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RESUMO 

 

 

Esta presente dissertação coloca em foco o espetáculo Show Opinião, ocorrido em 1964. 

Busca-se por meio da fortuna crítica do espetáculo e, respectivamente, de sua dramaturgia, 

empreender uma abordagem reflexiva que, transversalmente, perpassa três níveis de análise, 

sendo o primeiro uma investigação histórica de propostas do Grupo Teatro de Arena de São 

Paulo e do CPC da UNE (Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes). No 

segundo nível, uma análise da dramaturgia do espetáculo, em que se procura perceber os seus 

transbordamentos artísticos a partir da perspectiva metodológica de drama rapsódico. O 

terceiro nível trata de interpretar a montagem do espetáculo sob a luz das críticas jornalísticas 

e realçar as dimensões políticas e estéticas provocadas em seu período histórico. É realizada 

uma reflexão do Show Opinião aprofundando-se em como política e estética tornam-se um 

par indissolúvel através de seus modos de ser, de fazer, de dizer e que apresentam um 

alargamento das proposições artísticas no teatro moderno brasileiro.  

 

Palavras-chave: Show Opinião; Teatro político; Teatro brasileiro; Estética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This present dissertation puts in focus the spectacle Show Opinião, from 1964. Through the 

fortune criticism of the show and, respectively, it’s dramaturgy, undertake a reflexive 

approach that, crosswise, perpasses three levels of analysis, the first being a historical 

investigation of proposals from Grupo Teatro de Arena de São Paulo and from CPC from 

UNE (Centro Popular de Cultura da União Nacional de Estudantes). On the second level, an 

analysis of the spectacle’s dramaturgy, in which it is sought to realize it’s artistics overflows 

from the methodological perspective of rhapsodic drama. The third level is about interpreting 

the set up of the spectacle under the journalistic critics and enhancing the political and 

aesthetic dimensions provoked in it’s historical period. It accomplishes a reflexion of Show 

Opinião going deep on how politics and aesthetics become an unseparable pair beyond it’s 

ways of being, doing, saying and that presents a widening of artistic propositions in brazilian 

modern theatre. 

Keywords: Show Opinião; Political theatre; Brazilian theatre; Aesthetics. 
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De um lado, as lembranças distribuem-se e se 

organizam em níveis de sentido, em arquipélagos, 

eventualmente separados por abismos, de outro, a 

memória continua sendo a capacidade de percorrer, 

de remontar no tempo, sem que nada, em princípio, 

proíba prosseguir esse movimento sem solução de 

continuidade. É principalmente na narrativa que se 

articulam as lembranças no plural e a memória no 

singular, a diferenciação e a continuidade.  

Paul Ricoeur 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A proposta de investigação deste estudo tem como pressuposto colocar em relação os 

aspectos estético-políticos presentes no Show Opinião. Por ser um espetáculo ocorrido no ano 

em que se deu o golpe militar, 1964, propõe-se, enquanto recorte histórico, perceber a 

trajetória de dois projetos e práticas teatrais de teatro político no Brasil antecedentes ao golpe, 

sendo eles: o grupo Teatro de Arena de São Paulo e o CPC da UNE (Centro Popular de 

Cultura da União Nacional de Estudantes), por entender que o Show Opinião foi realizado 

pelo encontro de artistas e pensadores do teatro brasileiro que estiveram presentes em pelo 

menos um destes projetos artísticos, como Oduvaldo Vianna Filho, Augusto Boal, Ferreira 

Gullar, Francisco de Assis, dentre outros. Assim, a pesquisa percorre um recorte histórico 

para fomentar um campo de investigação das práticas, projetos e experiências que 

colaboraram para a construção do espetáculo.  

A presente pesquisa teve início em uma iniciação cientifica, com orientação da 

professora Dra. Alessandra Vannucci, no ano de 2013, mas que não foi finalizada. No entanto, 

no ano seguinte, uma nova pesquisa foi realizada com orientação do professor Dr. Berilo 

Nosella, cujo objetivo foi o estudo da estética do Show Opinião em diálogo com as suas 

potências performáticas, isto é, tinha-se como intuito localizar argumentos que aproximassem 

a experiência do espetáculo às linguagens performáticas, sendo finalizada no ano de 2015. 

Nesse sentido, a dedicação aos estudos a respeito do espetáculo Show Opinião prossegue em 

aprofundamentos nesse mestrado.  

A revisão bibliográfica que embasa esta pesquisa parte de historiadores e críticos do 

teatro brasileiro, tais como: Kühner e Rocha (2001), Fernando Peixoto (1989), Augusto Boal 

(2000), Lima, Vargas e Guimarães que escreveram sobre o Teatro de Arena de São Paulo na 

revista Dyonisos (1978). Além desse time de autores, estão outros como Edélcio Mostaço 

(1982), Iná Camargo Costa (1998, 2015), Maria Silvia Betti (1997,2013), Leslie H. 

Damasceno (1994), que colaboram para ilustrar a compreensão histórica do teatro moderno 

brasileiro. A investigação do espetáculo parte de seu texto (COSTA, 1965) e do disco que 

contém a gravação do espetáculo (GRUPO OPINIÃO, 1994), que são colocados em relação 

com perspectivas de reflexão a respeito do drama, sendo a principal referência neste trabalho 

os estudos de Jean-Pierre Sarrazac (2002, 2012, 2013). No que corresponde a um pensamento 
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entre os aspectos políticos e os estéticos do espetáculo, Jacques Rancière (1995, 1996, 2009, 

2010, 2010) traz colaborações significantes. 

A partir de tais referências críticas e teóricas, buscou-se uma metodologia de pesquisa 

que possibilitasse a ampliação reflexiva dos aspectos estético-políticos do espetáculo Show 

Opinião. O processo de escrita do espetáculo foi provocado pelos fatos a respeito do golpe 

militar, ocorrido em primeiro de abril de 1964. O CPC é colocado em irregularidade pelos 

órgãos da ditadura militar e, em 10 de abril desse mesmo ano, foi “[...] dia em que o sucesso 

do golpe ficou conhecido – o edifício do teatro do CPC/UNE na praia do Flamengo foi 

incendiado” (DAMASCENO, 1994, p. 124). Nesse contexto, os artistas do CPC tiveram que 

interromper as suas atividades e a partir disso desenrolou o processo de construção da 

dramaturgia do Show. É com base nisso, portanto, que faço a introdução de alguns dos 

procedimentos teóricos e parâmetros que contribuíram para a fundamentação desta 

dissertação. 

O primeiro capítulo faz uma abordagem histórica dos grupos Teatro de Arena e do 

CPC da UNE, procurando perceber o pensamento, os projetos, as suas práticas e como tais 

proposições podem ser reportadas ao Show Opinião. Nessa primeira instância, é apresentado o 

contexto, as intenções de alinhamento a sentimentos nacionais em que o golpe militar em 

1964 se apresenta como estopim dos modos de produção do espetáculo. Devido a isso, e para 

poder elucidar com maior dimensão o espetáculo, é proposto um recorte sobre os antecessores 

e propositores do Show Opinião. 

Trabalhando com aspectos práticos, estéticos e históricos do grupo Teatro de Arena de 

São Paulo e do CPC da Une, atenta-se para uma perspectiva de continuum histórico. Pensa-se 

a fundação do Teatro de Arena e as suas principais propostas, sendo elas: a configuração 

espacial, o profissionalismo e os seus desafios, a formação do ator e as questões de caráter 

econômico. E em relação ao CPC, suas proposições dramatúrgicas e espaciais. 

Observa-se a participação de novos integrantes ao Arena, esses advindos do Teatro 

Paulista do Estudante (TPE), e de Augusto Boal, que acabava de retornar dos Estados Unidos. 

Em vista disso são averiguadas as significativas modificações das atividades do grupo e as 

suas orientações a partir de 1956.  

Sobre esses novos, integrantes investiga-se um redirecionamento das práticas do 

Arena a partir de um encaminhamento que alavancou uma ampliação das perspectivas 

estéticas e políticas do grupo, e que teve enfoque sobre o tratamento do trabalho do ator, dos 
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olhares para a dramaturgia nacional em busca de uma melhor ‘adequação’ aos ideais do 

grupo. Um fator abordado, nesse aspecto, é a constituição do Seminário de Dramaturgia no 

ano de 1958, em que se discute a importância do surgimento de novos dramaturgos e a 

possibilidade de reflexão a respeito da dramaturgia brasileira. 

A respeito do CPC da UNE, é levantada a discussão da efervescência política da 

década de 1960, a busca por uma emancipação social e cultural em que o teatro e a política 

são observados como uma aliança, uma vez que o palco é visto como instrumento de luta. 

Nesse viés, atenta-se para os integrantes dissidentes do Arena e o surgimento do CPC da 

UNE, o modo em que esta união ocorreu e a sua devida relevância para a prática artística e 

cultural brasileira.  

Investigar o CPC, a partir de suas contribuições junto com a produção teatral brasileira 

no contexto da realidade nacional, torna-se uma das abordagens em discussão. Faz-se um 

questionamento das orientações dramatúrgicas que o CPC desenvolveu em relação ao teatro 

de agitprop e ao ‘teatro épico’, sob o qual apresento algumas relações entre o tratamento de 

Erwin Piscator e de Bertolt Brecht, dando relevância ao processo de escrita coletiva, a 

caracterização das personagens e as devidas representatividades sociais. 

No segundo capítulo, é proposta uma análise dramatúrgica do Show Opinião a partir 

de procedimentos metodológicos que visam considerar a estética do espetáculo e os seus 

elementos constituintes. Para isso, compromete-se com um esclarecimento de conceitos e de 

entendimentos significativos que dizem respeito à compreensão do drama e da dramaturgia. 

Esses elementos que constituem o fazer e o pensar teatral estão considerados, principalmente, 

pelas perspectivas de Joseph Danan (2010), Patrice Pavis (2008) e Bernard Dort (2010). 

É realizada uma análise dramatúrgica que tem como principal elemento de tratamento 

do Show Opinião o texto e o áudio do espetáculo. A partir deles, são elaboradas relações com 

as propostas conceituais de Jean-Pierre Sarrazac. A perspectiva desse autor é apresentada 

como um modo metodológico de aferição do espetáculo, e como um componente de 

ampliação das possibilidades de compreensão do drama moderno brasileiro
1
. 

Tenta-se pensar o Show Opinião como uma dramaturgia brasileira permeada por uma 

heterogeneidade de elementos e por um transbordamento do drama através da perspectiva que 

                                                           
1
 Essa ideia de utilização do pensamento de Jean-Pierre Sarrazac, como expansão e ampliação a 

respeito do drama moderno brasileiro, é levantada pela pesquisadora Elen de Medeiros, orientadora 

desta dissertação. 
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corresponde ao pensamento de Sarrazac (2002), em seu livro O futuro do drama, e por meio 

da ideia de drama rapsódico. 

Na ocasião desse capítulo, interessa-nos o processo de constituição das formas da 

dramaturgia do Show Opinião. Isso é proposto por meio da análise dos elementos e 

procedimentos estéticos que podem apontar para os seus modos de escrita. 

O espetáculo se apresenta enquanto construção coletiva. Com isso, é dado atenção à 

forma de seus transbordamentos e também de um desenvolvimento do drama brasileiro que 

corresponderia a uma prática experimental de escrita dramatúrgica. Observar nessa 

dramaturgia uma linguagem teatral que se desenvolveu através de um eixo de 

representatividade social a partir de memórias, vivências e canções trazidas pelos músicos e 

intérpretes como João do Vale, Zé Kéti e Nara Leão, foi um dos tratamentos a que se propôs 

nesta análise. 

Coloca-se em discussão, nesse segundo momento, o processo de escrita e suas 

dimensões no Show Opinião. Para isso, trabalha-se, metodologicamente, a partir da noção de 

‘drama rapsódico’ e seus eixos centrais que viabilizam na análise da dramaturgia a percepção 

dos elementos do drama que o constituem, sendo alguns deles: a ausência de uma estrutura 

fabular, a fragmentação do drama, a divisão em quadros, a epicização da ação, as 

características do teatro do íntimo e do teatro documental. Desse modo, observar e analisar a 

dramaturgia do espetáculo, e nela fazer levantamentos sobre uma hibridização da forma do 

drama, torna-se pertinente e promove um cenário de redimensionamento dos modos estéticos 

do Show. 

Um ponto fulcral dessa dramaturgia, e na análise aqui realizada, é que para além de 

seus conteúdos, ela promove um modo de enlace entre formas dramatúrgicas que, 

fragmentadas entre músicas e narrativas pessoais, dramas sociais, discursos íntimos e 

políticos, desenvolve uma linguagem de teatro musical. 

Na relação entre testemunhos e a memória, procurou-se perceber como a produção 

dramatúrgica e a intersecção desses elementos tomam forma no espetáculo. Em vista disso, 

temos como proposta perceber uma estrutura em que são apresentadas ‘fatias da vida’ dos 

intérpretes. É proposta a análise dos testemunhos, da perspectiva íntima e documental que 

colocam em encontro problemáticas referentes a aspectos históricos e documentais. 

O terceiro capítulo da dissertação busca trazer os modos em que se deu a realização do 

Show Opinião, sobretudo a partir do fechamento do CPC pelo regime militar e uma 
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reorganização de ex-cepecistas na formulação do espetáculo. Com isso, propõe-se 

compreender as estratégias utilizadas para a efetuação do espetáculo a partir de uma 

experiência teatral abortada, que foi a impossibilidade do CPC ter continuidade frente aos 

órgãos de censura e de vigilância do início do período ditatorial.  Nesse terceiro capítulo, é 

apresentado também o modo de organização do espetáculo, a maneira como a ideia de sua 

montagem emergiu, como se deu a modificação estrutural, no que diz respeito ao espaço, e, 

nesse aspecto, atenta-se para como o Show Opinião tomou corpo em uma relação que pode 

ser caracterizada como um continnum histórico dos modos de produção que o Teatro de 

Arena e o CPC desenvolviam. 

Outro ponto debatido é a aquisição de uma sala de teatro e de uma perspectiva de 

retorno ao teatro empresarial e de bilheteria. Nesse âmbito, é discorrida uma abordagem das 

contingências geradas pelo período histórico e de que forma a vigilância e a perseguição 

sofridas pelos ex-cepecistas encontraram resistência.  

Procura-se colocar em relação o pensamento de Margo Jones (1951) – que foi um eixo 

central do surgimento do Teatro de Arena de São Paulo – com a proposta do Show Opinião. 

Isso ocorre frente à retomada do teatro empresarial, devido à configuração espacial em arena 

de trazer significância ao pensamento estético e político e, também, aos modos de realização 

cênica e da prática teatral profissional. 

Ainda no terceiro capítulo, pretendeu-se reportar matérias de jornais referentes aos 

modos de recepção e crítica do espetáculo no ano de 1964, de como se deu o seu alcance de 

público, de como o espetáculo foi observado pela crítica jornalística carioca e paulista. Nesse 

sentido, são retomadas considerações significativas de Augusto Boal sobre o Show Opinião 

em uma entrevista concedida a Yan Michalski. Boal, como diretor do espetáculo, reflete sobre 

os modos de realização e das dificuldades que foram geradas. Esses apontamentos tornam-se 

relevantes para a hipótese que é levantada a partir do Show: a de que o espetáculo provoca um 

redimensionamento político e estético nas práticas teatrais brasileiras. 

Durante a dissertação, trabalhamos com a proposta de compreensão filosófica do 

pensador Jacques Rancière. Atenta-se, a partir dele, pensar a intersecção entre política e 

estética no Show, que para o autor é denominada na conceituação de “partilha do sensível” 

(1995, 1996, 2005). Nesse conceito, Rancière desenvolve um argumento no qual a política e a 

estética por seus modos de fazer, modos de dizer e modos de ser se apresentam como um 
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regime no qual estética e política estabelecem uma forma de divisão do comum, daqueles que 

compartilham do logos.  

O pensamento desse filósofo é refletido em relação ao Show Opinião por meio de uma 

mediação e investigação da ideia de ‘partilha do sensível’. Com as reflexões levantadas desse 

conceito, busca-se perceber a prática teatral em foco caracterizada por sua resistência política 

e artística, costurada pelas vivências dos intérpretes e das canções como uma maneira de 

apreensão da igualdade dos desiguais, da percepção das diferenças dos muitos ‘brasis’, da 

análise de uma forma teatral em que a política e a estética não se dividem, mas fazem parte de 

um compartilhamento de modos de fazer, dizer e ser que provocam um regime de visibilidade 

e um regime do dizível dos anônimos em um contexto brasileiro. 

Nesse processo de análise e metodologia, adentrou-se ao Show Opinião com o intuito 

de compreensão de suas potencialidades políticas e estéticas não entendidas como que 

separadas, mas como uma intersecção, uma ‘inter-ação’ entre campo estético e político nos 

modos de feitura do espetáculo.  

Assim, é proposto aqui uma pesquisa de elementos estéticos e políticos tecidos a partir 

da percepção de um continnum histórico nas proposições de projetos teatrais que precederam 

o espetáculo. Além disso, procura-se sublinhar as características artísticas do Show Opinião, 

os seus modos de confluência entre a política e a estética que compõem uma poética de 

resistência cênica. Dessa forma, propomos ampliar o campo reflexivo do espetáculo, 

percebendo como a sua prática apresenta um redimensionamento do teatro moderno 

brasileiro.  
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1.  UMA RETOMADA DE EXPERIÊNCIAS: PERSPECTIVAS E PROJETOS 

ANTECEDENTES AO SHOWOPINIÃO 

 

 

O espetáculo Show Opinião, estreado em 11 de dezembro de 1964, surgiu de artistas 

advindos do Grupo Teatro de Arena de São Paulo e do CPC da UNE (Centro Popular de 

Cultura da União Nacional de Estudantes). Dentre eles, destacamos a participação dos 

dramaturgos Oduvaldo Vianna Filho (Vianinha), Armando Costa, além de Augusto Boal e os 

musicistas João do Vale, Zé Kéti e Nara Leão. 

Esse espetáculo foi produzido meses após a instauração do Governo Militar no Brasil, 

o que potencializou uma crítica, de maneira indireta, à insatisfação desses artistas acima 

citados, permeada por questões que eram transversalmente colocadas em cena através do 

repertório musical tecido pelo cancioneiro popular, trazendo a perspectiva de engajamento 

político contra tal governo.  

O espetáculo, segundo seus organizadores, tinha duas principais intenções: 

 

[...] uma é a do próprio espetáculo propriamente dito; Nara, Zé Kéti e João do Vale 

têm a mesma opinião – a música popular é tanto mais expressiva quanto mais tem 

uma opinião, quando se alia ao povo na captação de novos sentimentos e valores 

necessários para a evolução social; quando mantêm [sic] vivas as tradições de 

unidade e integração nacionais. A música popular não pode ver o público como 

simples consumidor de música, ele é fonte e razão da música. [...] A segunda 

intenção do espetáculo refere-se ao teatro brasileiro. É uma tentativa de colaborar na 

busca de saídas para o problema de repertório do teatro brasileiro que está entalado – 

atravessando a crise geral que sofre o país e uma crise particular que, embora 

agravada pela situação geral, tem é claro, seus aspectos específicos. (COSTA, 1965, 

pp. 7-9). 

 

Com essas intenções, são percebidas algumas propostas presentes em sua concepção 

político-estética. Primeiramente, salientamos a ideia inicial de uma construção cênica que 

dialogasse com seu público por meio da música popular, e que o trouxesse como fonte e 

potência das canções. Assim, o povo torna-se, em tese, aliado à valorização de sentimentos 

nacionais que, idealisticamente, viriam a produzir uma evolução da sociedade brasileira. 

Esses aspectos contidos na intenção primeira do espetáculo abrangem uma perspectiva que 

valoriza a música nacional e que considera a música como meio e forma, em conjunto com o 

público, de favorecer sentimentos nacionais. Esses, aqui, são entendidos sob uma perspectiva 

de olhar crítico e progressista, alinhados a uma cultura de esquerda, o que levanta o 

pensamento de uma arte que reflita a realidade cultural do país e as suas necessidades 
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socioeconômicas, sendo tais aspectos entendidos como necessários à conjuntura social em 

relação à estrutura organizacional e política do Brasil nesse período.  

A intenção segunda abrange uma paisagem mais ampla, que visa contribuir e pensar as 

produções de teatro no Brasil. Com afinco, apreende-se uma proposta de renovação e 

modificação no cenário teatral que abordasse o momento de incertezas que vinha se 

produzindo anteriormente ao golpe militar de 64, agravado com a tomada dos militares do 

governo brasileiro.  

Nesse sentido, vê-se que o Show Opinião, como ponto de partida, sugere um campo 

conflituoso diante do fato do golpe militar e da forma como essa interferência acarreta nos 

modos de produção do espetáculo e dos discursos. Ao mesmo tempo, sua proposta cênica traz 

também outras, tais como: a produção de dramaturgia nacional, engajamento político, 

propostas estéticas, propostas de tessituras e entre outras potencialidades que agem como 

estopins na produção do espetáculo.  

O espetáculo é “enquadrado” dentro de uma perspectiva de manifesto, sendo essa 

característica frisada em estudos como o de Mostaço (1982), Kühner e Rocha (2001), e que 

buscam investigar aspectos do Show Opinião, principalmente, em sua conjuntura ideológica e 

política. Nesse sentido, o que se propõe com esta pesquisa é investigar e dar amplitude ao 

campo estético enquanto catalisador da força política inerente ao Show.  

Com isso, pretende-se observar não apenas a fortuna crítica pertinente aos anseios 

ideológico-políticos, como também, a perspectiva estética contida tanto em sua produção 

como em sua realização cênica, viabilizando um estudo dos aspectos de concepção estética do 

drama. Esse está relacionado à questão de forma e conteúdo, a questão da fragmentação 

textual, os aspectos de montagem e colagem, a caracterização das ‘personagens’, a escrita 

coletiva e um olhar por meio da ideia de ‘rapsódia’, cunhada a partir de Jean-Pierre Sarrazac 

(2002, 2012, 2013).  

O dicionário Houaiss assim define o termo ‘estética’: “parte da filosofia voltada para a 

reflexão a respeito da beleza sensível e do fenômeno artístico”. Assim, pensamos que ela age 

não somente sobre o modo pelo qual os objetos e práticas em arte afetam os sentidos e 

acarretam provocações às percepções, mas, ainda, pelas especificidades da produção desses 

sentidos e afetações, do modo pelo qual a criação toma corpo e deixa de ser apenas uma 

‘ideia’. Nesse contexto, entendemos ‘ideia’ as projeções e pensamentos que, em termos de 

reflexão acerca do teatro, podemos compreendê-la como um “[...] arranjo de componentes 
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materiais e ideais extremamente díspares.” (BADIOU, 2002, p. 97). Assim, por meio de uma 

ação que, a princípio, aloca-se numa prática inteligível, ou seja, que o seu acesso só é dado 

através da razão.  Esses componentes de pensamento que, ao serem realizados como escrita 

cênica, reorganizam os objetos numa prática sensível, transformando esses objetos por meio 

da imanência do corpo, da voz, do lugar, do texto, dos acontecimentos, do figurino, do cenário 

em um modo de transposição do pensamento para uma prática sensível, dada as percepções 

visíveis e dizíveis.  

Portanto, o campo estético é pensado aqui tanto como conjunto de considerações 

teóricas acerca da arte e sua respectiva beleza, como também de uma configuração reflexiva 

dos modos de fazer e ver das criações, das práticas sensíveis e objetivas em arte, mais 

especificamente direcionado ao teatro e às suas respectivas problemáticas de constituição 

formal. Assim, o que se quer perceber no Show Opinião permeia uma relação entre o campo 

político e o estético, objetivando ampliar a perspectiva artística alinhada aos anseios político-

ideológicos. 

Um ponto-chave e motor para a investida sobre a estética do espetáculo é exposto com 

a fala de João das Neves: 

 

Não era exatamente um show. Era show, era teatro, era teatro, era show. O gênero 

era muito difícil de caracterizar na época. Ninguém sabia definir exatamente o que 

era aquilo. Era um show em cima da vida das pessoas, teatralizava essa vida. 

(NEVES apud KÜHNER, 2001, p. 48). 

 

Observa-se, na fala acima, que João das Neves salienta a dificuldade de caracterizar 

qual gênero artístico era configurado no espetáculo, o que nos leva a pensar, de imediato, na 

evidente hibridez de aspectos referentes à concepção estética desse show. Sabemos, por 

diversas descrições, que o espetáculo foi realizado a partir de uma tessitura cênica em que 

confluíam músicas do cancioneiro popular, testemunhos dos artistas, dramatizações de 

situações, diálogos com a plateia, a posição do intérprete como si mesmo, ou seja, uma 

dramaturgia tecida coletivamente por meio das experiências dos performers e da 

problematização da música popular no Brasil.  

A dramaturgia aqui não procura ter a finalidade de contar uma narrativa linear, mas 

antes é composta por fragmentos e quadros extraídos principalmente das vivências e 

posicionamentos dos intérpretes. Acrescenta-se a isso o fato dessas pessoas não serem atores, 

e sim, musicistas. Esses pontos expressam, além do engajamento político, a busca por uma 
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forma artística que não se sabia bem ao certo o que era, mas que em si mesma originou 

aspectos pertinentes ao campo da criação artística e seus meios de produção e composição.  

Nesse sentido, este capítulo é destinado a uma retomada dessas experiências teatrais 

realizadas, sobre as quais se levanta a hipótese de investigar as práticas artísticas e políticas 

que antecederam a produção do espetáculo em foco. O grupo Teatro de Arena e o CPC da 

UNE tornam-se objetos de investigação em relação aos seus projetos artísticos estético-

ideológicos, em primeira instância pela participação de Augusto Boal e Vianinha, ambos 

integrantes do TA, e por Vianinha ter sido um dos idealizadores do projeto do CPC e também 

do Show Opinião. Assim, o que pauta nossa reflexão é como o pensamento, o projeto e as 

produções de teatro tanto do TA como do CPC produziram uma espécie de continuum 

histórico e contribuíram para a realização da tessitura do Show Opinião. 

 

 

1.1 Arena e CPC: pensamento, projetos e teatro. 

 

O acompanhamento histórico sugerido neste subcapítulo visa traçar desdobramentos 

possíveis entre o pensamento, os projetos e o teatro desenvolvidos pelo Grupo Teatro de 

Arena de São Paulo. Em seguida, abordaremos tais questões no CPC da UNE, procurando, a 

partir dessas inserções, estabelecer aproximações possíveis com a proposta estético-política 

contida no Show Opinião. Inicialmente, será abordado o Arena e, em seguida, o CPC, 

objetivando uma investigação cronológica do teatro realizado por ambos.  

Considera-se relevante nesta abordagem do Arena propor uma investigação a respeito 

de sua origem e aspectos espaciais, da entrada de novos integrantes, as propostas estéticas e 

políticas, e do Seminário de Dramaturgia. Em seguida, serão analisadas as propostas e 

práticas do teatro do CPC quanto aos espaços de apresentação e a perspectiva dramatúrgica. 

Esses objetos são elencados por serem entendidos como significativos e por tecerem 

aproximações e interpretações respectivamente ao espetáculo em foco nesta dissertação.  

O Grupo Teatro de Arena foi fundado em 1953 por José Renato Pécora, recém-

formado na Escola de Arte Dramática de São Paulo (EAD). Nessa escola, ao que “tudo 

indica” (MOSTAÇO, 1982), surgem os primeiros experimentos com a utilização de uma 

espacialidade cênica diferenciada das configurações de palco à italiana, denominada de 

configuração espacial em arena que chegou ao Brasil por meio de Décio de Almeida Prado, 
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“[...] que havia lido na revista Theatre Arts parte do livro Theatre-in-the-round, de Margo 

Jones, a grande divulgadora da encenação em arena nos Estados Unidos.” (BETTI, 2013, p. 

175). Essa proposta de configuração forneceu nome ao próprio grupo que tencionava outra 

maneira de construir relações, tanto na criação e no desempenho dos atores quanto nas 

concepções de direção e caracterização cenográfica.  

Nota-se, enquanto modificação estética, que a configuração espacial da cena em arena 

dispõe-se no centro da casa de espetáculo, e aloca o público em seu entorno em 

circunferência. Com essa transformação espacial, o público não visualiza as manifestações da 

cena em angulação de cima para baixo e com um ponto de vista frontal, mas sim com a cena 

posicionada ao mesmo nível dos olhares, em maior aproximação física dos atores com aqueles 

que os contemplavam, que participavam e circundavam a configuração cênica, no caso do 

grupo brasileiro. Assim, considera-se que a configuração espacial em arena alvitrada por José 

Renato, enquanto ele ainda cursava a EAD, irá nortear as ações de fundação do Grupo Teatro 

de Arena. Nessa conjuntura, o espaço cênico em arena contribui para outra maneira de 

percepção da cena, tanto no que é caracterizado enquanto criação cênica por parte dos atores, 

quanto às suas especificidades acerca da recepção do público. 

