das ideias e da arte, para partir 

para a luta armada: “[...] na voz de Tiradentes, o grupo diz claramente que a única 

saída é armar o povo para que ele, sozinho, sem aliança com a burguesia, liberte o 

país da dominação estrangeira” (ANDRADE, 2014, p. 39). 

 Seguindo ainda a estrutura das sete partes, o Coringa faz a primeira 

explicação:  

 

CORINGA - Simón Bolívar era jovem, rico, dono de terras, família 
bem. Na Espanha, gozando a juventude, conheceu Dona Maria 
Tereza. Casou aos 18 anos com noiva de 17. Levou a mulher de 
volta pra terra, espanhola na Venezuela, deu febre amarela, Bolívar 
aos 19 ficou viúvo. Largou o que tinha, foi pra Europa gozar a viuvez. 
A vida de Bolívar deve ser dividida em quatro partes. Nesta primeira 
fase ele já pensava em independência, mas só na dele. (BOAL, s/d, 
p. 3) 

 

O primeiro episódio é a pura liberdade juvenil, passa-se nas famosas casas 

noturnas francesas, e é de uma cortesã que Bolívar ouve que a liberdade precisa ser 

conquistada. O humor fica por conta das piadas mais picantes.  

 A música que rege o clima do episódio é uma opereta e traz a narrativa 

completa da vida da cortesã. Há registro também de formas corais, não só musicais, 

mas rubricas que afirmam que os poucos atores se desdobram em uma multidão, 

com cenas feitas em mímicas e sobreposição de vozes.  

                                                 
40 Não há publicação do texto, a dramaturgia foi-nos cedida pelo Instituto Augusto Boal, assim como 
também não há registros de áudio completo. As rubricas do texto e as fotografias guiaram-nos nesta 
análise. 
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 O segundo episódio serve também como marca para contar a segunda parte 

da vida de Bolívar, quando o herói deixa a corte francesa e vai para a guerra. Nesta 

cena, o coro reforça a ideia que só cabe ao povo a luta:  

 

CORO - O bom soldado é o seu João,  
Que pro filho não comprou nenhum pão. 
O bom soldado é o seu José,  
É seu Osvaldo, é seu Mané. 
É a mulher, toda mulher. (bis) 
Quem quiser pode marchar direito, 
Quem sabe pode atirar: 
Mas precisa o bom soldado  
Saber porque vai matar! (BOAL, s/d, p. 12) 

 

 Mais adiante, outra parte estruturante do método aparece, o Coringa 

entrevista Bolívar. Diferentemente do que ocorre em Tiradentes, o Coringa não 

precisa se converter em personagem para falar com o protagonista.  

A função protagônica tal como definiu Boal no sistema é abandonada. Bolívar 

não é um herói stanislaviskiano, seu universo está longe de ser naturalista. Muito 

pelo contrário, ele participa das canções em cena, se direciona ao público sem a 

ilusão da quarta parede, acompanha o Coringa nas passagens de tempo e espaço, 

interfere na cena, dialoga diretamente com o coro, participa de cenas teatralizadas 

fazendo mímicas de luta, cavalgando em cavalos mágicos, etc. 

  Também não há um antagonista, a cada fase da vida de Bolívar há um 

diferente opositor. Entre os que merecem destaque estão Napoleão Bonaparte e seu 

braço direito Monteverde - seguindo a lógica dos musicais anteriores, podemos 

facilmente perceber a alusão ao General Médici, presidente brasileiro dos “Anos de 

chumbo” e seus agentes torturadores. Vejamos como exemplo a cena a seguir:  

 

BONAPARTE – Afim de dar o exemplo à Inglaterra, e para que se 
saiba que Bonaparte não permitirá, nem sonho de liberdade, elejo 
Monteverde, de todos os meus ajudantes o mais com sangue na 
boca, o mais sem feições humanas! 
 