Com isso, ficam perceptíveis significativas alterações que interferem em uma política 

em (e da) cena. Isso porque a alteração do espaço de atuação acarreta uma modificação do 

status social da realização espetacular, entendendo que, com a transferência de um espaço 

caracteristicamente frontal para um espaço circular, originam-se transformações tanto na 

percepção sensível como no próprio estranhamento de uma nova disposição por parte do 

público. Em relação à percepção sensível, e a esse estranhamento, observa-se que essa 

modificação vem a acontecer devido ao fato de tal configuração espacial em arena não ter 

uma aparição efetiva nas práticas teatrais por parte do circuito dos grupos profissionais 

existentes até aquele momento. Isso produziu novos modos de visualidade e recepção, o que 

favoreceu o agenciamento de outras manifestações estéticas entre público e as produções 

teatrais. O deslocamento do ver e do olhar e a aproximação do público promovem uma 

micropolítica da espacialidade: “Ela é política antes de mais nada pela maneira como 

configura um sensorium espaço-temporal que determina maneiras do estar junto ou separado, 

fora ou dentro, face a ou no meio de […]” (RANCIÈRE, 2010, p. 46).  

Nesse viés, o espaço de visualização da cena é desterritorializado e as hierarquias 

simbólicas presentes nos teatros à italiana são desconstruídas. Ainda, originam-se desafios à 
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arte do ator que não mais está ‘protegido’ pelas tecnologias do palco, mas está presente e 

exposto à visualidade em sua maior parte do tempo, se não todo o tempo como no teatro de 

rua.  A respeito disso, entende-se que:  

 

Se a arte é política, ela o é enquanto os espaços e os tempos que ela recorta e as 

formas de ocupação desses tempos e espaços que ela determina interferem com o 

recorte dos espaços e dos tempos, dos sujeitos e dos objetos, do privado e do 

público, das competências e das incompetências, que define uma comunidade 

política. (RANCIÈRE, 2010, p. 46). 

 

A fundação do Grupo Teatro de Arena está intimamente ligada às práticas realizadas 

por José Renato na EAD, no que diz respeito a um novo paradigma cênico que, em si mesmo, 

contém uma mudança política e estética da cena. Isso pode ser dimensionado com as 

observações de Mariângela Alves de Lima (1978) que apresenta as primeiras vontades e, ao 

mesmo tempo, as dificuldades de José Renato quando realizou o espetáculo Demorado adeus, 

de Tennessee Williams, dizendo que: 

 

A primeira ideia foi quebrar a caixa geométrica e treinar os atores em novas relações 

espaciais. A inserção desse tipo de dramaturgia num palco em arena propõe um 

duplo desafio: as personagens devem existir como “reais” e a comunicação 

emocional do texto acontece quando os atores obtêm essa concreção. (LIMA, 1978, 

p. 31). 

 

Observa-se aqui, em alusão ao espetáculo dirigido por José Renato em arena, que as 

primeiras ideias e suas respectivas práticas em busca dessa concreção (um modo de ilusão 

dramática) se debruçaram sobre a modificação da configuração espacial e a formação do ator 

para novas relações no espaço cênico, além de abordar o desafio criativo do trabalho do ator 

no drama de Tennessee Williams. 

Edélcio Mostaço (1982, p. 23) faz referência ao ato inaugural da reflexão estética em 

arena nos palcos brasileiros, quando comenta que o primeiro estudo de caráter teórico nas 

crônicas teatrais brasileiras, acerca desta configuração espacial, aconteceu no I Congresso 

Brasileiro de Teatro, no Rio de Janeiro, no ano de 1951. Nesse encontro, estavam os autores: 

Décio de Almeida Prado, Geraldo Mateus, e José Renato Pécora, representantes da EAD; e 

nesse mesmo período, José Renato estava realizando a montagem da peça Demorado Adeus 

que procurava investigar os procedimentos de trabalho nesse formato. 

Segundo Angélica Ricci Camargo (2012), na tese apresentada pelos três, denominada 

O Teatro de Arena: como solução do problema da falta de teatros no Brasil, discutia-se a 

problemática da falta de teatros, mais especificamente na conjuntura paulista e abordava 
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questões do baixo custo da montagem de qualquer peça e estilo, as implicações na 

interpretação e a relação de proximidade com o público no teatro
2
. O Grupo Teatro de Arena, 

fundado cerca de dois anos após esse Congresso, surge como um grupo que propõe uma 

renovação estética, ou mesmo, que fomenta uma transformação das manifestações cênicas 

com respeito à espacialidade e, ainda, compreendendo que, na prática teatral segundo a 

configuração em arena, os custos de montagem ficariam menores. Esses dois pressupostos, 

renovação estético-política com foco na espacialidade e o custo baixo, estão intimamente 

relacionados, tornando-se impulsionadores da fundação do grupo. A título de exemplificação, 

o TBC (Teatro Brasileiro de Comédia) também fez uma montagem de uma dramaturgia de 

Tennessee Williams, Lembranças de Berta, assim como os alunos da EAD, gastando 4000 

cruzeiros, enquanto que a montagem de Demorado Adeus custou apenas 400 cruzeiros. O 

fator econômico, portanto, favorecia diretamente a proposta de experimentação e criação no 

espaço em arena e, também, favorecia a formação de um grupo profissional.  

O Teatro de Arena, que se autofinanciava, obteve com o espaço em arena um forte 

aliado, beneficiando-se por meio dos custos de produção relativamente baixos, e ainda, 

proporcionando ao grupo levar seus espetáculos a espaços não convencionais, prática 

realizada nos primeiros anos de suas atividades, quando se apresentaram em clubes, escolas, 

fábricas, e no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Lá, o grupo realizou sua estreia oficial 

com o espetáculo Esta noite é nossa, de Stanford Dickens. Observa-se, aqui, uma espécie de 

“[...] ruptura de um esquema de adequação [...]” (RANCIÈRE, 2010, p, 48) em relação às 

condições da prática teatral no período, tal como a maneira como eles desenvolvem a sua 

proposta de linguagem teatral. Essa ruptura ocorre referente ao fluxo das apresentações em 

espaços não convencionados como teatrais no período, o que coloca em deslocamento tanto a 

forma de recepção e fruição do evento artístico como, também, às experiências estéticas e 

políticas de suas realizações que passam a engendrar agenciamentos territoriais distintos dos 

já contidos na compreensão habitual do espaço cênico teatral. 

Esses apontamentos e reflexões visam dar destaque à fundação do grupo e às suas 

construções estéticas e políticas, atrelando sua arte à configuração espacial desenvolvida pelo 

                                                           
2
 No artigo, a autora apresenta as personalidades que participaram do evento, os organizadores, os principais 

temas levados à discussão e às respectivas quantidades, sendo eles:  Teatro como instrumento pedagógico 10; 

Questões profissionais 9; Criação de órgãos governamentais 5;  Estímulo à dramaturgia/autor nacional 5; 

Conservação/construção de teatros 4; Direitos autorais 4; Teatro amador 3; Outros 3; Criação de companhia 

oficial 2; Propostas gerais para o teatro brasileiro 2. 
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grupo, procurando investigar a potência e significação que a proposta cênica em arena trouxe 

tanto ao grupo como para o teatro brasileiro. Nesse sentido, compreende-se que o espaço em 

arena promoveu uma ruptura no que diz respeito à estética teatral brasileira. Além disso, tal 

espacialidade na manifestação teatral não é política em si, mas se torna política em sua prática 

cênica, por agir sobre o sensorium da visualidade da cena e do deslocamento que ocorre tanto 

na arte do ator como na relação do público que adentra a essa nova dinâmica da criação e 

fruição cênica.  

O Arena não possuía uma sede para a realização de seus espetáculos entre os anos de 

1953 e 1955 quando adquiriu um local para o seu funcionamento no centro de São Paulo. 

Nesses dois anos em que o grupo não deteve sede específica, verifica-se que obteve grande 

mobilidade em relação aos locais em que se apresentou, o que trouxe aspectos favoráveis a 

outras formas de partilhar suas criações. Consideramos o deslocamento que o grupo realizou 

uma potência em suas práticas, isso devido ao encontro com públicos diferentes, de operários 

a estudantes, de diversas faixas etárias e, no caso, de classes sociais distintas, em uma busca 

por outra audiência para a atividade teatral. 

Como potência paradoxal em sua prática, observamos a questão do público em relação 

à linguagem cênica desenvolvida pelo grupo, visto que as experiências ocorridas 

anteriormente à aquisição da sede levaram o Arena a encontrar novas possibilidades de 

realização cênica e, em contato com outras espacialidades (quando adquirida a sede no centro 

de São Paulo), a experiência se modificou. Ela passou a abranger uma outra relação entre a 

manifestação cênica das peças com o seu público, algo que podemos inferir quando os 

frequentadores da sede do Arena e de suas produções culturais não mais seriam formados 

pelas diferenças sociais e culturais que o deslocamento promoveu, mas antes passou a 

alcançar um público de estudantes e de elites culturais. 

Ambas as características, a saber, o deslocamento para outras configurações sociais, 

espaciais e culturais, e a fixação em uma sede, refletem um amplo arranjo de experiências que 

agregaram às práticas cênicas do Arena e às suas concepções políticas, modos de fazer e 

modos de refletir acerca da prática teatral em suas potências e em suas fragilidades. Os 

deslocamentos e a fixação são uma unidade paradoxal relevante ao desdobramento das ações 

culturais e cênicas realizadas pelo grupo, apresentando uma forma de permeabilidade em suas 

criações. A ideia de unidade paradoxal aparece porque o grupo não encerra a busca por modos 

de realizarem seus eventos teatrais e a sua profissionalização. Assim, seja relacionado ao 
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transitar por espaços não convencionais, e depois em se estabelecer em uma sede, as 

pesquisas se mantiveram e a principal característica – o espaço em arena – permaneceu como 

o elo da unidade entre os deslocamentos e a fixação. 

Mariângela Alves de Lima, no que se refere ao primeiro espetáculo do grupo, afirma 

que: “[...] não havia no projeto de trabalho uma idealização de faixas prioritárias de público. 

Consequentemente, o espetáculo não procurava um diálogo específico com essas diferentes 

realidades econômicas e sociais.” (LIMA, 1978, p. 33). 

Ou seja, vê-se que, mesmo com os propósitos do grupo atingindo novas camadas 

sociais como público, não foi colocado em foco a necessidade de compreensão do diálogo 

entre a encenação teatral e o público. Por conseguinte, o público não era privilegiado na 

emergência das ações do grupo. “Por enquanto o interesse primordial do grupo era fazer 

teatro, como ideal artístico e como profissão” (LIMA, 1978, p. 34). Assim, mesmo o grupo 

agindo em diversas camadas sociais e econômicas, o que se objetivava como ponto fulcral era 

o fazer teatral como ideal e prática artística e como profissão, desvelando maneiras às quais 

poderiam se manter em termos financeiros com o trabalho em arte.  

Nesse processo esconde-se, ainda sem ter um público ideal estabelecido, o 

desenvolvimento de práticas teatrais que iam aos espaços de culturas diversas e, mesmo sem 

ter como ‘vontade’ pré-determinada os diálogos sociopolíticos entre os espetáculos com estas 

audiências, esse grupo alicerçou uma primeira aproximação do teatro com as camadas 

socioeconômicas díspares. Faz-se necessário compreender que nas casas de Teatro de São 

Paulo frequentava uma elite cultural e econômica. O Arena transita para novas conjunturas e 

realidades, ainda sem a tomada de consciência política dessas idas e vindas a espaços diversos 

de suas apresentações. O grupo promoveu uma proposta política da arte implícita em suas 

ações, e que se apresenta por meio do deslocamento das apresentações teatrais dos espaços 

hierarquizados e socialmente elitizados para espaços não convencionais, aproximando-se de 

classes sociais distintas da sociedade frequentadora dos grandes teatros da cidade. 

Essa prática, conscientemente ou não, provocou no grupo a peculiar necessidade de 

discussão sobre o público ao qual propunha se apresentar, com quais camadas sociais gostaria 

de dialogar, ou mesmo, propor a contemplação de seus espetáculos. Durante os dois anos de 

mobilidade, o TA não se deteve no fato de que com a mudança de local e também do público 

a recepção e a fruição se tornavam movediças. 



27 

 

Com a aquisição da sede, o que aparentava ser uma potência com o propósito da 

mobilidade de transitar com os espetáculos por diversos espaços sociais, acabava se 

transformando.  

As práticas do Arena que levam em consideração, a priori, a manifestação cênica, 

artística e, principalmente, a desenvoltura de sua proposta estética, mobilizando as 

preocupações do grupo para três direções: a profissionalização, o desempenho artístico e o 

alargamento das perspectivas da realização cênica. Acredita-se, aqui, que as práticas estéticas 

do Arena viabilizaram ações políticas da arte em seu núcleo, sobretudo em seu deslocamento, 

tanto dos espetáculos realizados como das camadas sociais que presenciaram a suas 

realizações.   

Essa ação política da arte é compreendida, aqui, por meio de como a realização 

artística se dá e quais são os elementos que são organizados em seu ato de apresentação. Os 

espaços não destinados ao evento teatral, e que são ocupados por ele, provocam uma 

modificação das percepções desse espaço e do próprio fazer teatral, trazem uma interrupção 

do sentido que o espaço tem para dar-lhe uma nova configuração sensível. Assim, o Arena em 

seus dois primeiros anos de fundação voltou-se para o aprimoramento e a descoberta de sua 

estética teatral, desenvolvendo políticas cênicas nesses novos espaços.  

Contudo, uma primeira contradição em relação às potencialidades de mobilidade pelo 

trabalho cênico em arena advém, justamente, com a decisão de ter uma sede. Isso porque as 

ações do grupo, que procuravam se destinar a um “novo” público e lugar, desestabilizam-se 

no momento em que decidem se reestabelecer no centro da cidade com uma casa de 

espetáculos. É o que afirma Mariângela Alves de Lima: 

 

O teatro pretende atrair um público novo pela sua proposta estética, mas abandona o 

projeto de deslocar-se sistematicamente para novas áreas de atuação [...] quando se 

instala em sua própria casa, o Arena começa a interessar-se mais pela consolidação 

de uma experiência e menos pelas aventuras experimentais. (LIMA, 1978, p. 36) 

 

A partir de 1956, uniram-se ao Arena os integrantes advindos do Teatro Paulista do 

Estudante (TPE): Gianfrancesco Guarnieri, Oduvaldo Vianna Filho (Vianinha) e, em seguida, 

Augusto Boal. Esses novos integrantes introduziram na prática do grupo novos delineamentos 

e propostas que permearam o campo das discussões sociopolíticas do teatro, as manifestações 

estéticas que tocam o trabalho do ator, além da proposta de fomentação de uma dramaturgia 
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nacional, dando início a uma fundamentação ideológica enlaçando as construções estéticas e 

políticas em sua prática.  

O TPE foi um grupo formado por estudantes filiados à militância política do Partido 

Comunista Brasileiro, fundado em 1955 pela iniciativa de amadores ligados à União da 

Juventude Comunista. Além de Vianinha e Guarnieri, o TPE era composto por Vera Gertel, 

Diorandy Vianna, Raymundo Duprat e Pedro Paulo Uzeda Moreira. Segundo Betti, “[...] os 

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

sem objetivo de profissionalização teatral”. (BETTI, 2013, p. 176) 

A princípio, o TPE estabelece um convênio com o Grupo Teatro de Arena, que se 

daria da seguinte maneira: os tepeístas cederiam seus atores para realizar participações em 

alguns espetáculos do Arena e, em contrapartida, poderiam apresentar seus espetáculos e 

experimentos no espaço que o Arena abriu, denominado “Teatro das segundas-feiras”. 

Percebe-se nessa postura, em relação a ter uma sede, a proposta de transformá-la em um 

espaço cultural. Além dessa abertura, para a apresentação de novos grupos e propostas cênicas 

em seu espaço, a sede do Arena cederia campo para diversas práticas artísticas que, ao invés 

de funcionar apenas na área da manifestação teatral, 

 

O Arena assumira já em 1956 uma posição de centro cultural, ampliando cada vez 

mais o seu campo de atuação, atraindo para a sua casa pequenas células de criação 

na área da música, da pintura e da literatura, além do teatro. (LIMA, 1978, p. 41) 

 

O Arena, por meio dos estabelecimentos de parcerias para manter seu espaço em 

funcionamento e também em efervescência cultural, contou com o TPE para a realização 

tanto de seus espetáculos como com a abertura do lugar para que pudessem desenvolver suas 

atividades de cunho político. Vale ressaltar que o TPE ideologicamente possuía uma postura 

de utilização da arte teatral como ferramenta para a manifestação política (BETTI, 2013), o 

que impreterivelmente ocasiona relevância nas ações teatrais majoritariamente direcionadas 

para a construção de uma estética política, uma produção teatral que indaga os aspectos sócio-

políticos e culturais de uma sociedade com a linguagem teatral. Isso traz à cena discussões e 

pensamentos a respeito da sociedade brasileira, procurando estabelecer uma comunicação 

entre anseios e reflexões de uma política embasada no PCB com as questões da cultura 

nacional.  

No entanto, mesmo com os anseios incisivamente políticos e sem a pretensão de 

profissionalização, alguns atores do TPE são convidados a se tornar integrantes permanentes 
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do Arena. Com a entrada deles, o que não se pode deixar de notar é que esses participantes do 

Partido Comunista Brasileiro, e que em suas vidas estiveram direta e indiretamente ligados a 

tal ideologia, levam ao Arena não uma tábula rasa, mas uma trajetória artística com 

fundamentação de cunho político-ideológico. 

Uma terceira figura de extrema relevância para este estudo é Augusto Boal que 

também se tornou membro permanente do Arena. Em 1956 retornou dos Estados Unidos após 

ter feito cursos de dramaturgia e direção, “[...] tendo sido aluno de John Gassner, Milton 

Smith e Ernest Brenner na Columbia University” (MOSTAÇO, 1982, p. 29). Boal é 

apresentado ao Arena por Sábato Magaldi e, rapidamente, uma aproximação com o grupo é 

realizada.  

Boal, em sua primeira experiência como integrante do Arena, dirigiu a peça Ratos e 

homens, de John Steinbeck, com estreia em 26 de setembro de 1956. Nessa montagem, 

articulou-se a entrada dos tepeístas no elenco, além de uma nova perspectiva no que concerne 

ao campo da interpretação do ator. Maria Silvia Betti observa que “[...] Boal deu ao 

espetáculo uma naturalidade interpretativa que se apoiava fortemente na expressão 

psicológica das personagens e no conceito de memória emotiva [...]” (2013, p. 178), 

claramente trazendo as influências do método Stanislávski com o qual teve contato no Actor’s 

studio. 

Nesse período, Boal começa a desenvolver propostas de cursos de formação tanto para 

dramaturgia quanto para interpretação, o que contribui diretamente para os projetos do Arena. 

Nesse sentido, Lima diz que: 

 

[...] a aprendizagem norte-americana de Augusto Boal conseguiu uma boa 

comunicação com o público brasileiro. Os elogios mais enfáticos foram feitos ao 

tratamento da psicologia da personagem e, naturalmente, à alta dose de realismo 

atingido pelo trabalho do novo diretor com os recursos da arena. [...] a conquista de 

um rigor naturalista na interpretação é uma virtude de raro acesso. [...] o realismo 

centrado em uma rigorosa coerência psicológica é uma força de atração 

relativamente nova para o espectador. (LIMA, 1978, p. 41). 

 

Com a entrada de Boal, a perspectiva da configuração espacial em arena, da direção 

teatral e as contribuições acerca da interpretação dos atores passam a ser desenvolvidas por 

meio de um aperfeiçoamento psicológico das personagens, acarretando um remodelamento da 

produção cênica, que aos olhos da crítica teatral era vista como uma renovação dos palcos do 

teatro brasileiro.  
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O redirecionamento das atividades do grupo com a presença desses novos integrantes 

favoreceu novas percepções e ações, como por exemplo, percebeu-se o espaço lacunar que 

existia na produção dramatúrgica nacional que se relacionasse com os interesses 

sociopolíticos do grupo.  Com as contribuições a seguir, pode-se ter uma visão de como 

estava sendo percebida a dramaturgia nacional e, também, a busca por novas possibilidades 

dramáticas para serem encenadas. Betti observa que: 

 

[...] a busca por textos nacionais adequados ao Arena mostrava ser uma questão não 

resolvida dentro da linha de trabalho: o repertório das peças nacionais disponíveis 

parecia possibilitar poucas perspectivas (...), o que levou o grupo a promover 

experimentalmente um concurso de adaptação de contos para o teatro. O que se 

esperava era, dessa forma, encontrar textos brasileiros de interesse e ao mesmo 

tempo acessíveis para produção. (BETTI, 2013, p. 178). 

 

A partir de 1958, o Arena propôs um concurso de adaptação de contos nacionais
3
, com 

a ideia de montar o texto vencedor. Entretanto, as expectativas com o concurso não foram 

satisfatórias ao grupo, o que ocasionou frustração em relação ao autor nacional e, 

consequentemente, a uma dramaturgia brasileira. Ao recorrer a uma literatura brasileira para 

ser adaptada, o Arena pretende alcançar uma determinada forma idealizada daquilo que 

gostariam de realizar cenicamente e que permeia uma questão econômica e ideológica do 

grupo, relevando que o texto vencedor seria encenado. Outro ponto de destaque é o da 

desconsideração das dramaturgias brasileiras existentes até então, atitude que pode ser 

ponderada devido aos anseios de promover uma ampliação da produção de textos dramáticos 

e do surgimento de possíveis expoentes dramaturgos, procurando, com isso, obras que 

dialogassem com a conjuntura da atualidade sócio histórica da década de 50.  

O Arena passava por uma crise financeira e ideológica no ano de 1957, relevante neste 

momento porque diz respeito às produções que tiveram pouco sucesso de bilheteria e pela 

falta, segundo eles, de uma dramaturgia que abordasse o povo brasileiro em suas respectivas 

culturas. Destaco que esse era um posicionamento do grupo, o que não fundamentava todas as 

práticas de teatro no Brasil da época, desse modo, não apresenta necessariamente uma 

verdade, mas um posicionamento de insatisfação ao tratamento artístico dessas questões.  

Com a peça Eles não usam Black-tie, de Gianfrancesco Guarnieri, estreada em 22 de 

fevereiro de 1958, o Arena adquiriu um novo fôlego. A aceitação por parte do público desse 

texto e de sua temática, que trata de uma conflituosa relação familiar em meio a uma situação 

                                                           
3
 Os contos escolhidos foram: A Missa do Galo, de Machado de Assis; O plebiscito, de Arthur de Azevedo; O 

Homem que sabia Javanês, de Lima Barreto; e A caolha, de Júlia Lopes de Almeida. 
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de greve operária, proporcionou ao Arena pensar no desenvolvimento de uma dramaturgia 

brasileira voltada às perspectivas socioculturais de seu povo. A partir desse momento pensou-

se em fundar um seminário de dramaturgia no Teatro de Arena, cujo programa seria: 

 

Prática: a) – Técnica de Dramaturgia; b) análise e debates de peças. Teoria: a) – 

problemas estéticos do teatro; b) características e tendências do teatro moderno 

brasileiro; 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). 

 

Enfim, surgem os seminários de dramaturgia, precedidos por dois eventos importantes: 

o primeiro, um concurso de dramaturgias; e o segundo, o sucesso da peça Eles não usam 

Black-tie. 

Com a realização dos seminários, o Arena se propôs a incentivar tanto a reflexão sobre 

a dramaturgia brasileira como a discussão teórica, visto que debatiam Hegel, Aristóteles, 

Ibsen, Shakespeare, Maquiavel, Eurípedes (BOAL, 2000). Havia um intuito de atentar para 

aprofundamentos na prática e na teoria dramatúrgica, como também havia a pretensão de 

revelar jovens dramaturgos, “[...] no sentido da criação e do desenvolvimento de um teatro 

que fosse popular na forma e no conteúdo” (BOAL apud GUIMARÃES, 1978, p. 67). Nessa 

conjuntura, o Arena adotou a seguinte perspectiva em torno da reflexão sobre a escrita 

dramatúrgica e sobre a produção de textos brasileiros: 

 

Os “seminários de dramaturgia”, inaugurados em 1958, são uma resposta do Arena 

para sua própria perplexidade. Nesse momento os membros do grupo assumem 

positivamente a necessidade da mudança de uma dramaturgia nacional, não apenas 

no terreno da crítica. Resolvem que compete ao Arena na sua totalidade, atores, 

diretores, cenógrafos a responsabilidade pela criação de uma infraestrutura para 

aquilo que desejam realizar em cena. (LIMA, 1978, p. 44). 

 

Com isso, o grupo toma partido em desbravar o campo da produção de sua 

dramaturgia, a ser composta pelos próprios integrantes do grupo. Os seminários de 

dramaturgia serviram de provocação para um pensamento dramatúrgico projetado para levar 

situações do povo e da cultura brasileira aos palcos, algo que está intimamente ligado à 

construção de uma dramaturgia seguindo os paradigmas do grupo e daquilo que eles 

compreendiam como teatro. Tais aspectos já estão contidos na proposta dramatúrgica de 

Guarnieri e também no sucesso de sua realização cênica, dando potência à perspectiva tanto 

da escrita dramática pelos próprios integrantes do grupo como, em certos aspectos, 

determinaram os rumos que o Arena seguirá em seus espetáculos nos anos seguintes. 
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O que precisa ser frisado é que o Arena, que estava a ponto de ser fechado pela crise 

financeira que passava, ganha força com Black-tie para seguir e de que maneira seguir, 

tomando o ponto de vista dos acontecimentos nacionais e que “[...] é dessa história, ‘enquanto 

acontece’, que o grupo vai extrair os textos que precisa para reanimar um trabalho que estava 

próximo a um ponto de estrangulamento” (LIMA, 1978, p. 45).  

Tal compreensão ocorre a partir do primeiro texto realizado e discutido no seminário e 

que foi montado pelo grupo: Chapetuba Futebol Clube, de Vianinha. Escrita ainda em 1958, a 

peça trouxe em suas questões um tema bem próximo dos brasileiros: o futebol, principalmente 

em relação à Copa do Mundo, ocorrida no ano de composição da peça. Por seu tema estar tão 

recente na conjuntura nacional do período, manifesta-se aqui um posicionamento do grupo em 

relação à investigação da vida cotidiana do país por um viés de escrita denominado de 

‘nacionalismo crítico’. 

Isso coloca o Arena em deslocamento, com relação às temáticas abordadas 

anteriormente em seu repertório, sendo ele o de trazer o cotidiano do povo brasileiro em 

referência às perspectivas culturais, políticas e sociais. Assim, pode-se interpretar como os 

anseios do grupo, desde seu princípio, e com os novos integrantes, assumiram tanto a busca 

por uma política teatral, como a proposta de uma reformulação na construção cênica nacional.  

Com esse compêndio de acontecimentos, os seminários de dramaturgia trazem como 

embrião algumas perspectivas abordadas pela dramaturgia do Show Opinião, sendo elas: 

frisar o povo brasileiro e suas respectivas culturas in loco; posicionar-se a respeito dos 

aspectos políticos e culturais nacionais; trazer à escrita dramatúrgica e cênica aspectos 

históricos e políticos contidos no cotidiano do brasileiro.  

 

 

1.2       CPC: perspectiva dramatúrgica, espaços e suas estratégias 

 

 

Os anos que antecederam o golpe militar e, respectivamente, a montagem do Show 

Opinião foram anos de grande efervescência política e social no Brasil. Houve em 1961 a 

renúncia de Jânio Quadros. “Em 1962 a palavra reforma tornou-se a ‘ordem política’; 

‘reformas de base’, isto é, agrária, bancária, tributária, do estatuto do capital estrangeiro, do 

regime de exploração de recursos naturais etc.” (KÜHNER e ROCHA, 2001, p. 11). Segundo 

Fernando Peixoto (in VIANNA FILHO, 1999, p. 9), o início da década de 1960 foi “[...] uma 
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batalha que todos nós começávamos a travar pela emancipação do país: o fascínio da 

Revolução Cubana, teatro como um instrumento de luta”. Nessa conjuntura, o CPC da UNE 

do Rio de Janeiro iniciava suas atividades com o pensamento de que “[...] teatro e política 

seriam uma unidade indissolúvel: um compromisso” (VIANNA FILHO, 1999, p. 9). Percebe-

se com isso um retorno aos ideais do TPE nas atividades do CPC: o teatro como instrumento 

político e social. 