MONTEVERDE – Decreto o extermínio de todo rebelde. Neste caso 
todo mundo é rebelado, mas não devemos esquecer que o povo tem 
também seu lado bom. Revolta-se, e isso é mau, mas trabalha que é 
bom; come, que é mau, mas produz, que é bom. Feita a 
consideranda [sic], decreto morte só a quem é líder. Seja o povo 
descabeçado de toda cabeça que pense, e olhe e veja. Um povo 
acéfalo é bom, porque na cabeça cortada estão os olhos que veem, 
a boca que explica, e tudo o que é mau no povo, esse povo que é 
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bom porque seu corpo trabalha, que é mau porque tem cabeça. 
(BOAL, s/d, p. 17-18)  

 

Se não há antagonista declarado, também não há o binarismo coral 

bandido/mocinho. Porém, para representar cenas de batalha o diretor se vale do 

recurso, como podemos observar na cena a seguir: 

 

(o elenco se divide em dois grupos de quatro atores e iniciam a luta) 
CORO LLANEROS -     
Sobre o pasto a palmeira 
sobre a palmeira o céu;  
sobre meu cavalo eu, 
sobre mim só meu chapéu. 
 
CORO DE BOLÍVAR - 
Sacrifício é necessário 
escute aqui meu irmão, 
quem escolhe a briga não pense (bis) 
que luta é mole, não é não. (BOAL, s/d, p. 31)  

 

 A colagem também é reutilizada, o dramaturgo usa um trecho da declaração 

“Guerra e Muerte”, feita por Bolívar em 1919:  

 

CORO - Guerra e Muerte! 
BOLÍVAR - Nunca hei de derramar 
sangue algum só por prazer 
todo sangue hei de verter 
para os povos libertar! (BOAL, s/d, p. 40)  

 

 O espetáculo passa por uma sequência de fatos históricos, em que Bolívar 

comanda a libertação da América Espanhola, sempre com autonomia sobre os fatos. 

O clima geral das cenas é de ironia e humor. Bolívar é apresentado como um grande 

galanteador e mulherengo, o que é aproveitado em várias cenas cômicas.  

Outro dispositivo cômico recorrente em todo o texto é a multiplicidade de 

idiomas, como o personagem principal viaja por diversos países da América Latina, 

da Europa e vai aos Estados Unidos, há uma mistura de línguas, com diálogos que 

misturam o português ao espanhol, francês e inglês.  

 As cenas finais são construídas de forma a se alcançar a exaltação, como nos 

outros “Arena conta...”, a canção final é um convite pela luta à liberdade.  A intenção 

didática também é clara:  
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BOLÍVAR – Sou Bolívar lavrador 
 
CORO – Bolívar lavrou o mar. 
Contra ondas inimigas. 
Bolívar lavrou o mau 
que a luta nunca termina 
Bolívar veio ensinar 
A luta nunca termina 
Bolívar veio ensinar 
Vamos todos já lavrar 
Vamos todos nós lavrar 
as ondas todas do mar. FIM.  
(BOAL, s/d, p. 53) 
 

 Apesar de Bolívar ter sua estrutura textual pautada nas sete divisões do 

Sistema Coringa efetivadas em Tiradentes, a dramaturgia aproxima-se mais da 

experiência de Zumbi. A análise do texto nos leva a crer que mesmo tendo uma 

figura centralizadora da trama, assim como existia em Zumbi, não se abre espaço 

para o espectador se identificar com a figura de Bolívar. Como Zumbi, ele por muitas 

vezes é lírico e na maioria do tempo apresenta características épicas.  

 No prefácio do livro Teatro do Oprimido e outras poéticas políticas (1977), 

escrito por Boal em 1974 quando ele se encontrava exilado em Buenos Aires, 

afirma-se que no Sistema Coringa “destrói-se a barreira entre os protagonistas e o 

Coro: todos devem ser, ao mesmo tempo, coro e protagonista” (BOAL, 1977, p. 2). A 

partir dessa afirmativa, escrita três anos após a experiência de Bolívar, podemos 

observar um avanço no desenvolvimento teórico do método. Ou um recuo, não no 

sentido qualitativo, mas no sentido de recuperar algumas experiências cênico-

dramatúrgicas de Zumbi, repetida também em Bolívar, que é a dissolução do 

protagonista dentro das formas corais, tanto no coro como na coralidade.   

 Nos registros fotográficos do espetáculo, encontramos outras aproximações 

com Zumbi. Não há cenários, o figurino segue o padrão calças claras e blusas de 

malha coloridas. A diferença está no fato de que as calças possuem joelheiras 

costuradas, reforçando a analogia do Sistema Coringa a um jogo esportivo 

recorrente nos textos de Boal.  

 O realismo seletivo também é abandonado, não há adereços. As personas 

que compõem as cenas são representadas por máscaras gestuais: soldados, 

idosos, personagens femininas, autoridades, todas facilmente identificadas pelas 

expressões corporais adotadas em cena. Percebem-se também claras formações 
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corais, com grupos de atores reproduzindo os mesmos movimentos, gestos e 

expressões caricaturais.  

 A última dramaturgia elaborada aos moldes do Sistema Coringa, 

Torquemada, começou a ser escrito em 1971 por Augusto Boal, no período em que 

foi preso político, sendo concluída no mesmo ano quando ele já se encontrava 

exilado na Argentina.  Clara Andrade (2014) no capítulo Torquemada: a catarse do 

trauma, descreve as condições que Boal arquitetou a escrita da dramaturgia:  

 

O dramaturgo começou a idealizá-la em fevereiro de 1971, quando 
esteve em regime de solitária o DOPS-SP (F1 – Fundão). Através de 
desenhos que eram entregues à sua mãe em dia de visita – 
alegando que eram apenas desenhos para o seu filho Fabian -, Boal 
registrava as cenas que via na prisão (ABELLAN, 1998, p.185). 
Continuou a escrever a peça no presídio Tiradentes (Pavilhão 1, cela 
3, de nome Mario Alves), onde, em cela compartilhada com outros 
presos políticos, possuía mais “liberdade”. Boal enfim consegue 
finalizar Torquemada em 2 de novembro de 1971, já exilado em 
Buenos Aires (BOAL, 1973, p. 62). Escrita, portanto, em formato 
semelhante ao de um diário de prisão – Boal a define como 
“Relatório” (p. 61) -, a peça trata explicitamente da questão da tortura 
e da censura em regimes ditatoriais. (ANDRADE, 2014, p. 45) 

  

O Sistema Coringa, agora é aplicado a um texto de estrutura diferente das 

experiências do “Arena conta...”, não é mais a voz coletiva do grupo que narra a 

história - a voz que se escuta é a do próprio Boal através de um texto que mistura 

ficção e realidade para denunciar sua traumática experiência na prisão.  

A trama fala de Tomás de Torquemada, um inquisidor religioso nascido na 

Espanha no século XV e de suas táticas para controlar a subversão política, 

mantendo uma característica recorrente ao sistema: a alusão a fatos recentes. No 

caso de Torquemada, a relação análoga é entre o inquisidor espanhol – e os 

procedimentos de tortura praticados pela Inquisição – e o governo militar – e as 

práticas de tortura aplicadas no Brasil e na América Latina de então às pessoas 

ligadas às organizações políticas de esquerda. A trama não deixa transparecer o 

local exato onde se passam as ações, mas “deixa claro ao leitor que pode se tratar 

tanto de um país da América Latina, quanto de qualquer outro onde já se tenha 

instaurado um governo autoritário” (ANDRADE, 2014, p. 45). 

Na dissertação de mestrado de Sandra Alves Fiusa, intitulada de Práticas de 

tortura narradas em Torquemada (1971), de Augusto Boal (2005), a pesquisadora 

apresenta um estudo do texto a partir da “investigação das representações 
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construídas sobre a tortura no período da ditadura militar na Brasil” (FIUSA, 2015, p. 

1) através das relações entre o Sistema Coringa e a experiência social, analisando 

duas versões da dramaturgia, uma em espanhol e outra em português.  

A versão brasileira é de 1990, e traz algumas modificações em relação à 

outra, de 1972. A diferença entre as versões é que a em espanhol descreve melhor 

o estilo da encenação pautado no Sistema Coringa: estilo não-realista, com 

revezamento de personagens a cada cena, interpretação feita a partir das máscaras 

sociais. Já a versão brasileira traz a estrutura textual do sistema: dedicatória, 

explicação, episódios, cenas, entrevistas e exaltação, com exclusão somente do 

comentário.  