Sobre o CPC, Ferreira Gullar
4
 relata seu surgimento a partir de uma dissidência do 

Teatro de Arena e diz que Vianinha foi o principal autor da seguinte crítica: “bom, nós 

estamos fazendo teatro sobre a classe operária para a burguesia”. Além disso, um dos aspectos 

que ele tinha como posicionamento político era o de que o Arena deixasse de cobrar 

bilheteria. Sobre esse aspecto:  

 

Em 1961 os membros mais envolvidos com a construção de uma base popular 

(principalmente Vianinha e Francisco de Assis) deixaram o grupo. Eles 

argumentavam que o Arena pregava para convertidos, isto é, apelava apenas às 

esquerdas, já de acordo com sua política, e não era capaz de atuar como uma força 

politizadora tanto em razão de seu público limitado como por seus meios de 

produção ainda seguirem o modelo empresarial, controlado por intelectuais 

pequeno-burgueses. (DAMASCENO, 1994, p. 92). 

 

É diante dessa conjuntura que Vianinha vai para o Rio de Janeiro e passa a produzir a 

peça A mais-valia vai acabar, seu Edgar, uma farsa musical. Para a sua elaboração, Vianinha 

entrou em contato com o Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB) para ter maiores 

informações sobre os aspectos socioeconômicos brasileiros e, então, conheceu Carlos 

Estevam Martins, personalidade que viria a ser de grande importância na construção do CPC, 

como também protagonista de suas principais críticas. O espetáculo foi apresentado na 

Faculdade de Arquitetura da Universidade do Brasil
5
, sendo a metodologia de elaboração da 

montagem, em conjunto com o espaço cênico, um aspecto de relevante importância para as 

pessoas que vieram a ser do grupo de fundadores do CPC. Havia um ‘porém’, de cunho 

econômico e estrutural, para que as propostas políticas e culturais de Vianinha fossem 

realizadas. O CPC se vinculou à UNE (União Nacional de Estudantes) com a finalidade de 

“[...] promover atividades culturais nos setores teatrais, cinematográficos, musicais, das artes 

                                                           
4
 Essas considerações de Ferreira Gullar estão presentes em uma entrevista disponibilizada em 

https://www.youtube.com/watch?v=215NC6E4_9Q, com o seguinte nome “Ferreira Gullar sobre o CPC da 

UNE” parte 1. Acesso em: 21/02/2016. 
5
 A partir da década de 1960, o nome da Universidade foi modificado e até hoje leva o nome de Universidade 

Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. 

https://www.youtube.com/watch?v=215NC6E4_9Q
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plásticas e outras, e elevar o nível de conscientização das massas populares.” (PEIXOTO, 

1989, p. 13). Esse vínculo favoreceu as atividades de cunho estético-político, empreendidas 

pela UNE e, também, possibilitou aos artistas e envolvidos no setor criativo do CPC, 

subsídios financeiros e estruturais para as produções artísticas.  

A formação do CPC da UNE está vinculada diretamente a questões políticas e sociais, 

o que pode ser visto, incisivamente, em suas dramaturgias. É notório que os temas das 

dramaturgias do CPC estavam ligados a uma ideologia socialista de esquerda. Elas buscavam 

por meio da arte teatral desenvolver propostas de conscientização das massas, enviesando por 

temas presentes na sociedade brasileira, lutando contra o imperialismo americano e se 

propondo a alcançar um público popular
6
. Assim, nesse período, o que se vê é um momento 

de “[...] forte experimentalismo e inventividade em busca de uma arte que fosse produzida em 

favor e em meio à luta cotidiana das classes exploradas.” (TOLEDO, 2013, p. 11). Esses tipos 

de ‘experimentalismo e inventividade’ apontam à estética do CPC. Tal estética dos cepecístas 

é justamente a forma e a maneira de promover criações em teatro num processo ágil e 

contínuo, enlaçando a vida cotidiana com questões de ordem social e econômica. Sobre isso, 

vemos com Carlos Estevam Martins (1980) que um dos procedimentos criativos do CPC era 

os improvisos. A esse respeito, ele faz a observação de como foi possível, em tão pouco 

tempo, ter um número tão grande de produções. Martins ainda salienta que isso foi devido ao 

entusiasmo que movia os integrantes do CPC, devido às contingências políticas e históricas e, 

nesse aspecto, acredita-se que era preciso sacrificar o artístico com a percepção de que as 

classes populares chegariam “[...] ao poder logo, logo [...]” (1980, p. 80). Assim, a estética 

cepecista buscava enraizar um movimento de mudança estrutural, social e política, bem como 

descobrir artisticamente maneiras de atrelar discursos e forma cênica a um modo de 

comunicação com um viés de alcance popular. 

 Um posicionamento que o CPC carregou nas suas produções teatrais durante a sua 

curta existência, de 1961 a 1964, foi o de pensar que: 

 

Um teatro brasileiro que faça viver o homem, o sentido de sua responsabilidade na 

criação dos valores a que se encontra submetido, não é um teatro político – é um 

teatro que vai ter que se incluir na mediação que o homem tem da realidade 

concreta, para poder aguçá-la, e permitir uma intervenção precisa. O problema 

brasileiro é de cultura – política e teatro ganham fenomenal importância. As 

condições estão dadas para a modificação. É preciso que isto ganhe a consciência. 

Esta é a nossa tarefa. (VIANNA FILHO apud DAMASCENO, 1994, p. 113). 

                                                           
6
 O termo é usado segundo o entendimento cepecísta de popular, sendo controverso seu entendimento pelos 

críticos. 
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Vianinha pensava as atividades do CPC como uma forma de intervenção direta na 

sociedade, além de delinear a importância política e teatral como estímulo prático à 

conscientização sobre a realidade do brasileiro, através de discussões de temáticas nacionais. 

Em vista disso, Vianinha (1999, pp. 73-74) diz que: 

 

Um teatro brasileiro, então, para mim, será o teatro que vá buscar sua forma e seu 

conteúdo na realidade específica em que vivemos – não aquele que vai acrescentar 

vivências e sentimentos a formas que a exprimem, inversamente, como originária da 

conduta dos homens.  

Quero fazer um teatro que pretende enriquecer o instrumento do homem, com que 

ele enfrente a realidade, permitindo-lhe uma intervenção direta no seio mesmo das 

próprias condições que originam sua trágica existência – necessariamente trágica 

pelas condições, não porque suas vontades formam condições, porque as condições 

formam as vontades. Um teatro que distinga a realidade da representação e dos 

valores que o homem dela tira para a modificação destes mesmos valores, mais 

aptos para enfrentar as condições que a originam. 

 

Esse posicionamento já está presente em seus dois textos encenados no Teatro de 

Arena, Chapetuba Futebol Clube, de março de 1959 e, Bilbao, Via Copacabana, de 25 de 

maio do mesmo ano, sendo que tais características podem ser visualizadas também em A 

mais-valia vai acabar, seu Edgar. Mas isso ocorre de forma diferente, devido às duas 

primeiras possuir um formato ainda dramático, enquanto essa última se apropria de elementos 

do teatro épico.  

Segundo Anatol Rosenfeld (2012), a ideia de ‘teatro épico’ é utilizada desde a década 

de 1920, introduzido por Erwin Piscator e Brecht. Essa forma teatral seria uma contraposição 

ao teatro dramático ou tradicional, mas a característica fulcral seria “[...] o diálogo 

interindividual, que é a expressão de personagens em choque [...]”, e o diálogo dramático é 

“[...] o recurso literário mais adequado para apresentar vontades contrárias que defendem 

valores e posições antagônicas.” (ROSENFELD, 2012, pp. 27-28).  

Segundo Rosenfeld, portanto, o teatro épico seria aquele que não se atém ao modelo 

fechado do teatro dramático. Ele diferencia os dois qualificando o primeiro como aquele que 

possui “[...] uma estrutura aberta, repleta de episódios que não integram na linha de uma ação 

una, contínua, de tempo reduzido e lugar fixo [...]” (2012, pp. 27-28), concluindo que no 

teatro épico: 

 

Abre-se um mundo maior pela própria variedade de tempos, lugares e episódios que 

apresenta e, dessa forma, ultrapassa o diálogo interindividual pela riqueza cênica, 
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pela multiplicidade de elementos visuais e imaginários que tendem quase a sobrepor 

à exposição puramente verbal, declamada. (ROSENFELD, 2012, p.29). 

 

Um aspecto proeminente nas atividades do CPC é que os enfoques estéticos e políticos 

estão alinhados a um experimentalismo criativo (o que não pressupõe rigor ou falta de rigor 

em suas experiências): a inventividade estava na dialética entre a prática cênica e o discurso 

político. Diante disso, a estética das dramaturgias do CPC, em geral, apresenta-se como 

destaque no campo de construção do teatro épico no Brasil, como observado por Iná Camargo 

Costa (1998), ao afirmar que “[...] se alguma vez houve revolução no teatro brasileiro, esta 

aconteceu no CPC” (1998, p. 187).  

Ou seja, foram desenvolvidas nas produções cênicas do CPC características mais 

próximas do que se imagina como teatro épico, aquilo que se aproxima das experiências de 

Piscator e das de Brecht, agora em contexto brasileiro. Perante esta estética experimental do 

CPC, podemos atinar para as diferenciações que Iná Camargo apresenta em relação ao teatro 

épico e ao dramático: 

 

[...] enquanto este [o teatro dramático], tomando o indivíduo como pontos de partida 

e de chegada, justifica as ações a partir dos caracteres (de sua psicologia, motivação 

internas, etc.) o teatro épico deduz os caracteres das ações porque, ao invés de olhar 

para o indivíduo isoladamente, olha para as grandes organizações de que estes são 

parte; enquanto o drama se interessa por acontecimentos “naturais”, de preferência 

situados na esfera da vida privada, o teatro épico tem interesse em acontecimentos 

de interesse público (mesmo os da vida privada), de preferência os que exijam 

explicação por não serem evidentes nem naturais; enquanto o drama se limita a 

apresentar seus caracteres em ação, o teatro épico transita dessa apresentação para a 

representação e desta para o comentário, tudo na mesma cena. (COSTA, 1998, pp. 

72-73). 

 

Além de uma formulação épica, segundo Iná Camargo Costa (1998, 2015) e Silvana 

Garcia (2004), essa dramaturgia também carrega semelhanças com o ideário e as práticas do 

movimento ‘auto ativo’ e do teatro de agitprop russo, os quais continham o intuito de alcançar 

o maior número de pessoas com a maior clareza social e política.  

As produções teatrais do CPC foram elaboradas para apresentações em sindicatos, 

comícios, ruas e favelas, como a peça curta O petróleo ficou nosso, de Armando Costa. Nela, 

a caracterização das personagens é feita a partir da tipificação social: o velhinho, os policiais, 

os populares, a mulher, os nacionalistas. Como base dramatúrgica, a peça possui uma 

proposta de diálogos curtos e rápidos entre as figuras, além de possuir uma relação direta com 

o teatro de agitprop russo, o qual, segundo Garcia: 
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[...] explicita em seus procedimentos os seus objetivos: informar e, decorrente da 

informação, educar e mobilizar para a ação. Para tanto, não dissimula a utilização de 

recursos cênicos – ao contrário, procura torna-los conhecidos e acessíveis – e não 

esconde sua pretensão de manipular (ou estimar) a vontade do espetáculo. 

(GARCIA, 2004, p.20) 

 

O esquema dramatúrgico é simples e aborda condutas de uma faixa da população 

frente à importância da luta pelo petróleo brasileiro e, como conflito, o medo da reprimenda 

da força policial. A peça apresenta posicionamentos referentes à vida pública e de suas formas 

de organização, como no trecho em que a personagem ‘Mulher’ diz:  

 

Firme, companheiro. Firme. Nenhuma pancada de polícia segura o povo que quer 

chegar. E nós vamos chegar lá a seco. Firme. [...] Tem brasileiro morrendo, 

comendo lama no norte; enquanto isso o petróleo está lá embaixo, tão morto como 

brasileiro que morreu sem dar risada. De pé, companheiros! (in PEIXOTO, 1989, p. 

37). 

 

Na produção dramatúrgica do CPC também se encontram peças que foram escritas por 

diversos de seus integrantes coletivamente, como a dramaturgia Auto dos noventa e nove por 

cento, escrita por Carlos Fontoura, Armando Costa, Carlos Estevam Martins, Cecil Thiré, 

Marcos Aurélio Garcia e Oduvaldo Vianna Filho. Nessa peça, o tema principal gira em torno 

de questões históricas do país e da parcela de um por cento dos brasileiros que tem acesso à 

universidade. É importante destacar aqui o seu caráter de escrita coletiva, em que diversos 

envolvidos com o movimento cepecísta participaram de sua composição. Segundo afirmou 

Carlos Estevam Martins (1980), a respeito desse texto, uma característica que sublinha o 

modo de criação foi o tempo que demorou para ser escrito, que segundo ele contou com 

apenas uma semana. Um aspecto desse texto também é a tipificação das personagens, as quais 

não são assumidas enquanto subjetividades, mas estão lado a lado com a tipificação de figuras 

sociais. Ou melhor, não é a caracterização individual e a subjetividade de cada personagem o 

que está em foco, o que conforme Rosenfeld (2012) e Szondi (2011) é o que caracteriza o 

teatro dramático ou tradicional, o teatro interindividual. Mas, antes, as nuances do texto dizem 

respeito à representatividade social de seus tipos. Assim, observa-se a presença de 

personagens
7
 como: índio, padre, negros, professor, operário, homem, mulher etc. A peça 

                                                           
7
 Como em Brecht, principalmente na fase do teatro didático, que sintetiza aspectos sociais em personagens 

normalmente sem nome, mas com funções, como, por exemplo, no texto Mãe Coragem. Brecht (2005) comenta: 

“[...] para que o comportamento das personagens do drama possa ser mostrado de maneira tão incisiva que o 

espectador tenha a possibilidade de apreender completamente o significado político que ele encerra, são 
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aborda as personagens na sociedade e na história brasileira e, através disso, busca promover 

não uma identificação com a caracterização individual das personagens, mas uma 

identificação com a função social exercida por cada categoria social ou cultural expressada 

pelos tipos. A dramaturgia do CPC se encaminha por duas formas básicas de construção: uma 

caracterizada pela ideia de ‘agitação e propaganda’, sendo a outra vinculada à perspectiva de 

Piscator e Brecht sobre o tratamento épico das personagens. O termo drama “épico”, segundo 

Frederic Ewen, foi utilizado por Piscator para “[...] descrever uma nova forma teatral, na qual 

a ação principal da peça era interrompida por recursos narrativos e explicativos, como a 

projeção de filmes, discursos e palavras dirigidas à plateia.” (EWEN, 1991, p.131).  

Além disso, podemos estabelecer uma relação entre as práticas de Piscator e as do 

CPC, no que diz respeito à possibilidade de um ‘teatro móvel, sendo que o “[...] teatro de 

Piscator era ‘móvel’; ele podia transportá-lo sempre que quisesse, para onde houvesse lugar 

ou plateia” (1991, p. 134). Característica essa empreendida, segundo comenta Carlos Estevam 

Martins
8
, ao narrar a história do CPC. O teatro de Piscator, segundo Ewen, era o teatro como 

mensagem, que seria dirigida de forma simples e concreta, “[...] para um novo público e um 

novo herói” (EWEN, 1991, p. 134). A partir dos escritos de Vianinha (1999), organizados por 

Fernando Peixoto, podemos observar que as propostas de Piscator podem estar diretamente 

relacionadas às práticas teatrais do CPC. Rosângela Patriota (1999) comenta que já na peça 

que deu origem às práticas do CPC, A mais valia vai acabar, Seu Edgar, de Vianinha, 

 

Trata-se de um musical que, por meio do humor, desenvolve a condição de 

explorador do capitalista e a situação de espoliado do operário, no âmbito material, 

moral, emocional, sexual, etc. No desenrolar do espetáculo, os operários passam a 

conhecer sua situação por meio da “teoria da mais-valia”, que possibilitará a tomada 

de consciência e a organização da classe, permitindo, no futuro, sua emancipação. A 

atualização cênica da “teoria da mais-valia” não se realizou pelo desencadeamento 

de ações dramáticas. As personagens são categorias sociais (os Desgraçados e os 

Capitalistas), que vivenciam, no palco, por intermédio de “esquetes”, situações nas 

quais a opressão se manifesta didaticamente. Vianinha, para tanto, lançou mão de 

                                                                                                                                                                                     
necessárias simplificações. No teatro épico, é perfeitamente possível que uma personagem se dê a conhecer num 

espaço mínimo de tempo; declara simplesmente, por exemplo: ‘Eu sou o professor desta aldeia, o meu trabalho é 

muito difícil, pois tenho alunos demais etc.’”. E expressa esse pensamento devido à seguinte observação: “Visto 

que o interesse do espectador é canalizado exclusivamente para o comportamento das personagens”, e ainda que 

“as peças deste tipo de tal modo se interessam pela evolução da vida (que descrevem como um fenômeno que se 

processa) que só num segundo contato com o público poderão produzir pleno efeito”. (BRECHT, 2005, pp. 56-

57). 
8
 Este documento, do qual retiro essas informações, é de uma transcrição resumida realizada por Vera Cintia 

Alvarez a partir de um depoimento concedido por Carlos Estevam Martins – que foi o primeiro presidente do 

CPC – ao CEAC em 23 de outubro de 1978. Depoimento publicado em Arte em Revista, v. 2, n. 3, março/1980, 

p. 77-82.  
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vários recursos técnicos (projeção de slides e cartazes para comentar ou ilustrar as 

situações apresentadas no palco) que foram desenvolvidos no teatro de agitação e 

propaganda de Erwin Piscator, [...] além de utilizar, na composição das personagens, 

“gestos” que se tornaram clássicos no que se refere às proposições do “teatro épico”. 

(PATRIOTA, 1999, p. 103). 

 

Já na primeira montagem que deu origem ao CPC, os elementos dramatúrgicos e 

cênicos se alinham às ideias piscatorianas, tanto em termos de encenação como das 

caraterísticas estéticas e políticas em curso. Há um depoimento de Fernando Peixoto que 

também nos remete à influência de Piscator em Vianinha, quando diz que “[...] lia-se muito 

Piscator, na época, muito mais que Brecht, o livro O teatro político, do Piscator que tinha à 

venda, em espanhol, Vianinha andava com ele embaixo do braço”. Nesse mesmo depoimento, 

Peixoto também diz que Brecht foi conhecido depois, ou nas palavras dele: “[...] o 

aprofundamento em Brecht veio depois” (PEIXOTO in ROUX, 1991, p. 393). 

Seguindo essa construção, a respeito da dramaturgia e da influência de Piscator e 

Brecht, pode-se perceber que nas práticas teatrais do CPC o que se apresenta como mais 

influentes são as questões do drama épico piscatoriano do que as do teatro épico de Brecht. 

Mas isso não significa que as perspectivas brechtianas não estejam contidas nas produções 

teatrais do CPC, apenas nos mostra que Piscator era uma referência em foco na atualidade e 

que o seu livro era mais procurado e lido do que as propostas brechtianas no período.  A partir 

desse ponto de vista, as questões piscatorianas contidas em seu livro podem ter influenciado 

em grande parte das propostas teatrais do CPC, o que não descarta as características do teatro 

épico cunhadas por Brecht. Porém, diante dos materiais estudados, a visão de que os 

caminhos do teatro de Piscator estavam em maior efervescência e estabelecendo maior 

influência nas experiências cepecistas podem ser observados com maior precisão. 

Fernando Peixoto considera que: 

 

É preciso compreender que o CPC, com objetivo de contribuir para a 

conscientização popular, efetivamente aspirava a se constituir uma nova vanguarda, 

a partir de conceitos, nem sempre bem explicados ou bem defendidos de elementos 

esparsos de uma estética marxista (em termos de teatro, simplificando bastante: mais 

Piscator, isto é, comício e agitação, do que Brecht, ou seja, reflexão e crítica). 

(PEIXOTO, 1989, p. 11). 

 

Outra característica presente na produção dramatúrgica do CPC era a de uma rápida 

produção de textos e cenas a respeito de uma conjuntura brasileira conturbada, peças eram 

escritas e realizadas em menos de uma semana, ou às vezes até em poucos dias, o que se 

tornou numa espécie de maquinaria de dramaturgia e espetáculos. Isso, em verdade, 
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demonstra uma forte presença de experimentalismo criativo e, justamente, o pouco tempo de 

elaboração estética de suas obras, o que não quer dizer que não a houvesse.  

Diante disso, alguns pontos começam a se delinear enquanto reflexão a ser realizada 

sobre o Show Opinião: 1 – a escrita coletiva; 2 – o delineamento de propostas estéticas 

expressas por meio de agitprop; 3 – a criação de personagens com características épicas; 4 – 

prática e experimentalismo constante.  

Fernando Peixoto
9
 (1989) observa que as atividades do CPC não se resumem a 

propostas teatrais, mas em uma produção cultural ampliada por diversas ações no campo 

artístico. As atividades do CPC, não desvinculadas de seu cunho ideológico, são motes para a 

sua existência. Elas abordaram uma gama de criações que expandiram as propostas 

explicitamente políticas do fazer artístico e que, de acordo com Vianinha, deveriam “[...] usar 

formas populares e rechear essas formas com o melhor conteúdo ideológico possível [...] o 

objetivo era educar, via utilização das artes.” (PEIXOTO, 1989, p. 17). Podemos ver que a 

ideia de usar ‘formas populares’ é uma característica estética do CPC, que buscou nessas 

formas maneiras de valorização da cultura nacional, como também, em expor nessas formas 

conteúdos que pudessem favorecer a educação de certo segmento da população. 

As distintas ações culturais, realizadas através dos mais diversos campos artísticos, são 

apresentadas como relevantes, no que diz respeito aos espaços e lugares pelos quais o CPC se 

                                                           
9
 É impossível apresentar todas as atividades do CPC da UNE nesta dissertação: conferências, debates, 

seminários, espetáculos musicais, edição de um calendário, em São Paulo, com ilustrações especiais de 

expressivos artistas plásticos, teatro em comícios, teatro na rua e em caminhões, teatro em universidades e 

sindicatos, teatro em ligas camponesas e congressos operários, produção e gravação do disco O povo canta, que 

vendeu onze mil exemplares em três anos (incluindo a célebre e sempre atual Canção do Subdesenvolvimento, de 

Chico de Assis e Carlos Lyra); edição de coletâneas de poemas de Geir Campos, Ferreira Gullar, Moacyr Félix, 

Afonso Romano Sant’Anna, Reynaldo Jansin, Paulo M. Campos, José Carlos Capinam e outros; cinco livros de 

cordel (entre eles, João Boa-morte, Cabra marcado pra Morrer, de Ferreira Gullar); edição de mais de vinte 

“Cadernos do Povo Brasileiro”, juntamente com a Editora Civilização Brasileira, numa coleção dirigida por 

Ênio Silveira e Álvaro Vieira Pinto, cujo primeiro título foi O que São as Ligas Camponeses, de Francisco 

Julião; realização no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em dezembro de 1962, da Primeira Noite da Música 

Popular Brasileira; produção do filme Cinco Vezes Favela (reunindo os episódios Um Favelado, de Marcos 

Faria, Zé da Cachorra, de Miguel Borges, Escola de Samba, Alegria de Viver, de Carlos Diegues, Pedreira de 

São Diogo, de Leon Hirszman, e Couro de Gato de Joaquim Pedro de Andrade); apresentação do Auto do 

Relicário no Congresso de 25 anos da UNE no Hotel Quitandinha, em 1962 (último congresso legal da entidade 

antes do golpe); atores presos, aparelhagem de som às vezes destruída, livros apreendidos na porta da Central do 

Brasil; Três Festivais de Cultura Popular (setembro de 1962, fevereiro de 1963, setembro de 1963); um 

espetáculo feito na escadaria do Palácio Tiradentes sobre o bloqueio de Cuba, sendo ensaiada à medida que ia 

sendo escrito; realização do documentário Isto é Brasil durante a primeira UNE-Volante etc. E, ainda, a 

produção do filme Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho, interrompida pelo golpe militar em 

1964, com o material apreendido e membros da equipe presos. Agora, vinte anos depois, o filme foi finalmente 

concluído pelo mesmo diretor, resultado numa obra extraordinária, muito mais fascinante e abrangente que o 

projeto original – talvez o mais vigoroso e revelador instante do cinema brasileiro nestes vinte anos de ditadura. 

(Idem, p. 15). 
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propôs a transitar com suas produções. Vianinha faz uma comparação entre as atividades do 

CPC e as do Arena: 

 

O Arena era porta-voz das massas populares num teatro de cento e cinquenta lugares 

[...] O Arena não atingia o público popular e, o que é talvez mais importante, não 

podia mobilizar um grande número de ativistas para o seu trabalho. (VIANNA 

FILHO, 1999, p. 93). 

 

O CPC, contendo uma visão de política cultural popular, fez suas peças de teatro em 

diversos espaços, tendo como pressuposto atingir a maior quantidade de público e 

possibilidades de encontro com a classe popular, ou ainda, com o que se considera nesta 

dissertação, como o encontro com as multidões (cf. RANCIÈRE, 2010). Uma das relatadas 

formas de se chegar a um público popular foi a proposta de um teatro realizado na rua, ou 

melhor, “[...] o teatro de rua, que na verdade é teatro dos sindicatos, faculdades, associações 

de bairro e rua [...]” (VIANNA FILHO, 1999, p. 98), ou o que, contemporânea e 

anacronicamente, pode ser chamado de teatro em espaços alternativos. 

Essa proposta, de realizar as manifestações teatrais em espaços alternativos e 

diversificados tanto em sua espacialidade como em suas conjecturas culturais, promoveu uma 

aproximação direta com lugares pouco atingidos nas experiências do Arena de 1956 a 1960. O 

CPC se apresentou para uma grande variedade de públicos, de operários, sindicalistas, 

estudantes, público de lugares marginalizados, o que não quer dizer que conseguiram, em 

profundidade, dialogar com as classes populares
10

. Vemos isso com Ferreira Gullar e também 

com Vianinha. Esse último diz em entrevista a Ivo Cardoso, que: 

 

No CPC eu acho que o maior resultado foi para os seus integrantes e não para quem 

ele levava o trabalho. Porque as condições iniciais que nós descobrimos eram essas. 

Qualquer trabalho de profundidade cultural, de horizontalização, de levar frutos 

culturais, exige em primeiro lugarum trabalho de continuidade, e essa continuidade 

para nós praticamente não existia. Eu acho que realizei espetáculos teatrais em todas 

as favelas do Rio de Janeiro. Mas eu devo ter realizado um ou dois em cada uma. 

Isso significa uma total descontinuidade. Realmente não tinha nenhum significado. 

[...] A paixão pelo encontro do intelectual com o povo, que realmente para nós era 

incandescente e ao mesmo tempo muito romântico, informou muito mais a nós do 

que aos trabalhadores com que nós estávamos em contato.” (VIANNA FILHO, 

1999, p. 175)
11

. 

 

                                                           
10

 O próprio Ferreira Gullar, membro do CPC, expressa esse pensamento a respeito de que eles não conseguiriam 

alcançar o “povo”. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=mW7g7uNDnr0 – acessado em 15/02/16. 
11

 Essa entrevista, segundo Fernando Peixoto (Idem, p. 185), foi a última entrevista dada por Vianinha, em 

Fevereiro de 1974, meses antes de seu falecimento. 

https://www.youtube.com/watch?v=mW7g7uNDnr0
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 Vianinha, ao fim de sua vida, faz uma reflexão pessimista, mas, ao mesmo tempo 

pontual, do que havia sido a prática do CPC. Ele frisa a crítica da falta de continuidade das 

práticas teatrais, entendendo o caráter de continuidade como um modo indispensável para um 

trabalho que procurava alcançar grandes multidões.  

Para além do questionamento de Vianinha sobre um olhar de conjunto do que foram as 

experiências do CPC e a sua constante adaptabilidade, observamos que as propostas de 

apresentações desenvolvidas frisam um ponto que diretamente influiu nas concepções 

estéticas de suas montagens, ora pelas diferenças que o espaço de apresentação promove ora 

em relação aos desafios a serem vivenciados fora da caixa cênica do palco à italiana, 

desestabilizando os fluxos criativos e fomentando outras perspectivas dos modos de fazer e 

dos modos de visualizar. 
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2. DRAMATURGIA EM FOCO 

 

Neste capítulo, será posto em foco uma análise da dramaturgia do Show Opinião 

com o intuito de problematizar e analisar aspectos de sua construção e também dos 

elementos que constituem a sua linguagem. Tal como um prisma a ser observado com 

todos os seus feixes de cores, este capítulo procurará questionar alguns elementos dessa 

arte que se desloca desde as produções do Arena e do CPC, com o objetivo de perceber 

a dramaturgia que foi tecida através de um pensamento estético de teatro político e que 

se desdobrou nos anos que antecederam ao Show. Assim, os pressupostos a serem 

explanados serão: o processo de escrita; a construção do íntimo e a documentação 

histórica; interface entre teatro e show; música e texto. Essas são algumas problemáticas 

que serão tratadas e que poderão conduzir a novos panoramas e perspectivas acerca da 

compreensão do texto, de suas características e particularidades, sendo ancoradas por 

uma proposta de investigação da dramaturgia fundamentada pela perspectiva teórica de 

Jean-Pierre Sarrazac (2002, 2012, 2013).  

Nota-se que, no período entre 1964 a 1968, a cena teatral brasileira teve várias 

inovações e dentre elas esteve a formação do Grupo Opinião
12

,constituído por membros 

que haviam sido do CPC da UNE. Na formação desse grupo, no qual está presente o 

ideário político-socialista, houve uma primeira resposta da classe teatral contra o golpe 

militar, sendo ela a montagem do espetáculo Show Opinião. Uma característica que 

deve ser sublinhada nessa montagem ocorre em sua dramaturgia, na qual se observa a 

presença de três figuras do cancioneiro popular: João do Vale, Zé Kéti e Nara Leão. 

Com essas três personalidades, há um posicionamento político que se dá a partir da 

percepção das classes sociais e das classes musicais em que estavam inseridos. No 

espetáculo, o primeiro se torna representante da cultura nordestina; o segundo, porta-

voz da cultura carioca; e a terceira, expoente de uma classe burguesa engajada 

socialmente. O processo de construção dramatúrgica procura criar uma tessitura entre as 

características culturais dos três, costuradas pelas perspectivas musicais das quais eles 

provinham, no caso, o baião nordestino, o samba carioca, e a bossa nova. 

Pela perspectiva política adotada pelo grupo de posicionar-se na conjuntura 

concreta da vida política e cultural brasileira, a questão das classes sociais e do “[...] 

                                                           
12

 O Grupo Opinião foi formado por membros do CPC, sendo os mais participantes: Ferreira Gullar, 

Vianinha, Teresa Aragão, João das Neves e Armando Costa. 
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indivíduo vivo como ponto de partida [...]” (COLLIN, 2008, p.71)
13

, é de grande 

importância no Show, isso devido à suas diferenças culturais e também por aquilo que o 

espetáculo apresenta para discutir a realidade brasileira, partindo de indivíduos reais. 

Assim, podemos ver que além de representantes de classes sociais nos quesitos 

econômicos e culturais, eles são indivíduos reais que se tornam arquétipos de 

perspectivas e produções musicais, de orientações e estilos distintos, de timbres e 

inspirações diversas nos modos de suas criações. A compreensão e a intervenção no 

processo sócio-histórico brasileiro, a presença de tipos reais e os seus contextos 

formativos, tanto musicais como culturais, os indivíduos reais como ponto de partida de 

criação teatral e de engajamento artístico e político são características daquilo que foi a 

base do espetáculo.  

O Show Opinião, através das particularidades e diferenças dos intérpretes, 

promove uma costura híbrida de narrativas nacionais e se fundamenta em como tal 

diversidade nacional e sociocultural agencia um enlace entre as muitas diferenças. A 

composição dramatúrgica ocorre entrecruzada por músicas e discursos testemunhais que 

documentam o repertório de vida dos intérpretes e de suas vivências musicais. Além 

disso, há também os posicionamentos e enfrentamentos vividos em âmbitos familiares, 

comunitários, individuais e, ainda, traz narrativas e fatos de suas vidas a serem expostos 

em forma de canção, em forma de diálogo, em narração, em silêncio. 

                                                           
13

 Coliin apresenta que, ao contrário da filosofia idealista, que buscava os universais, as idealidades, os 

homens abstratos, Marx procede por uma maneira de pensar os humanos e não o Humano, as formas 

como os humanos se formam e estabelecem relações. Nesse ponto de vista, Collin entende que Marx se 

opõe à metafísica alemã. Podemos observar que a primeira pressuposição da história humana é a 

existência de indivíduos humanos vivos e, nesse aspecto, as propostas de Marx rejeitam as características 

filosóficas dos universais e propõe uma visão de que toda a “[...] história e a economia, bem como a 

filosofia, podem ser explicadas a partir dos indivíduos e da maneira como produzem a própria vida [...]” 

(COLLIN, 2008, p, 70), a qual “[...] não se parte daquilo que os homens dizem, imaginam, representam, 

nem tampouco do que se diz se imagina, se representa acerca deles, para chegar ao homem de carne e 

osso; é a partir dos homens realmente ativos que se expõe o desenvolvimento dos reflexos e dos ecos 

ideológicos desses reflexos” (MARX apud COLLIN, 2008, p. 71). Collin chega ao entendimento do 

pensamento de Marx argumentando que é preciso compreender o indivíduo subjetivamente, a partir de 

sua própria atividade, e não como um objeto passivo. Com essa produção reflexiva é que ele interpreta 

que, para Marx, não é apenas uma substituição de “Homem” por “Indivíduo”, pois essa seria ainda apenas 

uma categoria abstrata. Nesse sentido, percebe-se que é preciso partir do “indivíduo real”, vivo com 

outros indivíduos, todos diferentes” e, nesse ponto, observo que há uma negação de transformar nomes 

em essências. Collin expõe que Marx não opõe o indivíduo à sociedade, “mas considera que a sociedade é 

apenas um nome para a pluralidade dos indivíduos vivos”, e é por esse caminho que, aqui, está se 

compreendendo a relação com o Show Opinião, sendo o indivíduo vivo o seu ponto de partida. 
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A construção do Show pode ser compreendida a partir do disco O povo canta
14

, 

realizado pelo CPC da UNE, em 1962. O álbum contém cinco músicas: O 

subdesenvolvido, de Carlos Lyra e Francisco de Assis; João da Silva,de Billy Blanco; 

Canção do trilhãozinho, de Carlos Lyra e Francisco de Assis; Grileiro vem, grileiro vai, 

de Raphael de Carvalho; e Zé da Silva é um homem livre, de Geni Marcondes
15

 e 

Augusto Boal. Nessas canções, claramente engajadas politicamente, observa-se uma 

proposta de leitura da cultura brasileira caracterizada nas músicas como protesto. Nelas, 

são percebidas uma poética de narratividade musical, com posicionamentos esquerdistas 

seja acerca do imperialismo americano, dos problemas da fome no Brasil, ou ora da 

falta de liberdade. Este disco é entendido aqui enquanto caráter embrionário do Show 

Opinião e, a título de exemplificação, a canção abaixo apresenta uma narrativa musical 

daquilo que também é visto na dramaturgia em foco: 

 

Passo a vida trabalhando 

Dando duro no batente  

A comer de vez em quando 

Isso é vida minha gente 

Se ser livre é passar fome  

não basta ser livre, não.  

 

Zé da Silva é um homem livre  

O que, o que, o que 

Zé da Silva é um homem livre 

O que ele vai fazer? 

 

Pro patrão pedi aumento 

Só levei um pontapé 

Sem comida e sem vintém  

E agora seu José?  

Se ser livre é passar fome 

Não basta ser livre, não.  

 

Zé da Silva é um homem livre  

O que, o que, o que 

Zé da Silva é um homem livre 

O que ele vai fazer? 

 

No xadrez não me quiseram 

Passe fome lá pra fora 

Se estou livre, estou faminto  

Com a barriga dando hora.  

Sem comida a liberdade  

É mentira não é verdade 

 

Zé da Silva é um homem livre  

                                                           
14

 Esse disco teve cerca de onze mil cópias vendidas em menos de três anos. 
15

 Geni Marcondes foi a segunda diretora musical do espetáculo Show Opinião, sendo o primeiro Dorival 

Caymmi. 
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O que, o que, o que 

Zé da Silva é um homem livre 

O que ele vai fazer? 

 

O que? 

Livre é livre, é livre,  

Livre, livre, livre,  

É livre é livre, é livre 

Livre, livre, livre, 

É livre!  

Aqui, que eu sou livre! (O POVO CANTA
16

, 1962, faixa 5). 

 

Em todo o disco, são elencadas músicas que não são apenas cantadas, mas 

colocam aspectos estéticos e políticos na construção artística de figuras e tipificações 

dos brasileiros. A canção acima, por exemplo, manifesta um discurso acerca da fome e 

ainda salienta a situação de mais um Zé da Silva no Brasil. Uma diferença entre essa 

canção e as do Show Opinião se apresenta no que diz respeito à ideia de personagem ou 

narrador, visto que no Show os intérpretes narram aspectos íntimos, e não apenas uma 

tipificação universal do brasileiro. No espetáculo vemos uma produção complexa da 

representação social por meio de arquétipos
17

 que projetavam alguns dos principais 

extratos sociais do Brasil de até então. Em outra música, intitulada João da Silva, se 

desenvolve uma micro fábula sobre a história de João da Silva, e são colocadas 

indignações socioeconômicas e uma narração desenvolvida em terceira pessoa. Isso 

apresenta uma distância do vivido (no caso das vivências dos intérpretes do Show) 

daquilo que é sabido (enunciados contados por quem apenas tem determinado saber a 

respeito do tema). O que se vê no espetáculo em discussão são as vivências íntimas dos 

intérpretes colocadas em cena por eles mesmos. Nesse sentido, as memórias não 

possuem uma porta voz, mas antes o sujeito da experiência se apresentando e se 

representando. 

O Show Opinião foi escrito junto com os três intérpretes. O modo de produção 

do texto ocorreu da seguinte maneira: 
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 Disco disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=BJUBke5Bdx8 – acessado em: 24/02/2016. 
17

 O termo arquétipo se apresenta como um instrumental metodológico devido à compreensão de que, no 

Show Opinião, não estão apresentados apenas tipos e figuras dos brasileiros, mas arquétipos. Podemos 

entender arquétipo como: “[...] o arquétipo representa essencialmente um conteúdo inconsciente, o qual se 

modifica através de sua conscientização e percepção, assumindo matizes que variam de acordo com a 

consciência individual na qual se manifesta. (JUNG, 2000, p. 17) – a ideia de que arquétipo surge com as 

pesquisas de Carl Jung a respeito do inconsciente, chegando ao argumento de que existem camadas do 

nosso inconsciente as quais seriam pessoais, e que haveria uma outra camada do nosso inconsciente a 

qual seria coletiva, o que veio a se tornar o princípio da ideia de inconsciente coletivo. 

https://www.youtube.com/watch?v=BJUBke5Bdx8
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Primeiro foram entrevistas – nasceu aonde? Quem é Azuréia? Vivia fazendo 

tricô pro namorado, Nara? Rua da Golada, hoje é rua João do Vale? Isso não 

põe não que vai dar bôlo. E mais os álbuns, fotografias, cartas. Aí foi feita 

uma seleção. Um roteiro inicial. Voltamos a trabalhar com eles. Cada trecho 

do texto foi dito por cada um de improviso. O texto definitivo aproveita a 

construção das frases, as expressões, o jeito deles. Tudo era gravado, aí era 

escrito. [...] Nos ensaios, Boal, Dorival Caymmi, os músicos e mais os três 

modificaram o texto, a sequência das músicas, etc. Opinião foi feito mais ou 

menos assim. (COSTA, 1965, pp. 8-9). 

 

Nessa forma de escrita dramatúrgica, é apresentada uma metodologia de 

construção que está envolta por um processo de entrevistas, improvisos, gravações, 

modificações e intervenções, conservando as expressões e maneiras de se comunicar 

dos intérpretes em um procedimento coletivo de escrita
18

. Aquilo que viria a ser tomado 

como uma dramaturgia, alinha-se com um caráter coletivo de composição teatral, que se 

torna obra a partir da montagem destes fragmentos testemunhais, reafirmados na 

escolha estética do espetáculo. A dramaturgia do Show é tecida a diversas mãos, 

característica proeminente que estabelece relações tanto com os Seminários de 

Dramaturgia realizados pelo Arena – no qual os textos eram colocados em diálogo para 

ter colaborações dos que deles participavam, para serem criticados, melhorados segundo 

o estudo dramatúrgico empenhado em dialogar sobre o conteúdo e a forma de temas 

nacionais –,  e com as formas de produção dramatúrgica do CPC – em que o contato 

com entidades de base nacional favoreciam tanto as atividades políticas como as 

propostas de escrita de cunho de agitação política, e ainda, pelo fato de textos já 

haverem sido escritos em experiências coletivas.  

O que é crível, aqui, é que o processo de escrita do Show Opinião aproveita as 

potencialidades já experimentadas anteriormente por alguns de seus idealizadores, 

principalmente tomando como base o trabalho de Vianinha, que durante a sua trajetória 

dedicou-se a uma escrita dramatúrgica em constante exercício da autocrítica. Além 

disso, na dramaturgia deste espetáculo há o desenvolvimento de novos paradigmas no 

que diz respeito à criação coletiva no teatro brasileiro e, também, no que concerne à sua 

construção sensível e afetiva. 

Os estudos de Jean-Pierre Sarrazac são considerados de grande relevância no 

que concerne ao pensamento do drama moderno e contemporâneo, não como uma 

forma de determinação conceitual ou mesmo um aprofundamento de suas proposições 

                                                           
18

Além disso, observa-se que, além dos envolvidos diretamente com a montagem, houve colaborações de 

Cartola, de seu pai, Heitor dos Prazeres, e de dona Zica, de Sérgio Cabral, de Élton Medeiros, de 

Cavalcanti Proença, de Jorge Coutinho, de Antônio Carlos Fontoura, e Ferreira Gullar, entre outros que 

participaram de outras formas para a construção do Show. 
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reflexivas, mas como um aparato metodológico que traz um modo de ver a produção do 

drama em seus transbordamentos. Nesse contexto, trabalhar com as propostas teóricas 

desse autor se dá como um dispositivo metodológico no limiar do texto e do espetáculo, 

no qual é posto em jogo “[...] as formas dramáticas, à pluralidade das linguagens, [...] 

[e] como texto e prática teatral se apoiam mutuamente” (DORT in SARRAZAC, 2002). 

O pensamento de Sarrazac (2002), a respeito do drama, indica uma polifonia de 

formas, nas quais o princípio dos gêneros dramático, épico e lírico são postos em 

conflito. Ele apresenta um apuro nas suas abordagens em relação às formas estruturais 

do drama, no trabalho criativo mais do que nas ideologias dos dramaturgos. Ele diz que 

“[...] o conceito de drama tende, hoje, a assumir um significado e uma extensão que não 

conheceu no passado [...]” (SARRAZAC, p. 8, 2002), o que abrange um alargamento 

das possibilidades de compreensão da forma do Show Opinião.  

Na perspectiva desse autor, o drama é uma das formas mais livres e mais 

concretas da escrita moderna. Em seu Futuro do drama (2002), Sarrazac aborda o 

gênero como uma forma composta por elementos ora dramáticos, ora por fragmentos 

narrativos, e que a partir dessas observações passa a percebê-lo como uma forma 

híbrida.  

Sob o olhar deste autor, o drama pode ser entendido como uma quimera: 

polifônico, heterogêneo, transbordado. As propostas de Sarrazac levam a uma 

compreensão do gênero como um formato expandido: os meios de criação teatral se 

alargaram e se tornaram uma tessitura de partículas e formas que são fragmentadas, que 

empreendem uma multiplicidade de maneiras de sua produção, mas não pressupõem 

uma técnica ou um modo de fazer que comporte a sua heterogeneidade tanto na escrita 

textual como na escrita cênica. 

Diante desse pensamento procuro estabelecer os parâmetros metodológicos que 

avalizam esse estudo. Por conseguinte, entendo como dramaturgia como um regime de 

propostas de criação textual e cênica para a produção teatral, independente de seus 

gêneros e de seus modos específicos (dramático, épico, lírico). Tal arte, portanto, será 

pensada como a disposição dos elementos textuais e cênicos em transbordamento, 

composto por aspectos híbridos e heterogêneos na produção da forma teatral. 

Para uma melhor compreensão dessa leitura da ideia de dramaturgia, é Bernard 

Dort quem dá uma definição simplificada, porém, relevante no contexto desse capítulo. 

Ele diz que a “[...] dramaturgia: é tudo o que se passa no texto e tudo o que se passa do 
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texto ao palco.” (apud DANAN, 2010, p. 25). Essa ideia de que a dramaturgia tem um 

caráter de ser aquilo que se passa no texto, a organização textual do drama e, da sua 

passagem para o palco, sugere uma intersecção entre as práticas de escrita do texto e as 

da escrita da cena a que estão vinculadas a percepção de Dort de que o “[...] centro de 

gravidade da atividade teatral se deslocou da composição do texto para a sua 

representação [...]” (apud DANAN, 2010, p. 25). 

Joseph Danan (2010) trabalha com a noção de dramaturgia em dois sentidos: um 

primeiro sentido se referindo à produção textual e um segundo, na qual entende como a 

‘passagem’. Essa apreensão apresenta a ideia de dramaturgia (no sentido de passagem) 

como a transposição dos elementos teatrais para o palco. Nesse sentido (e o que mais 

interessa ao contexto dessa pesquisa), tal arte carrega as proposições textuais, mas ela 

está mais voltada para a estruturação da ação teatral, para aquilo que transporta os 

elementos criativos e os de uma ordenação, que promove uma forma cênica, que 

estrutura a prática teatral com todos os elementos que a compõe. Nesse aspecto a 

dramaturgia se expande para o campo da representação, para a ideia de estrutura da 

escrita da cena, que segundo Danan, sobre o pensamento de Dort, é aquilo que “[...] diz 

respeito a todos aqueles que fazem o espetáculo teatral”. (DANAN, 2010, p. 25) 

Patrice Pavis, em seu Dicionário de Teatro (2008), define dramaturgia, no 

sentido convencional, como aquela que apresenta os meios e as técnicas da escrita do 

texto teatral, do texto dramático. O mesmo autor sinaliza a modificação dessa 

perspectiva clássica de entendimento da dramaturgia a partir da obra de Brecht. Isso 

provoca uma ampliação da noção de dramaturgia para um regime em que ela se dará 

como a vinculação entre aquilo que se coloca ou se produz para a cena, sendo 

entendidos como dramaturgia todos os elementos que possibilitam a realização da 

escrita teatral e que são postos em uma estrutura de ação. Assim, a ideia do termo 

dramaturgia engloba tanto os processos da escrita textual, como também os da 

encenação teatral.  Cito Pavis: 

 

1. Evolução da Noção 

Sentido original e clássico do termo 

De acordo com o Littré, a dramaturgia é a “arte da composição de peças”. 

A dramaturgia no seu sentido mais genérico, é a técnica (ou a poética) da arte 

dramática, que procura estabelecer os princípios de construção da obra, seja 

indutivamente a partir de exemplos concretos, seja dedutivamente a partir de 

um sistema de princípios abstratos. Essa noção pressupõe um conjunto de 

regras especificamente teatrais cujo conhecimento é indispensável para 

escrever uma peça e analisá-la corretamente. 
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Até o período clássico, a dramaturgia, amiúde elaborada pelos próprios 

autores [...] tinha por meta descobrir as regras, ou até mesmo receitas para 

compor uma peça e compilar para outros dramaturgos as normas de 

composição [...] 

J.SCHERER, autor de uma Dramaturgia Clássica na França (1950), 

distingue entre a estrutura interna da peça – ou dramaturgia no sentido estrito 

– e a estrutura externa – ligada à (re)presentação do texto: “A estrutura 

interna [...] é o conjunto de elementos que [...] constituem o fundo da peça: é 

aquilo que é o assunto dela, para o autor, antes que intervenham as 

considerações de operacionalização. A esta estrutura interna se opõe a 

estrutura externa, que é sempre uma estrutura, porém uma estrutura 

constituída por formas, e formas que põem em ação modalidades da escritura 

e da representação da peça” (SCHERER, 1961). 

A dramaturgia clássica busca os elementos constitutivos da construção 

dramática de qualquer texto clássico: exposição, nó, conflito, conclusão, 

epílogo etc. 

A dramaturgia clássica examina exclusivamente o trabalho do autor e a 

estrutura da narrativa da obra. Ela não se preocupa diretamente com a 

realização cênica do espetáculo: isto explica um certo descaso da crítica atual 

por esta disciplina, ao menos em seu sentido tradicional. (PAVIS, 2008, p. 

113). 

 

Assim, em se tratando do Show Opinião, o sentido de dramaturgia clássica não é 

o pressuposto formal, com o qual irá ser trabalhado para a compreensão significativa e 

crítica do termo dramaturgia que aqui se pretende ater. Pavis expressa que o termo sofre 

uma mudança significativa a partir da obra de Brecht, o que podemos ver como uma 

dispersão do campo dessa arte, vista apenas enquanto texto, para o campo da 

dramaturgia vinculada ao surgimento da encenação e da produção de seus efeitos sobre 

o espectador: 

 

1. Sentido brechtiano e pós-brechtiano 

A partir de BRECHT de sua teorização sobre o teatro dramático e épico, 

parece ter-se ampliado a noção de dramaturgia, fazendo dela: 

A estrutura ao mesmo tempo ideológica e formal da peça. 

O vínculo específico de uma forma e de um conteúdo, no sentido em que 

ROUSSET define arte como a “solidariedade de um universo mental e de 

uma construção sensível, de uma visão e de uma forma” (1962:1). 

A prática totalizante do texto encenado e destinado a produzir um certo efeito 

sobre o espectador. (...) Nesta acepção, a dramaturgia abrange tanto o texto 

de origem quanto os meios cênicos empregados pela encenação. 

 

Esse comentário de Pavis a respeito da dramaturgia em Brecht destaca 

características de uma estrutura formal e ideológica ao mesmo tempo. Isto é: que a 

dramaturgia é composta pelos elementos textuais e cênicos, procurando dar a ver um 

acontecimento cênico. Para Brecht, “[...] os dois eixos principais do trabalho teatral são 

a elaboração da fábula (que compete ao dramaturgo ou a um coletivo) e a construção 

das personagens (que é a tarefa dos atores) [...]” (DANAN, 2010, p. 45). Assim, a 
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passagem do texto à representação pelos atores compõe o campo da dramaturgia, em 

que há uma intersecção direta com a encenação da obra e a sua estruturação. 

Embora seja o pensamento de Brecht um alargamento dos estudos da 

dramaturgia não mais como exclusividade do texto, ele não comporta a ideia de como se 

dá a acepção de ‘dramaturgia’ no contexto desta dissertação, visto que para ele a fábula 

é indispensável na produção do drama (BRECHT, 2005). A dramaturgia do Show 

Opinião é fragmentada, recortada em diversos quadros que possuem uma 

descontinuidade da narrativa, o que provoca uma ruptura com a noção de fábula, 

característica predominante do pensamento de Brecht na produção teatral.  

Dando seguimento ao verbete de Pavis, o que melhor define a noção com a qual 

trabalhamos é a seguinte:  

 

Dramaturgia designa então o conjunto das escolhas estéticas e ideológicas 

que a equipe de realização, desde o encenador até o ator, foi levada a fazer. 

Este trabalho abrange a elaboração e a representação da fábula, a escolha do 

espaço cênico, a montagem, a interpretação do ator, a representação 

ilusionista ou distanciada do espetáculo. Em resumo, a dramaturgia se 

pergunta como são postos os materiais da fábula no espaço textual e cênico e 

de acordo com qual temporalidade. A dramaturgia, no seu sentido mais 

recente, tende portanto a ultrapassar o âmbito de um estudo do texto 

dramático para englobar texto e realização cênica. (PAVIS, 2008, pp. 113-

114. Grifo do autor). 

 

Aqui, tendo como noção de ‘dramaturgia como o conjunto de escolhas estéticas 

e ideológicas’, o campo conceitual é expandido. Não pode mais ser observada apenas 

como um texto, já que instaura um paradigma que está envolto também nos modos de 

estruturação de todos os elementos que dizem respeito à produção da cena teatral.  

A dramaturgia, portanto, está na ordem daquilo que estrutura a ação, ela abarca a 

escrita do texto também, mas não unicamente. E “Se a dramaturgia é da ordem das 

coisas em que tudo significa, compreende-se que, do teatro, ela engloba o texto, 

evidentemente, mas também o espetáculo” (JEAN-MARIE PIEMME apud DANAN, 

2010, p. 11).  Dessa forma, não há a exclusão dos aspectos que dizem respeito ao ator, a 

cenografia, a iluminação, a sonoplastia etc.; por conseguinte, comporta toda a 

elaboração do objeto que se dá a ver e que instaura sentido na produção teatral, e nesse 

viés “[...] há dramaturgia sempre que, no contato atual ou antecipado com o palco, um 

pensamento se procura e se ordena na busca dos seus signos” (DANAN, 2010, p. 43). 

Em vista disso, o sentido que será empregado ao termo dramaturgia, referente ao 

Show Opinião, será um regime de intersecção entre elementos textuais, escrita cênica, 
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aspectos ideológicos e formais que ela carrega. Enquanto que, a respeito apenas da 

escrita ou grafia documentada, será expresso o termo ‘texto’, e por ‘texto’ se entenderá 

o conjunto de uma linguagem escrita. 

São dois os pensadores tomados para reflexão aqui: Peter Szondi e Jean-Pierre 

Sarrazac. Entendo que Peter Szondi, na obra Teoria do drama moderno (2011), 

desenvolve um pensamento a respeito do drama embasado nas reflexões filosóficas de 

Hegel e Lukács, e como princípio de sua compreensão que “[...] as verdadeiras obras de 

arte são somente aquelas cujo conteúdo e forma se revelam completamente idênticos.” 

(HEGEL apud SZONDI, 2011, p. 24). Szondi, a partir dessa baliza conceitual, reflete as 

mudanças ocorridas nas obras dramáticas do final do século XIX e procura estabelecer 

suas considerações acerca da percepção de uma ‘crise da obra dramática’ na 

modernidade interligada com questões sócio-estéticas que ele engendra perante a análise 

de obras de Ibsen, Tchékhov, Strindberg, Maeterlinck e Hauptmann. Com referência a 

estas ideias, Szondi irá propor uma reflexão que busca perceber dialeticamente as 

contradições existentes no período moderno a respeito de uma semântica das formas, 

“[...] na qual a dialética forma-conteúdo passa a ser vista como dialética entre 

enunciados de conteúdo e enunciados formais[...]” (SZONDI, 2011, p. 20), e, nesse 

contexto, Szondi procura analisar a contradição entre o momento histórico e as práticas 

dramatúrgicas.  

No pensamento do autor, são encontradas referências à tradição da obra de arte 

dramática concebida no Renascimento, em que a ação e o diálogo interpessoal no 

presente eram elementos fulcrais. Na análise das peças dos dramaturgos, são expostos 

alguns elementos que rompem com essa estrutura, formulando aqui o que é 

compreendido por Szondi como crise do drama, e que, enquanto ponderações estéticas 

de forma e conteúdo, observa a incidência de formas épicas no drama. Essas irrupções 

deslocavam a ação do tempo presente, a desconstrução de início, meio e fim, como na 

tradição burguesa, modificavam as relações interpessoais entre as personagens, e 

contestavam a forma dialógica. Essa crise é superada, segundo o teórico, pela forma 

épica, e compactuando com Sarrazac, apreendo que “[...] para Szondi, a crise se explica 

por uma espécie de luta histórica em que o Novo, a saber, o épico, deve no fim triunfar 

sobre o Antigo, isto é, o dramático”. (SARRAZAC, 2012, p. 24) 

No entanto, Sarrazac (2002) compreende outros modos do drama moderno e 

contemporâneo (até mesmo porque ele passa a observar a produção dramatúrgica 
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principalmente a partir de Beckett, ou seja, na segunda metade do século XX) e amplia 

as possibilidades estéticas criando a concepção de drama rapsódico. Para ele, o drama é 

um patchwork, a colcha de retalhos a ser costurada, e nesse sentido tece uma maior 

abrangência de percepção de seus elementos, apontando fenômenos e instrumentos de 

reflexão que se apresentam nas múltiplas formas do drama. Sarrazac expande a reflexão 

e se detém nos elementos contidos nas obras dramáticas do final do século XIX e do 

século XX em suas fraturas, desenvolvendo uma percepção do drama em diversas 

ramificações estéticas e atento à lição de Brecht, na qual no teatro não basta dizer coisas 

novas, é também preciso fazer de ‘outra forma’. Nesse sentido, o autor entende que “[...] 

escrever no presente não é contentar-se em registrar as mudanças de nossa sociedade; é 

intervir na ‘conversão’ das formas”. (SARRAZAC, 2002, p. 9) 

Assim, ele ressalta no drama aquilo que o diferencia, e não aquilo que o 

restringe a um ou a outro aspecto formal. Portanto, o hibridismo dos componentes 

estéticos do gênero e suas potencialidades permeiam as concepções e análises de 

Sarrazac (2002, 2012, 2013), que acrescem contribuições ao entendimento do drama 

moderno e contemporâneo, que na teoria da semântica das formas de Szondi (2011), 

observa-se um limiar analítico do drama em que o que se quer falar já não cabe mais em 

suas proposições apenas. Desse modo, podemos pensar com as colaborações de 

Sarrazac uma ampliação da possibilidade reflexiva a respeito da dramaturgia em foco.  

 

 

2.1       Show Opinião: uma dramaturgia rapsódica? 

 

 

A dramaturgia do Show Opinião, enquanto estrutura, não é dividida em atos, 

mas em duas partes. A primeira parte procura abordar, com maior ênfase, os 

testemunhos dos intérpretes; já a segunda, um posicionamento mais específico a 

respeito da conjuntura política brasileira. Entre uma e outra, a música é a linha que 

costura estes entremeios.  