 Nas palavras de Sandra Alves Fiusa:  

 

A estrutura de espetáculo da edição cubana de Torquemada41 
compões-se de três episódios, divididos em cenas e intercalados por 
três noticieros (jornais). A peça inicia-se com a dedicatória e termina 
com uma cena exortativa. As explicações e entrevistas estão 
presentes no texto e cumprem a função de revelar ao público os 
mecanismos de dominação do governo de Torquemada. Foram 
eliminados os comentários. Em Tiradentes, estes foram cantados 
pelo coro ou pela orquestra, que anunciavam o lugar e o tempo onde 
se passava a ação: em Torquemada, parece ter sido desnecessário 
mantê-los, porque as ações acontecem apenas em dois espaços: 
numa câmara de tortura e na cela, onde a própria cenografia – 
indicada pelas rubricas – evidencia os lugares da ação. (FIUSA, 
2005, p. 87) 

 

Na versão brasileira a função do ator coringa permanece nas explicações, 

mas foram excluídas entrevistas e notícias, consequentemente suprimidos os 

noticieros (FIUSA, 2005, p. 87). O noticiero, apesar de não ser nominado como tal, é 

uma das faces do Coringa, um locutor que interrompe a ação para anunciar notícias, 

entrevistar os personagens, assim como o Coringa de Tiradentes que, através das 

arguições, fazia os personagens entrevistados revelarem ao público as razões não 

explicitadas no diálogo. Segundo Sandra Fiusa, o notíciero é uma herança das 

experiências do Núcleo 2 do Arena, vividas após o AI-5: o Teatro Jornal42. 

Foram suprimidas também as divisões de cenas, que na versão em espanhol 

eram numeradas. Para Fiusa, o motivo das exclusões da versão brasileira é a 

                                                 
41 Cf.: BOAL, Augusto. Torquemada. In: Teatro latinoamericano de agiración. 1ª ed., La Habana, 
Cuba: Casa de lãs Américas, 1972. 
42 Para complementar a leitura, ver: LIMA, Eduardo Campos. Coisas de Jornal no Teatro. São 
Paulo: Expressão Popular, 2014. 
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necessidade de localizar o leitor-espectador em outra temporalidade, já que as 

dramaturgias escritas dentro do sistema têm por características primordiais as 

referências circunstancias. Logo, as notícias de 1972 ficariam deslocadas no Brasil 

democrático de 1990. 

Por se tratar da versão mais recente do texto, vamos nos ater à publicação 

brasileira. O prólogo da peça é uma denúncia aos interrogatórios e torturas sofridas 

pelo personagem Dramaturgo, que ao final da cena distancia-se da personagem 

assumindo sua posição de ator para comunicar à plateia:  

 

Esta peça foi escrita na prisão Tiradentes, do Estado de São Paulo, 
Brasil, no ano de 1971. Foi também escrita na Espanha, no fim da 
idade média. Continua sendo escrita no Chile, depois de tantos anos, 
no Uruguai, em El Salvador. Começa sempre assim. (BOAL, 1990, p. 
112)  
 

A dedicatória do espetáculo e feita à Heleny Guariba, que trabalhou como 

assistente de Boal até ser detida e logo depois assassinada pelos militares. Vizinhos 

de cela, Heleny aconselhou Boal a nunca confessar nada e ter um comportamento 

mais brechtiano que stanislavskiano na prisão. (ANDRADE, 2014, p.45). “Tudo nesta 

peça é verdadeiro: ocorreu realmente. A única ficção é a estrutura da própria peça, 

que busca a teatralidade” (BOAL, 1990, p. 102). Sobre o estilo, o autor afirma que 

pode ser aplicado o ecletismo de gênero, seguindo a necessidade de cada cena.  

Há também uma mudança em relação a Tiradentes na estrutura de elenco: 

Em Torquemada, mantém-se a estrutura do “coro bandido” e “coro mocinho” - porém 

retirou-se a música - que aqui é apresentado em dois blocos: os “Torturadores” e as 

“Vítimas”, respectivamente. E como em Bolívar, apresenta duas diferenças 

marcantes: a primeira é a diluição da função empática entre as personagens que 

compõem a categoria de “Vítimas” – não sendo exclusividade do herói como em 

Tiradentes; a segunda é um retorno à experiência de Zumbi, em que todos os 

personagens sofrem a desvinculação.  Nas atuações são mantidas as máscaras 

sociais, os personagens representam grupos sociais, não possuem “identidade 

visual ou perfil psicológico” (FIUSA, 2005, p. 87). 

Novamente há uma divisão dicotômica entre os blocos, entre os torturadores 

estão as autoridades opressoras (Torquemada, soldados, padres, empresários, etc.) 

e do outro lado se encontram as vítimas (artistas, militantes e pessoas presas à 

revelia), os oprimidos. Há também personagens que não se encaixam no binarismo 
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maniqueísta, transitando entre os polos, apresentando características do opressor e 

do oprimido.  