A primeira parte da dramaturgia apresenta aspectos, alguns já esboçados, que 

dialogam com os estudos de Sarrazac a respeito da forma do drama moderno. Salienta-

se, assim, alguns pontos que podem ampliar as percepções das características do drama 

contidas no Show Opinião. Esses pontos são: o teatro do íntimo; a composição em 

quadros; a fatia da vida; e a fragmentação. Quando Sarrazac desenvolve sua teoria do 
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drama, ele cunha o conceito de ‘dramaturgia rapsódica’ (SARRAZAC, 2002). Essa 

chave de leitura dá subsídios à análise da dramaturgia do Show Opinião enquanto 

escrita rapsódica, que corresponde à ideia de autor-rapsodo – aquele que, no sentido 

etimológico literal seria o costurador e que está intimamente ligado ao domínio da 

dramaturgia épica “[...] dos cantos, e da narração homérica, ao mesmo tempo em que há 

procedimentos de escrita tais como a montagem, a hibridização, a colagem, a 

coralidade” (SARRAZAC, 2012, p. 152). 

A ideia e as características da forma rapsódica pensada por Sarrazac estão 

formuladas da seguinte maneira: 

 

São ao mesmo tempo “recusa do ‘belo animal’ aristotélico, caleidoscópio dos 

modos dramático, épico, lírico, inversão constante do alto e do baixo, do 

trágico e do cômico, colagem de formas teatrais e extrateatrais, formando o 

mosaico de uma escrita em montagem dinâmica, investida de uma voz 

narradora e questionadora, desdobramento de uma subjetividade 

alternadamente dramática e épica (ou visionária)”. Trata-se, portanto, acima 

de tudo, de operar um trabalho sobre a forma teatral: decompor- recompor- 

componereé ao mesmo tempo juntar e confrontar -, segundo um processo 

criador que considera a escrita dramática em seu devir. Logo, é precisamente 

o status hibrido, até mesmo monstruoso do texto produzido – esses 

encobrimentos sucessivos da escrita sintetizados pela metáfora do “texto-

tecido” -, que caracteriza a rapsodização do texto, permitindo a abertura do 

campo teatral a um terceiro caminho, isto é, outro “modo poético”, que 

associa e dissocia ao mesmo tempo o épico e o dramático. (SARRAZAC, 

2012, pp. 152-153). 

 

Na dramaturgia do Show Opinião, essas considerações sobre a rapsodização do 

texto estão presentes de modos mais expandidos ou às vezes mais compartimentados. 

Nesse sentido, o conceito de rapsódia exposto acima pode ser relacionado às propostas 

do Show Opinião, observando que a dramaturgia do Show nega a característica do ‘belo 

animal’ de Aristóteles, negando uma extensão da fábula ordenadamente (com início 

meio e fim) recusando, também, a própria ideia de fábula, ao transgredir “[...] os 

princípios de ordem, extensão e completude que a poética de Aristóteles e a Estética de 

Hegel havia mais ou menos avalizado” (SARRAZAC, 2013, p. 75). Além disso, se 

pensarmos em relação à prática de Brecht, podemos ver que o Show vai na contramão 

do eixo central de seu pensamento teatral, visto que para Brecht, os dois eixos fulcrais 

são a elaboração da fábula e a construção das personagens (DANAN, 2010). Portanto, 

essa dramaturgia não se apresenta como uma estrutura fabular nos moldes estéticos 

caracterizados por estes filósofos e nem correspondente aos eixos principais 

brechtianos. Isso não significa que na dramaturgia do Show Opinião não possam ser 
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percebidas características estéticas e políticas referentes ao pensamento de Brecht, 

apenas que sua estrutura não se alinha aos eixos centrais da obra do dramaturgo alemão 

expostos acima. No Show Opinião coabitam diversos elementos que são caracterizados 

por Sarrazac, em sua perspectiva de drama moderno e contemporâneo, e que viabilizam 

uma abertura reflexiva à compreensão dessa dramaturgia: a perspectiva fragmentária, a 

divisão em quadros, a noção de crise da fábula, a epicização da ação. Sobre este último 

ponto, observa-se, na apresentação brasileira do livro Teoria do drama moderno(1880 – 

1950), de Peter Szondi (2011), realizada por José Antônio Pasta Júnior, o drama 

absoluto: 

 

Para ele [Szondi], o drama da época moderna nasceu surgiu no Renascimento 

– quando uma forma dramática, após a supressão do prólogo, do coro e do 

epílogo, concentrou-se exclusivamente na reprodução das relações inter-

humanas, ou seja, encontrou no diálogo sua mediação universal. O drama que 

surge daí é o “absoluto”, no sentido de que só representa a si mesmo – 

estando fora dele, enquanto realidade que não conhece nada além de si, tanto 

o autor quanto o espectador, o passado enquanto tal ou a própria 

convizinhança dos espaços. Tornando inteiramente presença e presente, e 

animado por uma dinâmica interna que o diálogo é o motor exclusivo, e o 

drama constitui-se como forma fechada e completa em si mesma – ele se 

absolutiza.  (PASTA JUNIOR in SZONDI, 2011, p. 11). 

 

O drama absoluto nesse sentido representa o presente das relações inter-

humanas. O que há na dramaturgia do Show Opinião é uma decomposição dos 

elementos dramáticos por meio do eu-épico, que é denominado por Sarrazac (2002) 

como ‘rapsodo’. Em tal acepção, o rapsodo é aquele que expande a linha cronológica de 

ação e os elementos dramáticos.  

Pode ser observado um viés de epicização na escrita do Show, e que se entende 

da seguinte maneira: 

 

Epicizar o teatro, portanto, não é transformá-lo em epopeia ou romance, nem 

torná-lo puramente épico, mas incorporar-lhe elementos épicos no mesmo 

grau que lhe incorporamos tradicionalmente elementos dramáticos ou líricos. 

Logo, a epicização [...] implica o desenvolvimento da narrativa sem ser uma 

simples narrativa do drama. (SARRAZAC, 2012, p. 77). 

 

Na dramaturgia, atenta-se para uma pluralidade de aspectos formais que 

dialogam entre si e em meio a uma hibridização e decomposição da forma dramática, 

como no fragmento a seguir: 
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Zé Kéti:  

Você não pode largar os estudos, não! Tem 13 anos, não pode largar os 

estudos! – Vou largar, sim. Largar esse ano, largar o ano que vem, qual é a 

diferença? – Sei, pra fazer música, não é? – É. Vou trabalhar mas quero ser 

artista. – Isso de ficar batendo caixa de fósforo na esquina não é coisa de 

artista, não. É coisa de vagabundo. Eu queria que você estudasse 

Odontologia! – Ah, eu não dou pra esse negócio de dentista, não. Aí, eu me 

mandei de casa. Fiquei mais de um ano ao deus dará. Dormi muito na estação 

de Engenho de Dentro de Deodoro. Eu dormia, aí toda manhã, quando eu 

acordava, meus bolsos estavam do lado de fora, e tinha uma porção de papel 

no chão. É que os gatos, os láraus, toda a santa noite me passavam uma 

revista e só encontravam letra de samba no meu bolso. Aí largavam tudo no 

chão. Comia na casa dos amigos, às vezes não comia, ficava no ora veja. 

Naquele meio eu conheci muito malandro, muito maconheiro. Maconheiro 

queria que eu fumasse. Eu, pra não passar por otário, dizia que já tinha 

fumado, e ia ficando por ali.  

Nara Leão:  

Oi, poeta, tá de touca? (Vem fumando) 

Zé Kéti: 

Não, meu trato, tenho um apontamento com uma nega.  

Nara Leão: 

Ah, vai para Caxias, tirar seu coquinho? (Ao público) Isso de ir para caxias 

não é onda, não. O Caubi Peixoto ai, até hoje, está sempre esperando uma 

neguinha para levar para Caxias. 

Zé Kéti: 

Pô, que é isso, Boa Roupa? Olha minha barra. 

Nara Leão: 

Fica à vontade, meu trato, bem baseado. (Oferece cigarro) Toma. Dá uma 

puxada. 

Zé Kéti 

Já peguei. 

Nara Leão: 

Pegou grota. Toma. Manda pra cuca (Põe cigarro na boca de Zé Kéti) Não 

tou te cobrando nada ainda fica de onda? 

Zé Kéti: 

Brigado mas já peguei meu camaradinha. Agora mesmo com o Praga Mãe e o 

Coisa Ruim. To doidão, doidão. 

Nara Leão: 

Que nada, deixa eu ver o olho. (Olha o olho de Zé Kéti) Nem tá vermelho! 

Zé Kéti: 

Ô, meu camaradinha, não fica falando em vermelho, não, que vermelho tá 

fora de moda. Fora de Moda. 

Nara Leão: 

Tá, Tu não é de nada, papo careca. (Tom) Tem que fumar a erva pra ir 

carregando, meu trato. Só assim a gente não pensa em meter a mão, me 

adianta uma nota aí. 

Zé Kéti: 

Tô duro. Durão. Agora sou da linha dura!  

(COSTA, 1965, pp. 41-44). 

 

O fragmento salienta um aspecto híbrido de composição da ação: a princípio, Zé 

Kéti representa a si mesmo e a outro sujeito como se estivesse em um diálogo 

intersubjetivo presente; todavia, é ele quem expressa as duas figuras, tanto ele 

representando a si mesmo como representando o outro, compondo assim uma paródia. 

Na mesma construção, vê-se uma narração de sua saída para morar na rua e das 
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vivências que havia tido. Ele traz outro sujeito para a conversa, que no caso é um 

‘maconheiro’, que é representado por Nara Leão. Nesse trecho, observa-se uma 

epicização quando as características dramáticas e épicas são utilizadas para construir o 

quadro. Nesse mesmo fragmento, pode ser compreendida uma composição rapsódica 

que coloca o íntimo testemunhal de Zé Kéti, representando ele em diálogo com um 

sujeito que ele também realiza por meio de uma modificação nos tons de voz
19

. Em 

seguida, avista-se Nara Leão representando a figura do ‘maconheiro’, estabelecendo 

uma relação de intersubjetividade. Assim, esse fragmento do texto carrega em sua 

composição elementos que são epicizados e que se desenvolvem tanto na forma 

dramática quanto na épica, o que proporciona à forma do texto do Show uma 

desestabilização dos elementos. Nesse sentido, a proposição de entender a dramaturgia 

do Show como rapsódica se apresenta, visto que há na concepção de sua ideia a 

intersecção dos componentes dramáticos e épicos, promovendo uma epicização: o 

enlace entre diálogo e narrativa. O Show Opinião propõe uma dramaturgia composta 

por um enredo multifacetado. Através de diversos materiais, desde testemunhos a 
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 Essas características ficam mais evidentes no áudio do espetáculo na faixa 9, do disco Grupo Opinião 

de 1994. Nessa faixa, podemos perceber diferenças em relação ao texto dramatúrgico, mas, também, os 

timbres e nuances na voz de Zé Kéti. No áudio da faixa 9, escuta-se a mesma passagem construída com 

outras palavras e, mesmo, com outra interpretação. A título de exemplificação, no áudio, o mesmo 

fragmento está dessa forma:  

Zé Kéti: Você não pode largar os estudos, tem 13 anos, não pode largar os estudos. Vou largar sim, esse 

ano, no ano que vem, qual é a diferença? Aí me mandei de casa, tive mais de um ano ao deus dará. Nos 

três pra baixo e pra cima. Durmi muitas noites na estação de gente de dentro e de Deodoro. Eu conheci 

muito malandro, muito vagabundo, e muito maconheiro, e pelas madrugadas da vida eu encontrava com 

uns e outros que diziam assim pra mim: - Cumé que é meu irmão você qué apertar um dente? Uma duas e 

três, tudo certinho? Tudo legal? Barra limpa e coisa e tal e tal e coisa. E eu para não passar por otário 

enganava pra eles que já tinha dado a minha puxada na erva.  

Nara: Oi distinto tá de toca? 

Zé Kétti: O..Oô... boa roupa olha minha barra tá... 

Nara: a vontade na praça,  

Zé Kétti: limpa a minha cara.  

Nara: tem baseado, toma dá uma puxada 

Zé Kéti: Já peguei cumpade. Camaradinha... 

Nara: ei 

Zé: Muito obrigado, mas já peguei agorinha mesmo com o valente, prega de mãe com coisa ruim cum 

mineirinho. Eu já to doidão, já tobaratinado, baratinado. 

Nara: Qui nada deixa eu ver o olho... Nem tá vermelho 

Zé Kéti: Xii... Não fica falando em vermelho não, que vermelho tá fora de moda. 

Nara: Você não é de nada, que papo careca, adianta uma nota aí 

Zé Kétti: To durão, durão, durão. Agora eu sou da linha dura (Risos) 

Música: O morro sorri a todo o momento. O morro sorri. mas chora por dentro. Quem vê o morro 

sorrindo pensa que ele é feliz, coitado. O morro tem sede, o morro tem fome, o morro sou eu o favelado. 

O morro sou eu o favelado. O morro, o morro, o morro... (GRUPO OPINIÃO, 1994, faixa 9) 
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músicas, nota-se um ato de criação que se estabelece por meio de uma construção em 

espiral que traz diversas experiências de composição de sua linguagem.  

Atenta-se que em diversos elementos essa dramaturgia pode ser compreendida à 

luz do pensamento de Sarrazac (2002), a partir do conceito de drama rapsódico. Assim, 

o que se percebe é que o Show Opinião, em sua forma dramatúrgica, promove no teatro 

brasileiro certa problematização tanto das formas de concepção dramática como da 

escrita coletiva, provoca rupturas com a ideia de criação de personagens, a 

desconstrução dos aspectos temporais, a fragmentação das falas, a mistura de canções e 

atos de fala. O dramático, o épico e o poético, dissolvidos em um arcabouço textual 

heterogêneo, permitem compreender e conhecer o Show Opinião por meio de uma 

linguagem teatral híbrida, que alcança um patamar de redimensionamento na estética da 

dramaturgia brasileira.  

 

 

2.2       O fragmento e o quadro: a montagem e a colagem 

 

 

A dramaturgia do Show Opinião é composta a partir da fragmentação entre 

música, narrativas pessoais dos intérpretes, dramas sociais brasileiros e discursos 

políticos que se intercalam em uma ordem desconstruída em relação à sua configuração 

textual. Não contam uma história ou um drama linear, mas através de fragmentos 

expostos em quadros exploram as potencialidades das vivências íntimas dos intérpretes 

e das questões socioculturais brasileiras que estão presentes tanto nas canções como nos 

discursos.  

O texto tem início com a seguinte rubrica: “Apaga-se a luz da plateia. Som de 

Berimbau. Nara Leão canta Menino, quem foi seu mestre? A luz dos refletores se 

acende. Entra João do Vale”. Este diz ao público: 

 

João do Vale: 

Peba é um tatu. A gente caça ele pra comer. 

Com pimenta fica mais gostoso. Eu vou cantar 

“Peba na Pimenta”. 

Seu Malaquias preparou 

Cinco pebas na pimenta 

Só o povo de Campinas 

Seu Malaquias convidou mais de quarenta 

Entre todos os convidados 

Pra comer Peba foi também Maria Benta. 

Benta foi logo dizendo 
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Se arder, não quero não. 

Seu Malaquias então lhe disse: 

Pode comer sem susto, 

Pimentão não arde, não. 

Benta começou a comer 

A pimenta era da braba 

Danou-se pra arder 

Ela chorava, se maldizia.  

Se eu soubesse, dessa peba não comia 

Ai, ai 

Ai, seu Malaquias 

Ai, ai 

Ai, seu Malaquias 

Ai, ai 

Tá ardendo pra danar 

Ai, ai 

Tá me dando uma agonia 

Ai, ai 

Você disse que não ardia 

Ai, ai 

Tá ardendo pra danar 

Ai, ai 

Que tá bom eu sei que tá 

Ai, ai 

Mas tá fazendo uma arrelia 

(COSTA, 1965, pp. 15-16).  

 

A canção, de autoria de João do Vale, inicia o espetáculo apresentando uma 

reunião festiva organizada pelo senhor Malaquias e, como atrativo principal, um convite 

a muitas pessoas irem comer ‘peba na pimenta’, iguaria do nordeste do Brasil. Assim 

como a música, o espetáculo se inicia como uma festa em que são apresentados aspectos 

culturais do nordeste e que estão intimamente ligados às vivências de João do Vale, tal 

como da população que compõe esta região do país. A canção se desenvolve em meio a 

uma construção narrativa musical contada e cantada por meio do baião, em que suscita 

uma trama em torno de “seu” Malaquias e dona Benta. Contendo na música comicidade 

produzida pela ardência da peba e, ainda, provocada pela enganação que dona Benta 

passou, observa-se um início de texto que busca trazer uma empatia, seja pela 

comicidade explícita na letra da canção, seja pelo ritmo cadenciado do baião. As ações 

são apresentadas pelos atos de fala
20

, a palavra se torna o meio pelo qual se conhece o 
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 Os atos de fala fazem parte do pensamento do filósofo Inglês John L. Austin. Esse filósofo procurou 

entender em obra publicada na década de 1960, How to do Things with words. New York: Oxford 

University Press, 1965, em que “todo dizer é um fazer”. Para isso, estabeleceu parâmetros analíticos e 

pode ter como compreensão que as maneiras de dizer e aquilo que é dito transmitem e realizam ações, e 

que, com isso, modificam e interferem no mundo e nos interlocutores. Essa obra – que é a reunião de 

conferências realizadas na Universidade de Harvard nos EUA na década de 1950 – apresenta um 

paradigma filosófico no qual propõe a reflexão de que as afirmações não dizem apenas sobre os estados 

das coisas serem verdadeiras ou falsas, mas que algumas afirmações não produziriam as descrições das 

coisas, mas realizariam ações. O trabalho de Austin é dividido em doze Lectures e nelas ele apresenta os 

argumentos que embasam a ideia de atos performativos (performatives acts) e dos “atos de fala” (speech 
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causo que João do Vale traz em sua voz: a potencialidade de representante de uma 

determinada cultura. Podemos entender o ato de fala como: 

 

Um ato de fala: no palco, apenas três pessoas. Não se pode dizer que sejam 

atores: são três músicos, com seus rostos e trajes cotidianos – como se ali 

estivessem por acaso. Três pessoas que realizam apenas um ato: falar e/ou 

cantar. Mas um ato performático: começam falando de si mesmos, voltam 

sempre à ação que não se prende a qualquer significado específico a qualquer 

tema particularizado: cada tema que surge extrai sua força dessa 

representação, desta ação mesma, do que pode acontecer na cena. (KÜHNER 

& ROCHA, 2001, p. 47). 

 

Em seguida, a rubrica assinala a entrada em cena de Zé Kéti e de Nara Leão, 

indicando que “[...] cantam baixo, afinam o violão. Cantam trechos de músicas de Zé 

Kéti e João do Vale [...]” (COSTA, 1965, p. 16), e os fragmentos de canções nessa parte 

são costurados da seguinte forma: 

 

OS TRÊS: 

Se alguém perguntar por mim 

Meu sentido era Anabela, fia de siá Balbina 

Podem me prender, podem me bater 

Eu sou o samba, a voz do morro 

Lá vai o danado do trem, levando Maria Filó. 

(De estalo a bateria entra. Os três fazem coro. 

OS TRÊS:- 
Morreu Malvadeza Durão 

Valente mas muito considerado 

Morreu Malvadeza Durão 

E o criminoso ninguém viu 

Carcará 

Pega, mata e come 

Carcará 

Não vai morrer de Fome 

Carcará 

Mais coragem do homem 

Carcará 

Pega, mata e come! 

 

Esse fragmento contido no texto não está presente no áudio do espetáculo, sendo 

que nas canções há uma passagem da música Peba na pimenta para Pisa na Fulô
21

. No 

                                                                                                                                                                          
acts). No sentido que esse conceito é trabalhado nesta pesquisa, a ideia central perpassa o estudo de 

Kühner e Rocha (2001) sobre o Show Opinião. As autoras procuram traçar a ideia dos atos de fala como 

metodologia de reflexão do espetáculo e pensam como os testemunhos dos intérpretes adentram a um ato 

de fala performativo, no sentido de pensar como as falas dos intérpretes não buscam qualificar as coisas 

como verdadeiras ou falsas, mas como estabelecem atos de fala performativos pela maneira em que a 

linguagem e a forma de expressão são desenvolvidas, sendo o discurso em primeira pessoa uma dessas 

características e que expressam um atoperformativo pelo seu envolvimento com a realização da fala. 

 
21

 A indicação do texto diz que João do Vale canta o seguinte refrão: “Pisa na fulô, pisa na fulô. Pisa na 

fulô, não maltrata meu amor”, em seguida os três em coro cantam o mesmo refrão. 
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texto
22

 está presente a letra completa dessa música do cancioneiro popular brasileiro, 

que narra a circunstância de um forró onde meninas jovens agarram pares para dançar e 

que, em seu final, conta-se que as moças ao chegarem em suas casas apanham. Daí, vem 

a pergunta da mais nova: “Se é pecado pisa na Fulô?”. Com Nara Leão e Zé Kéti 

fazendo uma paisagem sonora
23

, João do Vale inicia o relato sobre ele
24

. 

 

João do Vale: 

Meu nome é João Batista Vale. Pobre no Maranhão, ou é Batista ou é 

Ribamar. Eu saí Batista. Nasci na cidade de Pedreiras, rua da Golada. 

Modéstia à parte, a rua da Golada, hoje, chama rua João do Vale. Quer dizer: 

eu, assim com essa cara, já sou rua. Moro na Fundação da Casa Popular de 

Deodoro, rua 17, quadra 44, casa 5. Duas horas, sem encontrar ladrão, chega 

lá. Tenho duzentas e trinta músicas gravadas, foras as que vendi. De 

quinhentos mil réis pra cima já vendi muita música. Acho que as que são 

mais conhecidas do povo são as músicas mais assim só pra divertir. Elas 

interessam mais aos cantores e às gravadoras. É só tocar, já sair cantando. 

Tenho outras músicas que são menos conhecidas, umas que nem foram 

gravadas. Minha terra tem muita coisa engraçada, mas o que tem mais é 

muita dificuldade pra viver. (COSTA, 1965, p. 19). 

 

João do Vale faz um primeiro testemunho sobre suas origens sociais, as 

características dos sobrenomes no Maranhão, com uma particularidade cômica própria 

do intérprete, que ironiza ter se tornado até nome de rua, além de dizer sobre 

determinada marginalidade e sobre a sua moradia. A respeito das canções, mostra-se 

como um compositor com grande produção, conduzindo o seu discurso de maneira a 

caracterizar que as músicas para a diversão são as mais conhecidas e que são mais 

interessantes para a indústria musical. Ao final de seu testemunho, ele dá uma dimensão 

de sua região, observando que em sua terra existe muita coisa engraçada, no entanto, 

valoriza o predicado de que naquela região o que mais há é a dificuldade para viver.  

João do Vale apresenta o seu íntimo, mas que, obviamente, não cria um discurso 

atribuído apenas a ele, mas um discurso que agencia a voz de determinadas camadas 

                                                           
22

 Este fragmento está presente apenas no texto, no áudio do espetáculo ele não é dito. Isso será visto em 

diversas partes da dramaturgia. O áudio apresenta uma redução daquilo que está exposto textualmente. 

Podemos ver que isso é uma variante entre o tempo do espetáculo e o tempo do registro do áudio, o que 

por se tratar de teatro, de sua efemeridade e ao mesmo tempo de mutação do espetáculo em seu curso de 

existência, percebe-se que há mudanças significativas no registro textual e no registro em áudio. 
23

 Este conceito é desenvolvido por Murray Schafer no livro O ouvido pensante (1991). Ele diz que a 

paisagem sonora será um som que, com intensidade menor, está sobreposto por outros sons. A respeito do 

Show Opinião, é sobreposto pela apresentação da voz de João do Vale. 
24

 No áudio do espetáculo, o fragmento é compartimentado da seguinte forma “Meu nome é João Batista 

Vale, pobre no Maranhão ou é Batista ou é Ribamar. Eu saí Batista. Tenho duzentas e trinta músicas 

gravadas fora as que vendi. Mas as músicas que fiz com mais alma são desconhecidas. Minha terra tem 

muita coisa engraçada, mas o que tem mais é muito sacrifício pra gente viver.” (GRUPO OPINIÃO, 

1994, faixa 2). 
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sociais e culturais, tornando-se, dessa maneira, porta voz do povo maranhense e dos 

compositores populares. Num âmbito global, ele discursa em seu nome por outros, 

aspecto esse que o envolve e, ao envolvê-lo, coloca em cena uma multidão que 

compartilha de semelhantes condições de existência. Desse modo, observa-se uma 

política enquanto caráter opinativo: João do Vale, ao trazer sua voz de imigrante e 

compositor, atua como um poder representativo de outros que compartilham dessas 

características.  

O texto seguinte se encadeia com o mesmo processo, sendo realizado por Zé 

Kéti e Nara Leão:  

 

Meu nome é José Flores de Jesus. Sou Carioca, de Inhaúma. Tenho 43 anos, 

sou pai de filhos. Moro em Bento Ribeiro. Uma hora de trem até a cidade. 

Trabalho no IAPETEC, lotado na Av. Venezuela, nível oito. Oitenta contos 

por mês. Quer dizer – natal sem peru. Vida de sambista vou te contar. Passei 

oito anos em estúdio de rádio, atrás de cantor, até conseguir gravar minha 

primeira música. O samba – A Voz do Morro – “eu sou o samba,” – eu já 

tinha ele fazia sete anos na gaveta. Ai, ele teve mais de 30 gravações. Até o 

Carlos Ramirez, o Granada, gravou ele. O dinheiro que ganhei deu para 

comprar uns móveis de quarto estilo francês e comi três meses carne. Dava 

para ir na feira nos domingos e trazer a cesta cheia de compras. (COSTA, 

1965, pp. 19-20). 

 

Logo em seguida vem Nara: 

 

Meu nome é Nara Lofego Leão. Nasci em Vitória mas sempre vivi em 

Copacabana. Não acho que porque vivo em Copacabana só posso cantar 

determinado estilo de música. Se cada um só pudesse cantar o lugar onde 

vive que seria do Baden Powell que nasceu numa cidade chamada Varre e 

Sai? Ando muito confusa sobre as coisas que devem ser feitas na música 

brasileira mas vou fazendo. Mas é mais ou menos isso – eu quero cantar 

todas as músicas que ajudem a gente a ser mais brasileiro, que façam todo 

mundo querer ser mais livre, que ensinem a aceitar tudo, menos o que pode 

ser mudado. (COSTA, 1965, p. 20). 

 

Nos fragmentos acima, que iniciam a dramaturgia do Show Opinião, um 

primeiro quadro é construído. É o momento da peça no qual vemos os intérpretes 

dizerem sobre eles mesmos e suas relações com o meio social e cultural, e também, a 

perspectiva deles em relação à indústria musical brasileira, e nesse sentido é que se 

apresentam as personagens do espetáculo. Em campo conceitual dramatúrgico, podemos 

perceber que o encadeamento desses discursos pessoais é fragmentário: eles não estão 

unidos para contar uma única história, ou mesmo, quaisquer histórias, e sim, para alegar 

as diferenças respectivas a cada um deles.  
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Pensando tais fragmentos na perspectiva do drama moderno e contemporâneo 

teorizado por Sarrazac, podemos dizer que o fragmento “[...] induz à pluralidade, à 

ruptura, à multiplicação dos pontos de vista, à heterogeneidade” (SARRAZAC, 2012, p. 

88). Podemos ver a partir dos discursos de João, Zé e Nara a tessitura dramatúrgica 

realizada por fragmentos que potencializam a diferença e a multiplicidade dos modos de 

existência dos brasileiros e, mais acirradamente, a respeito da vida de músico e 

compositor no Brasil
25

. Para isso, basta lembrarmos que, nesse período histórico, os 

ritmos musicais tidos como de classes econômicas mais baixas – como o samba e o 

baião – por uma elite que detinha maior capital financeiro, recebiam aversão, sendo essa 

uma das razões que assinalam a dificuldade que havia para estes intérpretes gravarem 

suas canções. Para além da estrutura sociocultural, vê-se na dramaturgia do Show 

Opinião uma construção fragmentária, que se choca com os pressupostos de drama 

absoluto, teorizado especialmente por Peter Szondi (2011), e que, segundo o crítico 

húngaro, desenvolve-se a partir de uma relação interpessoal presente e dialógica, 

calcada em uma visão antitética ao conceito de épico. Nesse sentido, “[...] Szondi ao 

descrever o drama como um acontecimento no presente, reata com a definição 

aristotélica da mimese trágica como representação não pela narração, mas pela ação.” 

(SARRAZAC, 2012, p. 74). Assim, diante das características de fragmentação contidas 

no Show Opinião, faz-se pertinente compreender a sua dramaturgia de uma maneira em 

que as perspectivas épicas não sejam opostas ou em dissonância com as dramáticas, mas 

que a linguagem épica e a linguagem dramática ocasionem condição à visão de drama 

rapsódico enquanto mistura de composição de formas.  

Em um sentido mais abrangente, essa proposição do Show nos leva a pensar a 

estética dessa dramaturgia como uma estrutura multiforme, regida por vários retalhos 

musicais e testemunhais: a escrita fragmentária consistindo numa sucessão de inícios 

que não se findam, incompletude apresentada no que diz respeito à sua escrita e aos seus 

intérpretes, os quais são personas vivas para além do arquivo textual.  

Na sequência dramatúrgica, intercalam-se os discursos em que os intérpretes se 

apresentam com uma estrutura rítmica de samba, em intersecção com uma forma de 

                                                           
25

 Isso principalmente relacionado a ritmos não hegemônicos e pouco aceitos no período, como as 

canções que se localizam nas comunidades carentes e marginalizadas, podendo ser visto nas canções de 

Zé Kéti que procura, por meio do Samba, dar voz as suas raízes. 



64 

 

enunciado que se aproxima das características contidas nos versos dos repentistas 

nordestinos. Consta na dramaturgia
26

 da seguinte maneira:  

 

Zé Kéti e João do Vale: 

Mulher que fala muito 

Perde logo o seu amor 

Os Três 

Samba, samba, samba 

É tudo que lhe pode oferecer 

Foi o que aprendi 

Não tive professor  

Eu troco um samba por beijo seu, meu amor 

Os Três 

O samba é bom 

Batido na mão 

O samba é bom  

Batido na mão 

Zé Kéti 

Mulher que casar comigo 

Tem duas coisas pra escolher 

Apanhar quando merece 

E apanhar sem merecer
27

Coro 

O samba é bom, etc. 

Nara Leão 

Partido alto. Versos de improviso recolhidos 

Com a ajuda de Cartola e Heitor dos Prazeres 

João do Vale 

Menina se queres vamos 

Não te ponhas a imaginar 

Quem imagina cria medo 

Quem tem medo não vai lá 

 Refrão 

O samba é bom 

Batido na mão, etc. 

Nara Leão 

Fui batizada 

Na Matriz de Cascadura 

Quem é bom já nasce feito 

Quem é bom não se mistura 

Refrão 

Ô, piau 

Pula por cima do pau, ô piau 

Ô, piau 

Pula por cima do pau, ô piau 

Zé Kéti 

Menina, casa comigo 

Que eu sou bom trabalhador 

Com chuva não vou a roça 

E com sol também não vou 

                                                           
26

 No áudio do espetáculo, algumas das estrofes são suprimidas, sendo assim, o texto não corresponde 

com o que se ouve no áudio do show em sua totalidade. 

 
27

 Estrofe incisivamente machista, apresentando uma característica de violência e submissão da mulher 

em relação ao casamento e ao homem. Essa estrofe não está presente no áudio do espetáculo. 
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Refrão 

Ô, piau 

Pula por cima do pau, ô piau 

João do Vale 

Arranjei uma crioula 

Que era o suco da beleza 

Todo o dia ela me dava 

Cinco mangos pra despesa 

Refrão 

Xô, xô, barata 

Das cadeiras da mulata 

Xô, xô, barata 

Das cadeiras da mulata 

Nara Leão 

Tava jogando baralho 

Na porta do cemitério 

Todo mundo tava rindo 

Só o defunto tava sério
28

 

Refrão 

Xô, xô, barata 

Das cadeiras da mulata 

Zé Kéti 

Preto não vai para o céu 

Nem que seja rezador 

Preto cabelo de espinho 

Vai espetar Nosso Senhor 

Refrão 

Xô, xô, barata 

Das cadeiras da mulata 

Nara Leão 

Eu vou-me embora 

Eu não quero mais você 

Vou lhe jogar no mato 

Pra macaco lhe comer 

Refrão 

A dona da casa, adeus à 

Adeus, à; a deus à 

Zé Kéti 

Quem tiver mulher bonita 

Refrão 

Ai, ai, ai 

Zé Kéti 

Traga presa na corrente 

Refrão  

Ai, ai, ai 

Zé Kéti 

Eu também já tive a minha 

Refrão 

Ai, ai, ai 

Jacaré assou o dente 

Refrão 

A dona da casa, adeus à 

Adeus, à; a deus à 

(COSTA, 1965, pp. 20-26). 

 

                                                           
28

 No áudio, essa frase é dita por João do Vale. 
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Aqui, numa reunião de várias músicas, pode-se observar a criação de um 

discurso que faz referências às relações afetivas entre homem e mulher. Em tal trecho, 

que relata situações de casamento, de violência física, de traição por parte da mulher e 

dentre outras questões levantadas, percebe-se que existe uma afirmação de aspectos que 

subjugam a mulher explicitamente. A trajetória dos idealizadores do Show Opinião e 

seus posicionamentos políticos não permitem ingenuidade acerca desses dizeres. O que 

se pode aventar a partir dessa canção é uma proposta de distanciamento épico pela 

evidenciação e exposição das violências masculinas sobre o corpo e a subjetividade 

feminina. Segundo Brecht,“[...] distanciar um acontecimento ou um caráter significa 

antes de tudo retirar do acontecimento ou do caráter aquilo que parece o óbvio, o 

conhecido, o natural, e lançar sobre eles o espanto e a curiosidade.” (BRECHT apud 

BORNHEIM, 1992, p. 243). Assim, aqui se percebe que o distanciamento é produzido 

pela proposta de identificação com as figuras (homem e mulher), e também com as 

situações apresentadas na canção, o que, por meio do ritmo do samba, desenvolve no 

texto uma sátira das relações de gênero. 

A dramaturgia em seguida apresenta Zé Kéti e suas vivências quando começou a 

fazer samba. Em um discurso, mais uma vez, é mostrado uma perspectiva íntima, ligada 

à proposição de introdução de experiências pessoais para dialogar com uma condição 

social e política brasileira, criando figuras individuais que trazem consigo uma leitura 

do país. “No meu tempo quando comecei a frequentar o samba, o samba era mais duro. 

Muitas vezes só terminava com a polícia, quando a polícia entrava na perna também” 

(COSTA, 1965, p. 27). Nesse trecho, Zé Kéti introduz mais alguns aspectos do samba 

em relação ao período histórico: a forma dramatúrgica continua sendo estruturada 

através de testemunhos pessoais e nesse sentido também mantém a fragmentação dos 

assuntos e dos temas abordados, não correspondendo a uma história a ser dita, mas a 

muitas situações e memórias. Observa-se que desse modo se desenha um íntimo 

universalizado, politizado, socializado, que dialoga pertinentemente com a perspectiva 

marxista de que um indivíduo é fruto do meio social em que está inserido.  

Em seguida, vem outro fragmento, dito por João do Vale, em que vemos um 

longo trecho no qual o íntimo é posto em jogo. 

 

João do Vale: 

Eu também sempre gostei de música. Em Pedreiras, pra ouvir música era na 

banda ou no único rádio da cidade do seu Zeca Araújo que por sinal vendeu 

umas vacas pra comprar um rádio. E eu fazia música sobre tudo. Até sobre 
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morcego. Sabe como é morcego? Nós caçamos um e abrimos o bicho: é feito 

palmito, feito cebola. Vai tirando uma camada tem outra e mais outra – é 

esquisito. [...] Mas a coisa que mais ficou gravada na minha memória desse 

tempo foi o negócio do aralém. Quando o rio Mearin enche, dá sempre a 

sezão, febre de impaludismo. Lá em casa, meu avô estava com a sezão. Ele 

era bem velho, tinha sido escravo. O remédio que cura a febre é o aralém. É 

dado pelo governo. Mas, chega lá, os chefes políticos dão pra quem é cabo 

eleitoral deles. Eles vão e trocam o aralém por saco de arroz. Lembro que 

muita gente fez isso. Muita gente. Ficou marcado isso em mim, ver um saco 

de arroz que custou dois meses de trabalho capinando, brocando, ser trocado 

por um pacotinho com duas pílulas que era para ser dado de graça. (COSTA, 

1965, pp. 27-28). 

 

Nesse extrato é apresentada uma fatia da vida de João do Vale, fatia essa que 

traz ao texto uma característica de incompletude, dialogando novamente com a 

perspectiva fragmentária de construção dramatúrgica, na qual “[...] o essencial não 

parece encontrar-se no que resta dela ou no que foi composto, mas sim no que não 

chegou até nós, no que falta” (SARRAZAC, 2012, p. 89). A escrita do Show Opinião 

está envolta numa escolha dramatúrgica referente a uma estética que desconstrói os 

limites dramáticos de “[...] relação intersubjetiva no presente entre as personagens” 

(SZONDI, 2011). Em meio aos testemunhos dos intérpretes, que são ressonâncias de 

múltiplas vivências – fator esse que escapa a uma trama e a uma lógica de 

acontecimentos –, não produz uma progressão sistemática de conflitos que compreende 

a relação de conteúdo e forma. Antes, se desenvolve por meio da trama porosa e da 

desconstrução da ideia de fábula, devido às “[...] rupturas, saltos, elipses, variações 

brutais de ângulos de visão” (SARRAZAC, 2012, p. 91).  

No testemunho de João do Vale, essas variações podem ser percebidas ao 

mesmo tempo em que ele testemunha as suas relações com a música, realizando o 

deslocamento do discurso para expressar a lembrança de uma doença e das questões 

políticas que a envolviam. O fluxo do texto nesse sentido se apresenta tal como flashs 

fotográficos (fragmentários), construindo um panorama de situações desfocadas e 

elaborando o texto com as suas memórias, compreendido não como uma reprodução 

fidedigna do vivido, mas como uma criação fantástica a respeito das próprias vivências, 

tais como elas ocorreram no plano real do acontecimento. 

O conjunto de memórias no Show Opinião está presente como matéria-prima dos 

discursos: o repertório dos intérpretes é uma proposta de criação que parte do íntimo 

desses sujeitos, íntimo esse que é composto de invenções e reinvenções. Entende-se 

essa dramaturgia como permeada pela memória dos intérpretes, a memória não como 

um arquivo documentado, mas como dada a ser reinventada, reinterpretada, revisitada.  
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A memória, nessa perspectiva, existe enquanto invenção presente de fatos que 

ocorreram no passado e que não podem ser o que foram, pois o que aconteceu está em 

transformação a partir desse movimento de retorno ao tempo presente. A memória, 

portanto, não apresenta fator do real tal como é, e sim como maneiras sensíveis que se 

reanimam e se apropriam das memórias para o ato de criação artística.  

Compreende-se que a memória também está fundamentada num ato de criar e 

recriar aspectos da vida. Portanto, o espetáculo ganha uma potência híbrida de, ao 

mesmo tempo, trabalhar com um teatro verdade, uma verdade que salta dos 

testemunhos, e com uma recriação das vivências com forma artística no contexto da 

obra. A dramaturgia do Show Opinião, principalmente em vista dos testemunhos, se 

desenvolve em meio a uma criação artística que se dá a partir das memórias, que já são 

uma forma de criação de fatos da realidade, que haviam sido vivenciadas. Porém, ao 

serem dispostas pela dramaturgia, promovem a transformação das ‘fatias da vida’ dos 

intérpretes em uma zona indiferenciada e alocada entre o ficcional e o real. 

Reafirmando a característica da escrita dramatúrgica do Show Opinião tecida por 

fragmentos, compreende-se tal proposta de textualidade como uma escrita heterogênea. 

Heterogênea enquanto arcabouço de temáticas dos conteúdos e dos testemunhos dos 

intérpretes, e da polifonia gerada pelas diferenças de modos de expressão das falas.  

Citando Baillet: “A própria matéria do diálogo, a linguagem, já é frequentemente uma 

tecelagem de termos de diversas origens, inserindo às vezes jargões, às vezes idiomas 

estrangeiros ou inventados, misturando a gíria com um nível de língua elevado”. 

(BAILLET, 2013, p. 29) 

Logo, o processo e construção do Show Opinião envolvido nesse modo de 

fragmentação passa a ser um princípio estético em si: “[...] as partes são a metáfora ou a 

metonímia do todo [...] E o mundo é partido, e é inútil pôr-se à procura de um efeito 

qualquer de quebra cabeças ou de uma lei ordenadora” (SARRAZAC, 2012, p. 92).  

Considerada a dramaturgia do espetáculo como fragmento heterogêneo diante 

das diferenças culturais e das memórias dos intérpretes, nota-se que o Show era 

estruturado por meio das potencialidades que a música promovia enquanto vantagem de 

intersecção das diferenças entre as relações sociais e as memórias dessas vivências. A 

respeito disso, vê-se nessa estrutura fragmentada uma forma de escrita que “[...] nas 

duas partes do show demonstra a teatralidade da produção e as possibilidades 

dramáticas da técnica de colagem” (DAMASCENO, 1994, p. 154). O papel da colagem 
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nesse sentido é o que dará sustentação aos fragmentos que, no espetáculo, são divididos 

em quadros, ao invés de um tratamento em atos ou em cenas. Assim, 

 

O recorte em quadros, a titulação são gestos estéticos determinantes que 

contribuem para o espaçamento. Enquanto a cena ou o acto se apresentavam 

como partes inamovíveis de uma totalidade, orgânica, o quadro é dotado de 

uma autonomia estrutural. Enquanto que uma cena só existia em função da 

seguinte, e tinha apenas, em relação nesta última, um valor de aproximação e 

de preparação, o quadro vale por si mesmo. [...] O quadro funciona a partir da 

decepção da cena dramática e admite a sua predileção pelos vazios da acção. 

(SARRAZAC, 2002, p. 28). 

 

Seguindo essa acepção do termo ‘quadro’, em relação à dramaturgia do Show 

Opinião, consideramos que ela está constituída por espaçamentos das memórias dos 

intérpretes, que em cada novo testemunho e canção revelam novos fenômenos sem 

nenhuma intenção de encaminhar um enredo, não se desenvolvendo através de uma 

cena seguida da outra. A dramaturgia composta por quadros apresenta-se como uma 

prática estética política que viabiliza não a construção fabular e linear do drama, mas se 

abre a uma pluralidade de recortes, que se encerram em si, não sendo eles propositores 

de um continuum dramático a ser findado, mas por um estado de devir cênico que 

promove uma interface de “[...]breinvenção permanente do palco e do teatro pelo texto” 

(SARRAZAC, 2012, p. 69). 

O Show Opinião, que foi erigido nessa estrutura de quadros, não se constrói 

enquanto uma estrutura homogênea, mas com cada quadro trazendo novas visões que 

não estão interessadas em estruturar uma composição fabular, mas antes em promover 

movimentos e fraturas no drama. Logo, a dramaturgia realizada em meio a fragmentos, 

sequências, recortes, rupturas, devires que se fundamentam na falta de uma estrutura 

fabular, provoca uma escrita episódica, e se consolida como uma colcha de retalhos, 

podendo ser esta organização e posterior desorganização textual modificada enquanto 

ordem episódica, o que não exige alinhamento com início, meio e fim. Nesse aspecto, 

nota-se uma congregação entre a memória, enquanto reinvenção das vivências e 

experiências, em diálogo com os aspectos em que a dramaturgia do Show se dispõe, 

sendo repleta de linhas de fuga, de lembranças, de passado e presente desconstruídos 

temporalmente. Assim, há uma união entre a matéria-prima da criação dos discursos 

com a própria maneira com a qual os discursos são costurados. A memória, não 

consistindo em uma construção linear dos fatos ocorridos, é um retorno multifacetado 
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das vivências individuais, realocadas de forma descontinua entre presente, passado e 

futuro. 

Diante dessa estrutura de quadros, um ponto chave aqui é o seu caráter de 

montagem e colagem, sendo que: 

 

Ambos participam da crise do drama, na medida em que voltam a questionar 

categorias dramáticas tradicionais, tais como a ideia de uma ação principal 

dotada de uma progressão linear desenvolvendo-se ao longo da peça. 

Montagem e colagem designam, com efeito, uma heterogeneidade e uma 

descontinuidade que afetam igualmente a estrutura e os temas do texto 

teatral. [...] A montagem é um termo técnico tomado do cinema, sugerindo, 

por conseguinte, acima de tudo a ideia de uma descontinuidade temporal de 

tensões instaurando-se entre as diferentes partes da obra dramática. A 

colagem, por sua vez, faz referências às artes plásticas, [...] evocando, 

portanto, mais justaposição espacial de materiais diversos, a inserção de 

elementos “inusitados” [...] no seio do texto de teatro, que dão a impressão, 

em relação a uma concepção “tradicional” da arte dramática, de interromper 

o curso do drama, detendo certa autonomia e podendo aparecer como outros 

tantos corpos estranhos. A colagem torna-se montagem quando se repete, 

desembocando numa sucessão de elementos autônomos. (SARRAZAC, 

2012, p. 120). 

 

 Essa observação acerca da montagem e da colagem enquanto providas de outros 

saberes – a montagem advinda do cinema e a colagem das artes plásticas – estão 

alinhadas na dramaturgia do Show Opinião. Primeiro, a montagem dessa dramaturgia 

intervêm desde o início no ato criador pelo viés da memória e do testemunho, tal como 

nas mudanças ocorridas entre os quadros iniciais: primeiro os três falam de si, a ação é 

interrompida, em sequência, os três falam sobre as suas relações com a atividade 

musical, em seguida, fala-se de relações sociais. Com isso, realizam pequenas 

interrupções de fluxos, desviam a fábula, desenvolvem outros temas instantaneamente.  

Em segundo, é perceptível o processo de colagem no Show Opinião, 

principalmente no que concerne à organização das músicas, mas também das diferenças 

que existem entre o texto e o áudio do espetáculo. A dramaturgia se aproveita de 

diversas canções e que, muitas vezes, provoca a colagem de músicas. Exemplo disso é o 

trecho da dramaturgia, na qual é realizada a ‘colagem literária’ e a colagem musical de 

três refrãos de canções, distintas em letra e em ritmo, sendo elas: Malvadeza durão, 

Carcará, e Pisa na Fulô. Nesse processo de colagem, o “[...] texto torna-se uma 

máquina, o encaixe de peças avulsas” (SARRAZAC, 2012, p. 122), e essas peças 

avulsas são extraídas das canções como também das vivências dos artistas, e há por 

parte dos organizadores uma função de ‘costurador’ dos encadeamentos.  
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Atentando para como essa prática constitui uma abertura da obra a diversos 

sentidos e que, segundo Sarrazac, esse tipo de escrita tem 

 

...um alcance simbólico, até mesmo ideológico: por muito tempo associadas a 

um teatro revolucionário, questionando a ordem burguesa, a montagem e a 

colagem parecem ter um apelo de contestação, de crítica, talvez porque, antes 

de “colar” e “montar”, trata-se de desmontar ou evidenciar as emendas 

destinadas a conferir certa “unidade” à obra: a colagem e a montagem 

extraem certos elementos de seu contexto, desvirtuando seu sentido 

primordial, para reorganizá-los e apresentar as novidades. Elas recusam o 

mistério (face oculta da arte ou do poder), despem as engrenagens, em suma 

são indiscretas e admitem-se como ”colagem” ou “montagem”, canteiro de 

obras, experimentação, em vez de unificar ou esconder. (SARRAZAC, 

2012, p. 123) 

 

Nesse sentido, estão contidas na dramaturgia tanto características que a 

aproximam das formulações estéticas de montagem como das acepções de colagem. 

Esse caráter, aliado a outros já considerados no Show como a fragmentação, a 

heterogeneidade, a polifonia, a união de testemunhos, de ritmos musicais expressam 

divergências com as categorias do drama tradicional ou absoluto, aproximam-no mais a 

uma reflexão do drama moderno e contemporâneo, principalmente por essas formas 

propiciarem ‘linhas de fuga’ de uma linearidade temporal e da própria base do drama, 

no que diz respeito à composição dos diálogos e do encadeamento das ações. 

A dramaturgia do Show Opinião apresenta alguns elementos a respeito da 

maneira como foi composta: da sua linguagem permeada transversalmente por uma 

escrita coletiva; do texto produzido a partir dos testemunhos dos intérpretes; da estrutura 

fragmentada e em quadros; do rompimento com a linearidade do drama tradicional; dos 

aspectos de montagem e colagem; da memória dos intérpretes e a forma dramatúrgica. 

Todos esses elementos estão intersectados de modo a promoverem uma estética que 

apreende a realidade dos intérpretes e a da multidão nacional como mote e tema para a 

criação, produzindo uma “[...] partilha do sensível que fixa, ao mesmo tempo, um 

comum a ser partilhado e partes exclusivas” (RANCIÉRE, 2009, p. 15). 

 

 

2.3       O testemunho: do íntimo ao documental 

 

 

A dramaturgia do Show Opinião apresenta um caráter testemunhal que é distinto 

da ideia de confissão. O testemunho dos intérpretes não está calcado em um caráter 

confessional de expulsão catártica de seus demônios, ou de uma busca de se ver e 
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reconhecer enquanto linguagem, ou ainda, do caráter de confissão como uma declaração 

na qual se reconhece ter feito algo. O testemunho está embasado, aqui, em depoimentos 

daquilo que uma pessoa viveu, viu, presenciou e que se manifesta por atos e palavras de 

um terceiro sujeito: aquele que vê e pode ter um parecer acerca daquilo que foi visto e 

ouvido. No Show Opinião, com os atos de fala, os intérpretes são testemunhas daquilo 

que foi vivido, e nesse sentido “[...] o que realmente importa é o que é dito por meio 

dela, uma testemunha fala por outros e para outros [...]” (KÜHNER e ROCHA, 2001, p. 

43), produzindo uma ambivalência na qual o público se torna, também, integrante desse 

processo por ser testemunha dos intérpretes, seja ele o receptor do texto, do áudio ou do 

evento cênico.  

Atento à estrutura de colagem textual, pondera-se que o Show Opinião é tecido 

em meio aos testemunhos dos artistas que abordam experiências vividas, vistas e 

ouvidas. Nessa forma dramatúrgica, as fontes do processo de escrita são as informações 

dos intérpretes. Assim, a escrita dos dramaturgos desdobra-se em uma organização do 

conjunto de dados e experiências relatadas, matéria-prima e fonte do espetáculo, em 

paralelo com as músicas que também se inscrevem enquanto testemunho poético – 

como na canção “Carcará”, de João do Vale, cantada por Nara:  

 

Nara Leão: 

Glória a Deus nas alturas  

E viva eu de amarguras 

Nas terras do meu senhor
29

 

Carcará 
Pega, mata e come 

Carcará 

Não vai morrer de fome 

Carcará 

Mais coragem do que homem 

Carcará 

Carcará 

Lá no sertão é um bicho 

Que avoa que nem avião 

É um pássaro malvado 

Tem o bico volteado 

Que nem um gavião 

Carcará 

Quando vê roça queimada 

Sai voando e cantando 

Carcará 

Vai fazer sua Caçada 

Come inté cobra queimada 

Mas quando chega o tempo da invernada 

                                                           
29

 Segundo consta no texto, em nota de rodapé, esse fragmento é um trecho da peça Missa Agrária, de 

Gianfrancesco Guarnieri e Carlos Lyra. 
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No sertão não tem mais roça queimada 

Carcará mesmo assim não passa fome 

Os borrego que nasce na baixada 

Carcará pega mata e come 

[...] 

Em 1950 havia dois milhões de nordestinos vivendo fora de seus estados 

natais. 10% da população do Ceará emigrou, 13% do Piauí, mais de 15 % da 

Bahia, 17% de Alagoas.  

(COSTA, 1965, pp. 39-41). 

 

Pensar o Show Opinião é perceber uma potência criativa exercida em diálogo 

com os testemunhos de vida dos intérpretes, aquilo que é exclusivo e ao mesmo tempo 

comum, e que buscam manifestar-se em um evento cênico por meio de uma criação 

artística. Considera-se que nos testemunhos há uma característica que se constrói em 

paralelo com o íntimo dos artistas, e a respeito disso entende-se que o “[...] discurso na 

primeira pessoa é a forma por excelência do íntimo: diário íntimo, relato pessoal, 

confissão, correspondência” (SARRAZAC, 2012, p. 96). O que se torna objeto de 

criação no espetáculo é o que há “[...] nos recortes dos tempos e dos espaços, no visível 

e no invisível, da palavra e do ruído que define ao mesmo tempo o lugar e o que está em 

jogo na política como forma de experiência” (RANCIÉRE, 2009, p. 16). Assim, 

compreende-se que uma estética do íntimo expõe na criação artística uma invenção 

teatral que entrelaça aquilo que pode se ver e aquilo que pode ser visto. 

O íntimo, enquanto característica na criação dramatúrgica se enceta por meio de 

uma relação de proximidade e de revelação da intimidade. Esse aspecto pode ser 

visualizado com os seguintes dizeres de Zé Kéti: 

 

Esse negócio de apelido, sabe por que é que eu me chamo Zé Kéti? É o 

seguinte: quando minha mãe ficou sozinha pra me sustentar ela foi ser 

empregada doméstica. E não arranjava emprego comigo. Então ela me 

deixava na casa de uns parentes, numa avenidinha. Eu ficava na janela vendo 

os outros garotos brincar. Ficava empinando papagaio da janela. Parece filme 

italiano, não é? Aí, minha mãe voltava e eles diziam pra ela – o Zé ficou 

quietinho. Ih, como o Zé é quietinho. Olha o Zé Quieto. Zé Quietinho, Zé 

Quieto, acabou Zé Kéti. Ai, eu comecei a escrever com K, que estava dando 

sorte – Kubitschek, Kruchev, Kennedy. Mas agora, meus camaradinhas, acho 

que a sorte michou. Michou. (COSTA, 1965, p. 30). 

 

Diante disso, Zé Kéti apresenta uma colagem de várias situações, as formas 

como brincava e a maneira como seus familiares expressavam o seu comportamento na 

ausência de sua mãe. Além de manter no texto os trejeitos e maneiras de dizer do 

intérprete, a dramaturgia faz proveito dos aspectos peculiares a respeito da conjuntura 

política quando o artista relata como chegou a ganhar o apelido e a usá-lo com a letra 

“K”, mas que, na atualidade de 1964, a sorte que tal letra, relacionada aos nomes que ele 



74 

 

cita, como os de Kubitschek
30

, Kruchev
31

 e Kennedy
32

, havia sido perdida
33

. O íntimo 

apresentado pelos estudos de Sarrazac difere em certo grau daquilo que é visto no Show 

Opinião, ressaltando que o teatro do íntimo é uma proposta que se inicia com as 

dramaturgias do sueco Strindberg, nas quais podem ser vistas uma dramaturgia das 

subjetividades. Nesse sentido, uma particularidade sobre o teatro do íntimo é dada da 

seguinte forma: 

 

O íntimo se define como o mais interior e o mais essencial de um ser ou de 

uma coisa, por assim dizer, o interior do interior. O íntimo difere do secreto 

no sentido de que ele não se destina a ser ocultado, mas, ao contrário, 

destina-se a ser voltado para o exterior, extravasado, oferecido ao olhar e à 

penetração do outro que nós escolhemos. A dupla dimensão do íntimo atesta, 

aliás, a sua disposição de se oferecer em espetáculo (em condições, é 

verdade, restritivas): por um lado, relação com o mais profundo de si mesmo 

e, por outro, ligação estreita de si com o outro. (SARRAZAC, 2013, p. 21). 

 

A partir de tal recorte, entende-se que a proposta de dramaturgia do Show 

Opinião agrega algumas articulações que se aproximam do desígnio dessa forma de 

teatro, como na partilha que ocorre do “eu” dos intérpretes e a partilha do “eu” com o 

mundo. Nesse sentido, o íntimo na dramaturgia do Show não busca se ocultar, mas 

apresentar fatias de experiências que só são íntimas quando divididas, porque o íntimo 

não é sinônimo de secreto, mas uma composição delimitada por um rastro sobre as 

superfícies de experiências trazidas pelos intérpretes, e que são conduzidas à superfície 

tanto de suas subjetividades como também de aspectos preenchidos de atributos sociais 

e políticos.  