Com os dezoitos anos que separam as duas publicações, Boal teve a 

acuidade de se debruçar novamente sobre sua dramaturgia e reestruturá-la, 

adequá-la ao seu tempo.  
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CONCLUSÃO (EPÍLOGO) 

 

Ao passar em revista as dramaturgias de Zumbi a Torquemada, podemos 

acompanhar os desdobramentos do pensamento de Boal e consequentemente de 

sua poética. Os artigos publicados junto à dramaturgia de Tiradentes em 1967, e 

republicados em Teatro do Oprimido e outras poéticas políticas dez anos depois, 

erroneamente nos fazem acreditar que, com a formulação teórica da metodologia do 

coringa, houve um enrijecimento, um engessamento da forma. O que não é verdade.  

Toda a teorização do Sistema Coringa, com todas suas metas e reafirmações de 

sua necessidade não resistem para além de Tiradentes. Nos artigos é recorrente a 

afirmação que nasce com o sistema uma estrutura de elenco e de espetáculo de 

caráter permanente para todas as peças, mas só a estrutura espetacular se 

mantém, com as divisões que começam na dedicatória e evoluem para a exortação 

final. A estrutura de elenco foi modificada a cada nova experiência.  

A função protagônica, com seu herói naturalista, alvo de tantas críticas, não 

reaparece em nenhuma outra experiência do Sistema Coringa, sendo condenada à 

forca junto a Tiradentes. Com a morte da função protagônica, finda-se também um 

dos princípios primordiais do Sistema: a criação de um herói mitificado, responsável 

por gerar empatia. Talvez o abandono da função possa ter sido causado pela 

pressão de críticas tão precisas como as de Anatol Rosenfeld, para ficar em um 

exemplo, ou pela falta de entusiasmo da plateia, que não respondeu à altura de 

Zumbi, pois Tiradentes ficou poucos meses em cartaz. Os textos de Boal, por muitas 

vezes parece dialogar com os críticos de sua época, mesmo que indiretamente. 

Mas, ao avaliarmos a trajetória do grupo e principalmente de seu diretor, podemos 

concluir que a recepção da crítica e do público pode até ser um dos agentes 

provocadores da mudança estrutural do sistema, mas não o principal. Há na história 

do grupo um movimento cíclico de concretizações e rompimentos, a cada fase do 

Arena havia um objetivo estético e político, comprometido com o social, que 

respondia (ao seu modo, concordemos ou não com suas escolhas) à história em 

curso. O Sistema Coringa seguiu o curso natural das experiências do Arena, se 

reformulando, se recriando-se, para dialogar sempre com sua época.  
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O Sistema Coringa não é a última etapa do Teatro de Arena de São Paulo, 

em setembro de 1970 depois de quatro meses de pesquisa, um grupo de jovens 

atores chamados de “Núcleo 2” estrearam o espetáculo Teatro Jornal – Primeira 

edição. Criado a partir de onze técnicas diferentes para se transformar uma notícia 

do dia em um esquete, para driblar a censura e as crescentes repressões militares 

pós-AI-5, o núcleo ensaiava durante o dia o que seria apresentado à noite. O Teatro 

Jornal tinha como objetivo fornecer ferramentas para que a população pudesse se 

tornar agente de suas próprias manifestações teatrais, na tentativa de popularizar os 

meios de se fazer teatro. O formato de cada “edição” consistia na exposição didática 

de suas técnicas, seguida de um debate entre os artistas e o público, com o intuito 

de estimular a criação de novos coletivos de Teatro Jornal. O efeito multiplicador foi 

substancial. Com o auxílio dos integrantes do Núcleo 2, formaram-se dezenas de 

grupos entre estudantes, associações de bairro e grupos de igreja.  

 Esses dois eixos teatrais, que de um lado tem o Coringa como intermediário 

entre o palco e a plateia e do outro tem como base a transferência ao público dos 

meios de produção teatral, seriam os alicerces de outra poética sistematizada por 

Augusto Boal a partir das experiências em grupo do Teatro de Arena e de suas 

vivências teatrais pela América Latina enquanto esteve exilado: a poética do 

Oprimido. Que tem como maior objetivo dar ao povo a função protagônica “no teatro 

e na sociedade” (BOAL, 1977, p. 124).  
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