O íntimo busca levar o privado ao público. O aspecto íntimo se apresenta apenas 

quando dividido em expressividade, quando posto frente a percepções de outro(s). No 

entanto, no Show Opinião, observa-se uma peculiaridade que se dá por meio da união 

de aspectos desse teatro do íntimo em relação ao que se pode compreender como teatro 

documentário
34

. O íntimo na dramaturgia do Show Opinião não traz apenas o íntimo dos 

                                                           
30

 Juscelino Kubitschek foi presidente do Brasil nos anos de 1956 a 1961. 
31

 Nikita Kruschev foi líder do partido comunista russo após a morte de Joseph Stalin em 1953. 
32

 Foi presidente dos Estados Unidos da América – EUA, de 1961 até 1963, quando foi assassinado. 
33

 Para dizer isso, Zé Kéti se utiliza de uma gíria carioca ‘michou’. A utilização desses termos está 

intimamente ligada a conservar, durante todo o texto, os aspectos referentes às peculiaridades dos modos 

de fala dos intérpretes. 
34

 “A certidão de nascimento do teatro documentário remonta a 1925 com a encenação de Apesar de 

Tudo, por Erwin Piscator, espécie de revista dos anos 1914-1919 na qual pela primeira vez o documento 

político constitui a própria base do texto e da representação, a qual faz uso de técnicas de narração épicas 

como as projeções cinematográficas, a montagem, ou o princípio do tablado anticenarista e puramente 

funcional” (SARRAZAC, 2012, p. 182). 
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intérpretes, mas uma proposta histórico-crítica das vivências de João do Vale, Zé Kéti e 

Nara Leão com produções subjetivas repletas de multiplicidades e de características 

socioculturais e políticas partilhadas por nichos da sociedade brasileira. Nesse sentido, o 

Show Opinião estabelece tanto uma escrita do intrapessoal, no sentido de trazer as 

vivências singulares, subjetivas e únicas de cada um deles, mas também como uma 

escrita suprapessoal, que agencia aspectos de caráter comuns e sócio-políticos que se 

fazem por meio da partilha de múltiplas diferenças através de um senso histórico e 

crítico. Nesse entendimento, “[...] o teatro documentário repousa na tensão dialética de 

elementos fragmentários extraídos diretamente da realidade política” (SARRAZAC, 

2012, p. 182). Com isso, compreende-se que o Show Opinião promove o encontro entre 

duas esferas temáticas e de duas esferas de concepção dramatúrgicas, uma pelas 

características do teatro íntimo que se torna potência enquanto partilha sensível; e a 

outra pela relação político-histórica que compõe aspectos reflexivos a respeito da 

música e do que é entendido por ‘povo’ brasileiro. 

Na estética do teatro documentário, as noções de ficção e de personagem são 

postas em questão, sendo o ator um representante de uma multiplicidade de figuras: a 

ação é fragmentada em episódios que são extraídos dos fenômenos sociais. Essa estética 

promove uma abrangência que, enquanto ponto crucial, se desenvolve ao provocar uma 

totalização, não no sentido de construção de uma unidade, mas da junção das diferenças, 

das multiplicidades. O teatro documentário é assentado em relação com uma 

coletividade social: “[...] as noções de fábula, de personagem individualizada, de 

microcosmo dramático [...] [são] completamente rejeitadas em benefício da utilização 

dos documentos e da representação das massas” (SARRAZAC, 2002, p. 96). Vê-se no 

Show Opinião que o trabalho sobre os testemunhos provoca uma forma de teatro 

documental, em que se apropria das vivências dos intérpretes e das canções que trazem 

fatos históricos e sociais. Esse atributo de documentar fatias da vida dos intérpretes, que 

trazem tanto características subjetivas como coletivas, provocam uma desestabilização 

na ideia de teatro documentário, não sendo apenas os documentos e dados históricos 

que se tornam o material criativo, mas a documentação das vidas dos intérpretes e suas 

respectivas condições culturais. 

“Talvez venha a ser criado um teatro documentário do indivíduo, do existencial, 

do símbolo ou do sentimento, que entre então em contradição com seus predecessores” 

(SARRAZAC, 2012, p. 183). A partir dessa observação do estudioso francês, pode-se 
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pensar que no Show Opinião há uma intersecção entre a esfera individual e a esfera 

coletiva, a esfera subjetiva e a esfera objetiva, a esfera íntima e a esfera social, a esfera 

ética e a esfera política, e com isso aventamos ver que no Show há uma proposta estética 

e política de teatro documentário do indivíduo social. 

Nessas esferas, há uma formulação que promove a confluência de aspectos 

erigidos por meio de uma estética íntima e testemunhal e de aspectos contidos na 

formulação de teatro documentário, sendo que: 

 

O ato de documentar representa, assim, um movimento de valorização do 

passado e da memória, em busca da preservação do que foi legado, 

adquirindo um caráter de resistência a alguns valores disseminados pelo 

primado das relações de mercado sobre as relações humanas. (SOLER, 2010, 

p. 29). 

 

Assim, visto na produção dramatúrgica do Show Opinião, em que aspectos se 

imprimem como uma incorporação de vastos elementos, aponto a compreensão de uma 

dramaturgia que se conecta com características individuais e coletivas, com 

particularidades que se aproximam e se distanciam do indivíduo e do social, que se 

costuram em uma perspectiva múltipla de composição e colagem.  

Considero que o Show Opinião se utiliza de uma linguagem estética que se 

desconstrói ao se construir, promovendo uma forma dramática que desestabiliza as 

propostas presentes na compreensão da tradição aos moldes aristotélicos. Uma forma 

que amplia o campo estético da dramaturgia brasileira em seu sentido pragmático, que 

cria linhas de fuga em sua proposta de tessitura, expandindo transversalmente diversos 

elementos e atributos que engendram uma reinvenção do drama nacional, quiçá da 

modernidade do teatro brasileiro, enquanto um trabalho multifacetado e heterogêneo em 

suas proposições estéticas.  
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3. OPINIÃO: REDIMENSIONAMENTOS DO TEATRO BRASILEIRO 

 

 

Não é sobre uma ou várias intenções que ocorreu o espetáculo Show Opinião. 

Não pode ser apenas sobre as intenções dos proponentes e participantes do espetáculo, 

mas com elas, concomitantemente, que o seu modo de fazer concretizou-se em uma 

poiesis de resistência e manifesto cênico-musical. Não é sobre uma intenção (objetiva e 

clara) que a prática teatral do espetáculo se deu em evidência cênica, mas por aquilo que 

o pensamento de Bernard Dort expressa sobre o teatro, que: “É a representação cênica 

da peça escrita que funda o teatro, não o contrário”. (DORT, 2010, p.366) 

O espetáculo em questão possui intenções, ora devendo ser compreendidas como 

concretas ou sendo formas de produção teatral com enfoque ideológico, como observa 

Mostaço (1982). No entanto, o que não se pode deixar de ter em vista é que elas foram 

pautadas diante de um contexto histórico específico, contexto que pode ser considerado 

como um sentimento aproximado ao da frustração. 

Esse sentimento pode ser visto por uma perspectiva contingente devido ao fato 

do CPC e de seus projetos terem sido tornados, prática e politicamente, inviabilizados 

diante do governo militar. Frustração frente a um aborto prematuro que foi ocasionado 

por um incêndio, de cunho político e repressor, que devastou a possibilidade de 

existência do CPC. Podemos ver que “[...] o CPC foi, acima de tudo, um projeto 

abortado” (BETTI, 1997, p. 80).  

É em tal conjuntura política que se desenha o Show Opinião, espetáculo que se 

seguiu em um contexto, digamos, ‘separado’. Separado daquilo a que o CPC se 

propunha: o alcance de suas práticas a um grande público e de proposições artísticas de 

cunho popular; separado por uma forma de governo; separado dos modos de fazer e de 

seus objetivos de produzir e trabalhar com a cultura popular, separado, portanto, do 

contexto histórico que formou a sua existência. 

Tal circunstância, frustrante e repressiva, acarretou outra forma de separação, ou 

seja, uma interrupção imposta por um contexto até então inóspito e desconhecido: a 

ditadura militar, que trouxe aos integrantes do CPC a impossibilidade de realizar a sua 

forma teatral. Isso se deu pelo fato de perseguição, cerceamento político e policial 

promovendo uma fratura significativa ao projeto cultural que buscava ser consolidado 

por meio de produções e práticas políticas e artísticas. 
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A ditadura miliar no Brasil instaurou uma barreira direta às atividades do CPC e 

provocou a sua interrupção, surgindo um espaço de esvaziamento, de impossibilidade. É 

nesse espaço, nesse vácuo repressivo, que surge a proposta da montagem do Show 

Opinião. Podemos ver algumas características que Betti (1997), em estudo sobre a obra 

de Vianinha, apresenta como semelhante ao que já ocorrerá anteriormente, tanto no 

CPC como no Arena:  

 

Mais uma vez, o evento deflagrador do início das atividades surge de forma 

não-dirigida e meramente circunstancial, e antecipa os elementos do novo 

projeto. Como se dera com A Mais Valia Vai Acabar, Seu Edgar e, 

anteriormente, com Eles não usam Black-tie, no Arena, o espetáculo que 

desencadeia uma expectativa concreta de trabalho dentro do novo contexto é 

mero fruto das circunstâncias: mais que show, termo com que é qualificado, 

Opinião é, ao mesmo tempo, um painel dramático e um roteiro 

semidocumental de intenções ilustrado por canções alusivas. (BETT, 1997, p. 

151). 

 

O espetáculo, dentro das circunstâncias políticas surge de forma não dirigida, de 

forma não programada e fruto da circunstância interruptiva. Ele emerge a partir de uma 

força contingencial, e é essa própria força imprevista que dá o ensejo de possibilidade 

da construção de um novo trabalho cênico aos ex-cepecistas, e como diz Ferreira Gullar: 

“[...] para continuar aquele trabalho precisávamos de um teatro, de um grupo, de 

espetáculos pagos, mantendo quanto possível o espírito da atividade interrompida, 

dentro das novas condições” (GULLAR apud DAMASCENO, 1994, p. 153).  

Ao mesmo tempo, essa barreira incisiva e autoritária levantou uma potência 

teatral, surgida de uma força abortada. Dessa maneira violenta é que a expressão 

política e estética do Show toma corpo. O Show Opinião emerge em um contexto 

fraturado, reprimido, aprisionado e constitui-se de um corte profundo nas produções 

artísticas brasileiras: a derrocada do CPC diante das forças militares. 

 

3.1       Interrupção: do CPC ao Show 

 

 

Um ponto importante na constituição do Show Opinião é a participação de Nara 

Leão. Nara já havia tido contato anteriormente com alguns integrantes do CPC, 

frequentava o bar-restaurante Zicartola,“[...] que era na época o ponto de encontro 

favorito, no Rio, de intelectuais interessados em cultura popular [...]” (DAMASCENO, 

1994, p. 153) e já cantava músicas de João do Vale, Zé Kéti, Sérgio Ricardo e outros 

compositores. No ano de 1964, Nara se aproximava mais das composições do 
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cancioneiro popular e do samba, gravando um disco denominado Opinião de Nara, pela 

gravadora Phillips. Nesse disco, ela faz a mistura de sambas de Zé Kéti com músicas de 

Edu Lobo, Baden Powell, Sérgio Ricardo, Tom Jobim e Vinícius de Moraes, 

considerados então como compositores modernos no período.  

Além dessas canções, Sérgio Cabral (2001), autor da biografia de Nara Leão, 

relata que nesse disco ela produziu músicas que apresentam um ‘grito pela reforma 

agrária’, como nas canções Sina de Caboclo (João do Vale e J. B de Aquino) e Esse 

mundo é Meu (Sérgio Ricardo e Rui Guerra). Segundo Nara, esse disco nasce de uma 

descoberta para ela, descoberta de que “[...] a canção popular pode dar às pessoas algo 

mais que a distração e o deleite” (in CABRAL, 2001, p. 85).  

A partir da dimensão que esse disco trouxe ao cenário musical brasileiro: 

 

[o]...dramaturgo Oduvaldo Vianna Filho ouviu o disco antes do seu 

lançamento. Entusiasmou-se tanto que viu nele a fonte para um show que 

marcaria a estreia do teatro em Copacabana, que ele e sete companheiros do 

tempo do Centro Popular de Cultura queriam inaugurar ainda em 1964. Seria 

um espetáculo envolvendo Nara Leão, João do Vale e Zé Kéti. (...) Vianinha 

estava tão confiante na sua ideia que acabou descobrindo a cidade em que a 

cantora se apresentava naqueles dias e telefonou para ela. Para a sua alegria 

ela aceitou alegremente o convite. (CABRAL, 2001, p. 85-86). 

 

O entusiasmo de Vianinha, assim como o dos sete companheiros ex-cepecistas, é 

apresentado pelo processo de contato com Nara Leão, sendo este encontro uma fagulha 

inicial para a retomada de práticas e projetos artísticos e o que veio a desencadear a 

reunião dos ex-cepecistas na produção do Show Opinião.  

Segundo Ferreira Gullar (in FOLHA DE SÃO PAULO, 2005), Vianinha foi 

quem teve a ideia de reunir os três artistas (João do Vale, Zé Kéti e Nara Leão) “porque 

cada um deles representava classes diferentes da sociedade brasileira, o que daria 

margem para tocar em temas como a reforma agrária, a desigualdade econômica e a 

liberdade de expressão” 
35

.  

Um atributo do Show Opinião, que se distancia dos projetos do CPC, pode ser 

caracterizado pelo aluguel de um espaço físico que seria transformado em uma sala de 

teatro. Esse espaço foi relembrado por Vianinha quando ele e seus companheiros 

pensavam onde seria realizado o espetáculo. Nesse processo, ele recordou que o Arena 

de São Paulo havia se apresentado numa sala de um shopping de Copacabana em 1959. 

                                                           
35

 Matéria de Jornal contida na Folha de São Paulo, página 10, 2005. Título da matéria: O preço da 

Liberdade, de Ferreira Gullar. Fonte: Arquivo CEDOC/Funarte (RJ), Arquivo Grupo Opinião. 
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Esse lugar era localizado em um Super Shopping Center, na rua Siqueira Campos, 

número 143, no Bairro de Copacabana na cidade do Rio de Janeiro, local que viria a ser 

sede do Grupo Opinião futuramente. Esse ponto de separação, do CPC da sua respectiva 

existência e de seu local de trabalho, acarretou na necessidade de um retorno ao teatro 

empresarial que trouxe consigo a importância de bilheteria, sendo essa característica 

uma maneira de provocar um arranjo de modos de fazer que possibilitassem a esses 

artistas poderem desenvolver as suas criações. 

Esse espaço alugado pertencia ao político Arnon Afonso de Farias Mello, 

 

[...] filho do antigo Ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, Lindolfo Collor, 

e pai do futuro presidente Fernando Collor de Mello. Muita gente se 

surpreendeu quando ele, um dos comandantes civis do golpe militar de abril, 

concordou em alugar o teatro a um grupo de oito militantes do antigo Centro 

Popular de Cultura da Une e membros do Partido Comunista Brasileiro [...] 

(CABRAL, 2011, p. 86). 

 

Esse espaço era uma galeria de lojas e salas recém-inauguradas e, também, com 

salas ainda inacabadas. João das Neves conta
36

 que nessa sala havia existido uma boate 

e que, anteriormente, o Arena de São Paulo havia utilizado para realizar apresentações 

no Rio de Janeiro. A sala foi alugada e transformada em um teatro de arena: as pessoas 

envolvidas com a produção do espetáculo se esforçavam exaustivamente nessa 

transformação, “[...] madeiras, material elétrico, notícias para os jornais, iluminação de 

cena, aparelhagem de som, músicos, técnicos e etc.” (ALMADA, 2004). Trabalhavam 

coletivamente para a construção de um espaço teatral, ou um espaço que minimamente 

permitisse comportar o evento teatral que se produzia: o Show Opinião. 

Podemos ver, a partir das memórias de Izaías Almada (2004), um pouco desse 

processo de estruturação do espaço físico, do qual ele também fez parte. Ele diz ter sido 

convidado por Augusto Boal após ter demonstrado seu interesse na área de direção 

teatral
37

. 

 

Encarregaram-me de vir até São Paulo para contratar um caminhão e apanhar 

duzentas cadeiras envernizadas de um cinema desativado num dos bairros da 

cidade, cujo proprietário era parente de Vianinha. Uma vez carregado o 

caminhão, recebi instruções para viajar durante a madrugada, evitando assim 

possíveis complicações caso houvesse uma fiscalização na via Dutra. Em se 
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 Palestra de João das Neves no I Seminário de História, Política e Cena – Movimentos Sociais, 

realizado na Universidade Federal de São João Del Rei – UFSJ. Em 17/10/2016. 
37

 Boal, após certo tempo, e diante do interesse de Almada por ser seu assistente de direção, convida-o 

para ir ao Rio de Janeiro ser assistente de direção de um espetáculo, e ele aceita. O espetáculo foi o Show 

Opinião a ser realizado com Vianinha, Paulo Pontes, Ferreira Gullar e Armando Costa. 
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tratando de doação não havia nota fiscal. Retornei orgulhoso à rua Siqueira 

Campos, tendo cumprido dessa maneira a minha primeira tarefa como 

assistente de direção do Boal. Logo em seguida, aquelas cadeiras 

testemunhariam e receberiam um dos maiores públicos de música popular 

brasileira até então como foi registrado o show Opinião, [...] (ALMADA, 

2004, p.48). 

 

Além de perceber o trabalho do grupo em transformar a sala em local de 

espetáculos, que foi configurado como teatro de arena, é nesse espaço, denominado 

provisoriamente Teatro de Arena do Rio de Janeiro, que toma corpo o espetáculo. 

Nesse momento, a realização do espetáculo leva o nome do Teatro de Arena de 

São Paulo. Esse fato se dá não porque o Arena iria ter uma sede no Rio de Janeiro, mas 

devido à conjuntura política, já que utilizar o nome do Teatro de Arena e o nome de 

Augusto Boal como parte dos realizadores do Show era de grande importância naquele 

contexto – no que diz respeito à vigilância política sofrida pelos ex-cepecistas –, e “[...] 

que nesse momento dá um oportuno aval” (BETTI, 1997, p. 151).  

Ferreira Gullar comenta que havia um problema imediato, uma vez que, se eles 

surgissem com um grupo teatral, a ditadura logo perceberia que era o CPC, e então “a 

saída foi, ao convidarmos Augusto Boal para dirigir o espetáculo, propor que o Teatro 

de Arena de São Paulo assumisse nominalmente a produção”
38

. A reunião desses 

artistas só se concretizou enquanto Grupo Opinião posteriormente, mais 

especificamente, em dezessete de fevereiro de 1965, em um contrato social firmado em 

cartório, dando nome de Arte e Cultura Sociedade Civil Ltda. No sentido empresarial, o 

nome fantasia dado foi Grupo Opinião. O Contrato foi assinado pelos seus oito 

fundadores, sendo eles: Armando Costa, Denoy Gonçalves de Oliveira, Iris Dora Plá, 

João Pereira das Neves Filho, José Ribamar Ferreira, Oduvaldo Vianna Filho, Tereza 

Maria de Aragão Ferreira e Vicente de Paula Holanda Pontes
39

. 

Sob a perspectiva de criação de uma arte com enfoque político e de resistência, 

destacamos a modificação da estrutura espacial utilizada pelo CPC que, em parceria 

com a UNE, não desembolsavam o pagamento de aluguel para os seus eventos e para as 

suas apresentações no espaço urbano, isso devido à caracterização de ordem pública do 

CPC. Já com o Show, a estrutura espacial deixa de ser pública e passa a ser de ordem 

                                                           
38

 Matéria de Jornal contida na Folha de São Paulo, página 10, 2005. Título da matéria O preço da 

Liberdade – de Ferreira Gullar – Fonte Arquivo CEDOC/Funarte – Rio de Janeiro. Arquivo Grupo 

Opinião. 
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 Arquivos CEDOC/Funarte -˜RJ – Contrato Social – Grupo Opinião. 
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privada. Essa especificidade fez com que houvesse a constituição de um contexto 

empresarial. Tal fato provoca, a respeito daquilo que Vianinha e Chico de Assis se 

questionaram sobre o Arena de São Paulo, uma desestabilização, pois o contexto 

engendra o retorno a uma prática empresarial e com alcance pequeno no que diz 

respeito a um grande público.  

O espaço para a montagem do Show se assemelha a espacialidade do Arena na 

rua Teodoro Baima, em São Paulo, possuindo apenas cerca de duzentas cadeiras, ou 

seja, um local que não poderia atingir uma grande quantidade de público em uma única 

apresentação, um espaço que, para se ver e existir enquanto teatro, tinha como 

necessidade a sua própria subsistência pela bilheteria e patrocinadores.  

Aquilo que o CPC havia desenvolvido – a possibilidade de um teatro para 

grandes públicos e a não cobrança de bilheteria na Universidade do Brasil – é cerceado, 

o que acarretou na necessidade de retornar àquela estrutura que se havia questionado 

anteriormente, observando que, na conjuntura de 1964, o trabalho em um espaço 

fechado apresentou uma circunstância de proteção e ao mesmo tempo de possibilidade 

de resistência. Como poderá ser visto a seguir, a repercussão do Show fez com que 

naquele local fechado pudesse haver um alcance de público grande devido ao ritmo das 

apresentações e da procura do público pelo espetáculo.  

A prática que o Show Opinião retoma, enquanto possibilidade de realização 

teatral, pode ser considerada como uma forma de intersecção entre os projetos do CPC e 

os projetos do Arena às características espaciais e do ideário político, tendo como 

consequência um redimensionamento das propostas para conseguirem se enquadrar no 

regime político do período. Nesse aspecto, o retorno ao teatro em espaço fechado 

tornou-se um modo de angariar forças e modos de expressão teatral que pudessem ser 

realizadas e protegidas por uma sede. 

A construção do teatro de arena no Rio de Janeiro provoca relações com aquilo 

que foi um dos estopins para o Arena de São Paulo em sua origem: as proposições 

levantadas no livro Theater-in-the round, de Margo Jones (1951). Nesse estudo, ela faz 

um levantamento do teatro nos Estados Unidos e observa como a viabilidade de 

formação de casas de espetáculos e a formação de grupos de teatro profissional poderia 

ter maior ocorrência fazendo-se uso da forma de teatro de arena e, também, como essa 

espacialidade e sua utilização angariariam força à formação de público e de 

profissionais de teatro em maiores proporções. 
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Jones mostra no livro que em seu país havia o sonho do estabelecimento de um 

teatro nacional em que atores, escritores, atores, designers, técnicos e produtores 

poderiam encontrar uma expressão para a sua arte e sua profissão, como se sustentar e 

oferecer bons trabalhos. Em vista disso, e pela compreensão de que a construção de 

teatros é financeiramente dispendiosa, com custos altos para o seu empreendimento e 

pelo lucro não ser o bastante, ela vê na possibilidade de trabalhos com a forma teatral 

em arena a possível produção de espaços teatrais e grupos residentes com um custo 

financeiro menor, o que é observado em seu estudo como uma potência para o 

estabelecimento de grupos profissionais. Segundo Margo Jones, a configuração do 

espaço cênico em arena elimina o proscênio e coloca no centro da sala os atores, com o 

público posicionado ao seu redor, em seus quatro lados, provocando a aproximação do 

lugar do público da ação da cena.  

Sobre esse aspecto, ela exerce a crítica da falta de continuidade dos grupos, o 

que consequentemente aborda que a carência de existência de grupos locais nessas 

cidades acarretaria reflexos sobre a regularidade e a qualidade das peças teatrais.  Com 

isso, ela salienta que a forma teatral em arena daria possibilidades viáveis de existência 

de uma regularidade de produção de teatro, num movimento em que grupos poderiam se 

estabelecer e fixar suas práticas fora dos grandes centros, por conseguinte podendo 

ocorrer o desenvolvimento e a expansão da qualidade de produção teatral como a de 

formação de público.  

Margo Jones (1951) está se importando na época com a possibilidade de um 

teatro nacional e com o desenvolvimento teatral em seu país, no que concerne tanto a 

formação de público como a formação de artistas que poderiam ter sua sobrevivência e 

seu trabalho assegurado. Ela, desse modo, pensa em táticas, em maneiras de 

organização dos profissionais de teatro para a sua subsistência e, ao mesmo tempo, para 

a realização de práticas de qualidade e de sua continuidade.  

A proposta de trabalho com a forma de teatro de arena tem um aspecto que pode 

ser considerado: primeiramente político, o da viabilidade de existência de grupos 

profissionais; e, em segundo lugar, uma forma que permite um redimensionamento do 

fazer teatral. A reflexão a respeito da forma em arena carrega consigo o anseio político 

da arte teatral: o da própria existência de teatros e de produções teatrais.   

A configuração de salas de teatro em arena, para Jones (1951), é a reunião 

catalisadora de um pensamento, que pode ser observado como um aspecto político do 
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teatro a respeito de sua organização e viabilidade. Em seu pensamento, existe um 

posicionamento tanto sobre a proposição de trabalho formal do teatro, mais 

especificamente, na possibilidade de criação estética e, consequentemente, a expectativa 

de estabelecer uma modificação por meio de políticas de praticabilidade teatral e de 

seus profissionais.   

Em relação ao Teatro de Arena de São Paulo, pode ser percebida essa busca de 

profissionalização e de formação de público, sendo que o elemento catalisador dessa 

perspectiva é o estabelecimento de uma casa de teatro, mais especificamente, uma sala 

de teatro configurada como arena.   

O Show Opinião é realizado em uma configuração espacial em arena
40

. Ele é 

estruturado dentro dessa possibilidade de criação de uma casa de teatro. A aquisição 

desse espaço alugado mostra que, “[...] dentro das novas condições, era importante [...] 

comprovar a sua sobrevivência e a sua capacidade de restaurar-se” (BETTI, 1997, p. 

153). É por meio disso que o Show Opinião se coloca como resposta ao golpe militar, 

operando a criação de um espetáculo, a aquisição de uma sede, a reunião de artistas e 

intelectuais contrários ao regime que havia sido instaurado e desse modo atesta-se: 

 

[...] não a sobrevivência do CPC como entidade, pelo menos de alguns de 

seus traços mais característicos, como a arregimentação de intelectuais e 

artistas de esquerda, e, portanto, de oposição ao regime; a articulação 

política, ideológica e (se é possível dizer-se) existencial destes em torno de 

um projeto latente; a identificação entre os termos deste projeto e os do 

público progressista que prestigia o show; e, finalmente em relação à 

totalidade do país, ou pelo menos em relação aos setores majoritários de sua 

população. (BETTI, 1997, p. 153). 

 

Os ex-cepecístas, ao fazerem a montagem do Show, transgrediram o 

cerceamento de suas práticas, dos modos de fazer que foram interrompidos pela ordem 

política e policial, utilizaram-se de táticas como o nome do grupo Teatro de Arena e de 

Augusto Boal, e, além disso, eles produziram ainda uma forma cênica em que se 

trabalhou com um redimensionamento espacial e, concomitantemente, com uma 

maneira de ter subsistência a esses artistas.  

Esse retorno ao trabalho, dentro de uma sala e em uma forma teatral em arena, 

torna-se um lugar de reconfiguração das práticas, dos objetivos, dos meios de 

comunicação e, concomitantemente, do público alcançado.  

                                                           
40

 Como João das Neves salientou na palestra ministrada no I Seminário de História, Política e Cena na 

Universidade Federal de São João Del Rei - UFSJ - em 17/10/2016. 
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O retorno ao espaço comercial e a uma sala de teatro não pode ser visto como 

um retrocesso, mas como um redimensionamento de modos de dizer e fazer teatral 

diante das implicações do regime político e policial vigente. O contexto político fez com 

que a prática teatral dos ex-cepecistas buscasse um modo de ocupar o discurso da cena e 

da política, e esse modo provoca necessariamente outra proporção das práticas de teatro 

e de sua política. 

O Show Opinião, entre os anos de 1964 e 1965, é responsável por produzir um 

redimensionamento das práticas teatrais do CPC, principalmente de ordem espacial, de 

seus modos de fazer, dos seus modos de ser e dos seus modos de dizer. Esse 

redimensionamento, se importando com a possibilidade de expressão teatral e a sua 

força política na sociedade, ocupa-se de dizer, de tomar o palco. Esse movimento tem 

uma perspectiva resultante que “[...] é a de estar, simultaneamente, reincitando o projeto 

desarticulado com o CPC e respondendo ao golpe com a mais incisiva e corajosa das 

respostas: a resistência” (BETTI, 1997, p. 153). 

 

 

3.2       Recepção, críticas e transbordamento teatral 

 

 

Na perspectiva de que “[...] o importante no teatro, é a relação palco-plateia [...]” 

(DORT, 2010, p. 367), o Show Opinião se estabelece em um momento que pode ser 

entendido por sua ambivalência: um período de intransigência política com o qual o 

público compartilha de seus sentimentos, além do momento em que a música brasileira 

ganha ênfase como presença artística no cenário nacional e internacional. O espetáculo 

vinculado ao cancioneiro popular contava com um público que frequentava o Zicartola, 

e assim “[...] o imenso interesse em música popular e shows musicais – um interesse 

que ultrapassava (e ainda ultrapassa) barreiras de classe – asseguraria ao jovem grupo 

sucesso de bilheteria” (DAMASCENO, 1994, p, 153). 

O Show, desprivilegiado pela situação inóspita e repressiva do regime militar, 

pode ser visto também como privilegiado por estar em relação direta com o seu público 

progressista (BETTI, 1997), e com o contexto político de sua atualidade. Nessa 

ambivalência há um não favorecimento político que atinge não somente os responsáveis 

pela criação do espetáculo, mas a toda a população e, nesse caso, principalmente, o 

público do Show, constituído em grande parte por intelectuais e artistas de esquerda. E é 
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assim que ele é favorecido por este mesmo movimento político que trava com a 

sociedade um contexto de indeterminação. Nesse ‘não’ favorecimento, nota-se a 

produção de um estado de relação entre os temas do Show e o seu público, ambos estão 

na incerteza de sua situação social, ambos estão vivendo o momento nacional em que o 

espetáculo aborda: a condição da população e do artista em 1964.  

Existe uma interação direta entre os conteúdos, a musicalidade e os testemunhos 

desenvolvidos em cena com o seu público, há uma relação de compreensão da obra 

pertinente não só a ela, mas a um movimento coletivo de percepções do espaço da 

política brasileira. Tanto o espaço do palco como o da plateia estão contaminados pela 

atmosfera de incertezas do contexto político e “[...] com efeito estruturam-se um pelo 

outro: o palco faz a plateia e a plateia faz o palco” (DORT, 2010, p. 367). 

O Show produz uma conexão direta com o estado sociocultural brasileiro e em 

vista disso “[...] desejava demonstrar um sentido de unidade cultural dos vários setores 

da sociedade brasileira através de uma ênfase na música popular” (DAMASCENO, 

1994, p. 153). Com isso, adotaram procedimentos criativos com a pretensão de que a 

plateia compartilhasse de suas comunicações temáticas, do entendimento do espetáculo, 

dos fatos cômicos e dos dramáticos. O Show Opinião, portanto, na construção deste 

estudo, promoveu um laço entre o contexto sociocultural daquele momento.  

O espetáculo, em relação direta com a situação brasileira, insere em sua proposta 

uma abordagem que parte das diferenças dos intérpretes, entre eles e de suas 

singularidades, das questões sociais que os separam, da musicalidade que os 

aproximam, fundindo o comentário artístico com o comentário social, e, portanto, “[...] 

a mensagem de protesto contra o regime militar é a proposição básica subjacente ao 

show, favorecendo uma identificação entre cantores e público pelas referências à 

conjuntura” (DAMASCENO, 1994, p. 154).  

Nessa referência subjacente à conjuntura brasileira, Opinião funda um espaço do 

comum: os temas formam uma comunidade de incertezas, de questionamentos, de 

opiniões e coloca como iguais os diferentes, dando a possibilidade de voz a todos, o 

que, metaforicamente, faz com que os realizadores do Show possam também ter voz e 

representatividade, e a sua respectiva interlocução com o público. Desse modo, ocorre 

um encontro das diferenças dos intérpretes e suas singularidades com o público, em que 

se procura colocar a classe média a par da necessária importância de conscientizar-se 

sobre as diferenças mórbidas sofridas por parcelas da sociedade brasileira. Em vista 
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disso existe um ponto de convergência, da parcela dos sem-parcela, da igualdade dos 

desiguais (cf. RANCIÈRE, 1996). 

No Show Opinião as referências ao contexto político afetam a cena e o público, 

da mesma forma como a plateia atinge a cena tanto por sua presença como por suas 

respostas à cena. Essa afetação é da ordem de sentimentos e percepções sociopolíticas 

com ênfase na possibilidade de transformar todas as diferenças em uma proposta de 

igualdade, de transformar os sujeitos e suas partes, dar a parcela aos ‘sem-parcela’, 

apresentar o dano tácito que a conjuntura política enseja tanto ao público como aos 

realizadores do espetáculo, procurando promover uma unidade social. Edélcio Mostaço 

argumenta que o Opinião operava uma comunicação de circuito fechado: “palco e 

plateia irmanados na mesma fé” e, ainda, acompanhando seu pensamento crítico, diz 

que o Show foi “[...] um raro exemplo de espetáculo brasileiro contemporâneo 

inteiramente grego em seu espírito. O povo do palco era o mesmo povo da plateia” 

(grifo do autor). (MOSTAÇO, 1982, p.77)  

Em relação ao público, quando o espetáculo estreou já havia um mês de 

ingressos vendidos. Na percepção de Ferreira Gullar, esse foi um dos motivos para a 

censura não barrar o espetáculo (in FOLHA DE SÃO PAULO, 2005, p. 10). Um mês de 

ingressos vendidos e com apresentações do Show previstas para todos os dias, sendo 

que aos finais de semana seriam realizadas duas apresentações. Esse dado é no mínimo 

significativo a respeito de sua recepção, mesmo não sendo um teatro para uma grande 

quantidade de público devido às dimensões do espaço alugado, o dado de bilheteria traz 

relevância em como o espetáculo teve grande audiência e procura.  

Podemos pensar essa intersecção dos temas abordados, além dos modos como 

são comunicados, pela maneira em que a contaminação do espetáculo ocorre em relação 

à plateia. A peça coloca testemunhos íntimos que trazem anônimos e suas histórias 

culturais como representantes de si (os intérpretes representam as personagens deles 

mesmos) e, concomitantemente, de determinadas camadas de brasilidades. Os 

intérpretes do espetáculo apresentam perspectivas testemunhais dos muitos brasis. 

Durante toda a encenação acompanhamos a história dos ‘humildes’ ou do ‘povo’, 

daqueles que não possuem voz ou representatividade e vivem a sobreviver aos danos de 

ter a única categoria que os organizam como um conjunto: a possibilidade de serem 

livres e a reunião de todos os homens livres, sendo entendidos como ‘povo’.  
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Rancière (2009) argumenta sobre o adentrar das massas na história e nas 

produções estéticas, comentando que essa lógica é da ordem de uma revolução estética 

que é a passagem dos: 

 

[...] grandes acontecimentos e personagens à vida dos anônimos, identificar 

os sintomas de uma época, sociedade ou civilização nos detalhes ínfimos da 

vida ordinária, explicar a superfície pelas camadas subterrâneas e reconstituir 

mundos a partir de seus vestígios. (RANCIÈRE, 2009, p. 49). 

 

Com essa proposição, o que podemos pensar em relação ao Show é que ele 

procura dar voz e representatividade às populações anônimas, mas também de dar voz à 

classe média que se engaja nos assuntos de ordem social e política a pensar uma forma 

de compartilhamento da possibilidade de discurso.  

Podemos pensar que o espetáculo coloca ao público uma dimensão dos 

anônimos e uma dimensão do entendimento da ideia de ‘povo’ na figura das diferenças 

dos intérpretes e, também, na imagem representada por Nara Leão, certa escala da 

classe média engajada. As críticas de Edélcio Mostaço corroboram esse pensamento: 

“[...] se os intérpretes e criadores de Opinião não apenas se autodenominavam povo, o 

que salta aos olhos é o reconhecimento de público; ele, também, vendo-se como povo” 

(MOSTAÇO, 1982, p.79). O autor ainda tece críticas a respeito dessa forte 

simbolização que o espetáculo gerava em seu público, refletindo sobre um processo de 

criação de mitos e que ele diz ser próprio da circularidade de criações artificiais de 

ideologias
41

. A abordagem dos anônimos ou do universo do povo (não são os intérpretes 

que são os anônimos, mas aqueles que a sua voz, representatividade e testemunhos se 

identificam e compartilham) não é uma proposta de situar a classe média no mesmo 

plano de situação social dos menos favorecidos (dos sem-parcelas), mas de se pautar 

nos anônimos e seus devidos contextos para que sejam percebidos e que sejam vistos 

como possibilidade de aglutinação de forças a resistir ao regime militar. 

Vemos então nas figuras de João do Vale, Zé Kéti e Nara Leão as suas escalas 

de diferenças devido aos contextos socioculturais que cada um tem em suas origens e a 

relevância que tais contextos assumem no Show. É com o discernimento dessas 
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 O foco deste estudo não é a respeito da construção e da problemática ideológica e, por isso, apresento o 

olhar desse estudioso do teatro brasileiro, porém, sem colocá-lo como um dissidente, mas a fim de 

perceber as contribuições críticas que ele fornece, um material reflexivo importante para o contexto dessa 

pesquisa. Portanto, o pensamento de Mostaço (1982) é tomado neste estudo mais como uma referência 

teórica que produz um arcabouço de construções intelectuais a respeito dos temas abordados, do que 

como uma verdade específica que conduza essa escrita. 
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diferenças que se busca uma igualdade, uma reunião em ‘comunidade’, mesmo que 

marcada pelas diferenças. Nesse sentido, o público do Show é colocado em contato com 

um contexto de força artística e musical de culturas de âmbito nacional, não como 

caráter de salvamento, mas como desvelamento das diferenças, estabelecendo relações 

às quais o espetáculo levanta uma discussão em comunidade.  

Os intérpretes estão presentes no espetáculo como classes sociais e musicais 

diferentes. Pode-se ver o entendimento de classe em dois sentidos a partir de Rancière 

(1996, pp. 91-92): 

 

[...] Uma classe é um agrupamento de homens aos quais sua origem ou sua 

atividade lhes confere um estatuto e uma posição particular. Classe, nesse 

sentido, pode designar, no sentido fraco, um grupo profissional. [...] No sentido 

forte, classe é sinônimo de casta. (RANCIÈRE, 1996, pp. 91-92)  

 

Nesse entendimento de classe, nota-se em relação ao Show Opinião tanto o seu 

sentido fraco, no sentido de classe musical – profissionais do ramo musical –, e em seu 

sentido forte, como a casta que os intérpretes estão representando: dos cariocas 

marginais; daqueles que não possuem riquezas e lugar; e a classe burguesa engajada. O 

que os reúne são as diferenças e o apelo do trabalho com o cancioneiro popular, essa é a 

união que vemos em Opinião: a organização das diferenças sociais, culturais, 

econômicas, políticas e estéticas como fonte para uma potência artística teatralizável. 

O Show Opinião expressa, em suas qualidades políticas, a discussão da 

igualdade dos desiguais, a igualdade de classes distintas, ele apresenta a parcela dos 

sem-parcelas. Em relação à plateia, entende-se que ela divide um espaço comum e 

partilha referências espaços-temporais e históricas, o que mantém em compartilhamento 

um contexto comum em que não se trata de um sujeito ou de outro, mas de formas e 

modos de vida dentro do regime. O Show traz consigo, como pensamento e prática, a 

intersecção com a sua plateia, apresenta o alinhamento das diferenças e expõe por meio 

da força das massas e nas figuras dos intérpretes a possibilidade de revelar a pluralidade 

das realidades nacional e angariar modos de resistir à tirania do regime político.  

Compreende-se então que, se o Show Opinião faz política ou se ele faz teatro e 

música em tons de ideologia, tal impasse passa a ser uma questão de discussão de ideias 

e de posicionamentos. Se ele faz teatro, e não apenas teatro em moldes em que a política 

e a estética estão truncadas nos paradoxos e metáforas ideológicas, há a produção de 
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modos de transbordamentos de todos os anseios e repúdios ao regime político brasileiro 

de 1964, por meio de uma linguagem cênica dentro de uma perspectiva engajada. 

Pode ser visto no material de divulgação do espetáculo o pensamento de Boal a 

respeito do Show Opinião, dez dias antes de sua estreia: 

 

Dez dias antes de sua estreia e ainda não sabemos qual a forma definitiva que 

assumirá a nossa OPINIÃO. Isso não se deve ao fato de que este espetáculo 

apresenta dificuldades inusitadas, ou de que se trate do “maior espetáculo 

sobre a terra” – Pelo contrário, somos econômicos. Mas estamos tentando 

pesquisar novas formas e métodos. Nosso intuito não é a originalidade a 

qualquer preço, a novidade, o insólito. As formas novas fazem-se necessárias 

porque existe no Brasil, no momento, uma defasagem entre a planificação 

econômica e estética do teatro e da música, e as condições objetivas reais da 

sociedade brasileira, na qual este teatro deve-se mover, e à qual este teatro 

deve falar.  

OPINIÃO, seja qual for o resultado do nosso trabalho, será sempre um 

“show” incompleto. Mesmo que tivéssemos um ano para prepará-lo e o 

National Bank of New York para financiá-lo, seria, ainda assim, incompleto. 

Na nossa incompleta direção, procuramos conduzir cantores e músicos por 

todos os caminhos que pudessem apresentar qualquer estímulo de ideia, sem 

contudo procurar atingir a forma acabada definitiva. Este “show” representa, 

em outras palavras, o abandono da busca do produto industrial perfeito, e um 

retorno aos meios mais ricos de fabricação artesanal de produtos 

manufaturados. 

Estes métodos são, creio, mais adequados ao estágio atual do nosso teatro e 

da nossa música no Brasil. E, se isto é verdade, será também verdade, que 

dada essa sintonia mais criador o trabalho e mais fecundo seu resultado. 

Isto posto, nosso campo de experimentação aumenta consideravelmente: 

quem não é de sambar, sambou – sabemos que nenhum de nós é bailarino; 

quem nunca interpretou textos cômicos ou dramáticos pode fazê-los. Já 

concordamos que nenhum de nós cursou a escolinha do OldVic. 

Assim, concluímos desprezando em grau quase absoluto todos os erros que 

cometemos. Especialmente se esses erros tiverem a virtude de nos conduzir, 

como esperamos a alguns acertos
42

.  

 

Boal nos apresenta, nesse breve trecho, referências do trabalho, da forma de 

composição e sugestiona a característica de experimentalismo em relação a uma direção 

incompleta, mostra a busca de uma linguagem, dúvidas sobre o que realmente será o 

espetáculo, coloca uma incessante vontade de novas formas (pelo viés econômico e 

estético) de pesquisa de um método de prática cênica e de sua realização. Apresenta 

com quem esse espetáculo quer se comunicar e do modo como quer comunicar. O Show 

não quer ser novo ou original na visão de seu diretor, mas, pelo contrário, quer poder 

desenvolver uma prática entre teatro e música que absorva as potencialidades estéticas e 

econômicas dessas artes no contexto brasileiro. 
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 Caderno de divulgação do Show Opinião (1964). Fala de Augusto Boal a respeito do espetáculo ainda 

não estreado. Fonte: Arquivo Grupo Opinião, CEDOC/Funarte – RJ. 
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Esse teatro tem como forma assegurar o direito de falar e de expressar dos 

brasileiros, buscar mover, dentro de sua construção de linguagem musical e teatral, 

desdobramentos que favoreçam o caráter de resistência artística. Podemos ver que uma 

das suas principais características, apresentadas por Boal, mostra-se como a 

incompletude. Essa incompletude está no bojo do trabalho teatral e de sua especulação 

da prática cênica: incompletude de direcionamentos a respeito dos modos de seu fazer.  

O espetáculo não tem como objetivo a forma concreta, mas a sua incompletude 

enquanto forma, enquanto estética, como obra possível ao seu desdobramento próprio, 

obra aberta a multiplicar-se e a ser múltipla. Não se tem a ideia de uma obra finalizada, 

concretizada, compreende-se então que o Show é uma prática teatral caracterizada por 

ser uma abertura da prática cênica aos seus possíveis transbordamentos e leituras.  

O Show Opinião em sua proposição de materialidade, das pretensões que foram 

apresentadas pelas palavras de Boal, se aproxima do contexto de entendimento de ‘devir 

cênico’ de Sarrazac em que 

 

[...] a representação [...] não é um suplemento ou complemento do qual, a 

rigor, poderíamos prescindir; é um fim nos dois sentidos da palavra: a obra é 

feita para ser representada, eis sua finalidade; ao mesmo tempo, a 

representação denota uma realização, o momento em que enfim a obra se vê 

nas condições requeridas para existir dramaticamente. (SARRAZAC, 2012, 

p. 67). 

 

Para Boal, a representação do Show Opinião está aberta para ser (re) significada, 

desnudada, para completar-se enquanto fluxo do processo de construção, de descobrir-

se em um redescobrir-se de sua própria prática que faz referências à música e ao teatro 

como modos de intersecção. A obra é feita para se tornar algo que ainda não se sabe, 

para se deslocar e se reelaborar, e esse caráter só se pronuncia com a sua manifestação 

cênica, com o seu dar-se ao outro enquanto evidência cênica, ao ser colocado em 

presentificação do público ao fato do seu acontecimento cênico: a representação.  

O Show Opinião está, diante dessa observação, em um devir cênico que se 

apresenta por meio do seu redescobrimento e transbordamento, tendo como necessidade 

o ato de sua realização. Esse estado de reelaborar-se da experiência criativa, de quem 

‘não é de sambar – sambou’, daquele que nunca ‘interpretou – interpretar’, colocou em 

abertura o desenvolvimento de uma prática artística múltipla, provocando rearranjos de 

sua linguagem, desenvolvendo-a frente a um experimentalismo ininterrupto: o trabalho 

teatral como um redescobrimento a cada nova manifestação cênica e isso é apresentado 
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pela reelaboração dos discursos ditos pelos intérpretes no curso de apresentações do 

espetáculo, pelos métodos de trabalho que Boal realizou em processos de ensaio e de 

troca de elenco
43

, pela estrutura dramatúrgica do espetáculo que favorece um recriar da 

obra em sua continuidade e por sua forma de estruturação dos discursos íntimos. 

Boal entende os erros de percurso, os quais possivelmente cometeram e 

cometeriam com o espetáculo, motivando uma abertura que se mostra enquanto 

aventura, na qual não se sabe o final, mas que é percorrida em diversos caminhos, 

diversas metodologias.  

A intersecção entre música e teatro no Show Opinião provoca um 

redimensionamento experimental dos modos de fazer teatral, pois não são apenas 

introduzidas músicas e sonoridades no espetáculo, ou mesmo ‘paisagens sonoras’ numa 

dramaturgia teatral.  É antes a intersecção, as inter-ações entre teatro e música em seus 

modos de encontro que se pode observar como emergência de uma prática teatral 

singular. Nesses cruzamentos de práticas musicais e teatrais, observa-se o envolvimento 

e a contaminação da estética e da política no Show Opinião. 

No dia 8 de dezembro de 1964, o Jornal do Brasil publicou uma entrevista de 

Yan Michalski com Augusto Boal, que recebeu o nome: Boal Opina sobre Opinião. O 

crítico então fez algumas perguntas a Boal, tais como: “Em que sentido Opinião é, e em 

que sentido não é uma peça de teatro?”. “Opinião tem nada menos de quatro autores, 

[...] Qual foi a participação de cada um e como foi organizado o trabalho?”. E ainda 

uma terceira questão que era sobre a apresentação de Tartufo, do Teatro de Arena de 

São Paulo, e de como seria a colaboração dos dois elencos
44

. Boal, ao responder, traz 

um pouco de seu pensamento a respeito da estética do Show Opinião e mesmo da sua 

possibilidade de ser observado como teatro. Boal, à primeira pergunta, dá a seguinte 

resposta: 

 

Não é uma peça de teatro no sentido que não possui, em nenhum grau, uma 

estrutura básica de conflitos: toda a parte do teatro resume-se a informações 

prestadas diretamente à plateia pelos cantores. Uma única vez os cantores 

dialogam entre si dentro de uma situação imaginária. O texto inclui também 

informações diversas sobre música e sobre a vida dos três participantes, Nara 

Leão, Zé Kéti e João do Vale. 
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 Nara Leão, devido a um diagnóstico médico a respeito de uma infecção na laringe que lhe tirou a voz, 

foi afastada do Show em Janeiro de 1965. Foi substituída brevemente por Suzana de Moraes no dia 30 de 

janeiro e, depois, por Maria Betânia no dia 05 de fevereiro de 1965. 
44

 Jornal do Brasil – 08/12/64 – Arquivo Grupo Opinião - CEDOC/Funarte – RJ. 
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No entanto, embora não se trate evidentemente de um texto dramático, 

Opinião procura, à maneira do teatro, explicitar todas as ideias contidas nas 

letras das canções. Jamais os cantores cantam apenas. Procurou-se sempre 

estruturar as canções de tal forma que o cantor cante dizendo para alguém o 

que a letra implica. Isto é, procurou-se teatralizar as músicas e as letras. 

Nesse sentido, o nosso trabalho foi, para nós, extremamente fascinante e 

criador, independentemente aos resultados que possamos chegar. 

 

Nessa primeira resposta a Michalski, Boal reflete sobre a questão de o Show ser 

teatro ou não. Para isso ele apresenta que o trabalho não possui uma estrutura básica do 

que poderia ser considerado enquanto teatro naquele momento. Nesse sentido, é um 

trabalho que não está enquadrado dentro das convenções do teatro que se praticava, e 

que é sinalizado pela ideia de que para ser teatro deveria haver uma estrutura básica de 

conflitos, e com isso a noção de teatro assume outra dimensão, pois no Show noções 

fundamentais do teatro são reconfiguradas. 

Augusto Boal nesse momento entende que o que é concernente ao teatro no 

espetáculo está no modo de exibição dos assuntos e dos temas abordados, ele expõe que 

a forma teatral presente pode resumir-se na expressão das informações trazidas pelos 

intérpretes e contidas nas músicas e em suas letras. Então, em um primeiro sentido, o 

Show é teatro devido ao caráter de como se dá em apresentação, de como as 

informações são evidenciadas, de como o posicionamento dos cantores em cena 

viabilizam a comunicação das informações e promovem modos visíveis e dizíveis. 

Em um segundo momento, Boal apresenta a questão do espetáculo não estar 

calcado no texto dramático, o que quer dizer que não está em relação à produção teatral 

daquele momento, ou não se adéqua às formas textuais que são admitidas como teatro 

naquele período. O espetáculo, assim, desenvolve outras relações com a prática e os 

modos de dizer do teatro enquanto linguagem. Boal termina por falar que o trabalho, se 

não tiver um bom resultado, no mínimo teria sido fascinante e criador, e tal fascinação 

também pode ser vista após a estreia do espetáculo por parte da crítica e também do 

público que lotavam as apresentações. 

A maneira de estabelecer relações com o fazer teatral pode ser vista na fala de 

Boal por meio do pensamento do como se dão os modos comunicativos da prática do 

teatro, pelos modos como são transformadas as informações em expressão cênica, de 

como seriam as letras e as canções aludidas à plateia. O diretor pensa em como o caráter 

documental, testemunhal e musical podem ser fonte para uma teatralidade que estaria 

contida nos temas e nas provocações que eles transportariam em seu contato com a 

plateia.  
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Existe nesse excerto jornalístico uma visão de Boal sobre a ideia de 

comunicação dos atores, um ato comunicativo que se daria diretamente com a plateia 

‘olho no olho’. Essa perspectiva induz no que diz respeito às práticas teatrais, aos jogos 

cênicos que não se encerram no interior da cena ou na parte interna das quatro paredes 

imaginárias que circundam o universo do drama, mas que o espetáculo empreende como 

proposição de jogo cênico a relação direta com o público, não há uma sugestão de 

universo ficcional ou de ‘diálogo interpessoal’ em sua proposta de atuação
45

.  

A estética dessa proposta cênica se inscreve no rompimento das barreiras 

imaginárias e do jogo cênico aberto e em relação direta ao público. O jogo cênico, no 

Show, ocorre mediante a explosão do universo ficcional, da ideia de ilusão teatral e dos 

universos particulares da cena. O modo de fazer do espetáculo se dá pelo contato direto 

com a plateia, com o rompimento de uma estrutura fechada ao universo imaginário das 

quatro paredes. O que podemos entender como rearranjos materiais dos modos visíveis 

e do dizer cênico, que fazem do espetáculo uma costura da apresentação dos fatos e das 

fronteiras entre a realidade e a ficção. 

Os cantores jamais apenas cantam: eles dizem a alguém, um indivíduo externo 

ao universo do palco, e esse alguém se torna um parceiro da cena com quem se 

compartilha os afetos musicais e os testemunhos. Assim, entende-se que há uma 

tendência estética que parte do íntimo para o coletivo.  

A segunda resposta de Boal à pergunta de Michalski foi sobre a participação dos 

quatro autores da peça. Ele diz:  

 

O trabalho dessa equipe diferenciou-se do de outras equipes que escreveram 

textos essencialmente dramáticos. (...) No caso de Opinião, a equipe procurou 

clarificar o conteúdo das letras, não somente na sequência das músicas a 

serem cantadas como também na intercalação de textos explicativos, 

monólogos ou diálogos. Tentou-se uma experiência de show-verdade. Assim 

uma equipe de especialistas trabalhou fora de sua especialidade
46

. 
 

Nessa resposta, Boal apresenta como na construção do espetáculo houve um 

modo diferente de escrita, e nesse caso, expõe o modo como a equipe responsável pela 

construção do texto trabalhou. Nas entrelinhas, observa-se o modo como essa peça 

redimensiona a maneira de escrita do texto teatral. A escrita se dá a oito mãos, em 

equipe, e nesse processo de especialistas, que desenvolveram um trabalho fora de sua 
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 Ver segundo capítulo. 
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 Augusto Boal respondendo a Yan Michalski no Jornal do Brasil de 08/12/64 – Arquivo Grupo Opinião 

do CEDOC/Funarte – RJ. 
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especialidade, fora dos modelos convencionados como forma de criação de peças 

teatrais e seus respectivos gêneros, deu-se a produção textual do espetáculo. 

O processo de criação foi embasado em um território ainda não trabalhado a 

rigor, anteriormente, em outras produções teatrais, e isso se apresenta em relação ao 

tratamento documental que é dado ao Opinião. Vianinha já havia trabalhado com fatos 

históricos e documentais, como em A mais valia vai acabar, seu Edgar, em O auto dos 

noventa e nove por cento, e entre outras peças que ele teve como base estudos do ISEB 

durante os projetos do CPC, sendo, inclusive, a referência histórica componente das 

propostas de teatro épico. Embora o trabalho documental e histórico, e também, de 

escrita coletiva já tivesse se dado nas práticas cepecistas, o Show Opinião traz a 

característica de ser trabalhado com os sujeitos e suas histórias, com a presença íntima 

dos viventes e daquilo que eles traziam como os atributos de suas classes sociais e de 

suas experiências como artistas. 

Boal faz uso do termo ‘show-verdade’, apropriando-se da ideia de Eduardo 

Coutinho para o cinema. Opinião é a proposta de um show sobre a vida dos intérpretes, 

e eles mesmos se colocando como atuantes. Não são criados apenas personagens, mas 

se trabalha com os cantores, que não se identificam com a especialidade de Augusto 

Boal, Vianinha, Armando Costa e Paulo Pontes – no que diz respeito à escrita do texto 

teatral, a partir da criação de fábulas, figuras, tipos, personae, documental e histórico. 

Nesse espetáculo, cria-se sobre vidas que já são existentes, cria-se uma escrita textual e 

cênica a partir da memória cultural, o que suscita uma circunstância praticamente 

inóspita ao formato de escrita teatral que havia se construído no CPC e que, portanto, 

vinha dentro de uma ideia convencionada de criação dramatúrgica.  

Tal percurso de composição apresenta fagulhas do Show como algo ainda 

imprevisto ou não visto nos palcos brasileiros, um tipo de prática teatral em torno de 

modos de fazer e modos de dizer cênico que ainda, naquele período, não haviam sido 

constituídos na historiografia teatral brasileira.  

Em vista disso, observamos no Show Opinião um modo de fazer que aponta para 

um redimensionamento das práticas teatrais brasileiras, na medida em que eram, nas 

palavras de Boal
47

, especialistas que trabalharam fora de suas especialidades, que eram 

atores, diretores e dramaturgos que produziam peças teatrais com base em 

procedimentos criativos distintos dos que foram realizados no espetáculo. Nesse ponto é 
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que a ideia de especialistas se modifica, os artistas que desenvolviam trabalhos teatrais 

estavam no espetáculo adentrando propostas metodológicas que não se tinham tomado 

conhecimento. 

A respeito da terceira resposta de Boal, naquilo que toca esta pesquisa, ele 

explica o envolvimento da ideia de existência de um núcleo do Arena no Rio de Janeiro 

e um núcleo em São Paulo, e como se daria o seu entrosamento. Boal comenta: 

 

De qualquer forma, os dois elencos trabalharão independentemente um do 

outro, podendo eventualmente revezar-se entre Rio e São Paulo durante 

curtas temporadas, exatamente como duas companhias amigas o fariam. 

Também no que concerne a outras atividades culturais (Seminário de 

Dramaturgia, Laboratório de Interpretação etc.) será procurando sempre o 

máximo de entrosamento entre as duas equipes, mas conservando-se a 

independência de cada uma
48

. 

 

Com essa resposta, Boal expressa o caráter de autonomia de cada uma das 

equipes e também de como se dariam os respectivos trabalhos, esclarecendo: as 

atividades no Rio não diriam respeito às atividades da equipe de São Paulo e o contrário 

respectivamente. Nota-se que Boal nesse momento não poderia desvincular o nome do 

Teatro de Arena de São Paulo do Teatro de Arena do Rio de Janeiro, pois os ex-

cepecistas precisavam do nome do Arena para poder trabalhar e driblar os órgãos de 

censura. O que fica evidenciado na resposta de Boal é que essas equipes não são a 

mesma coisa, porém carregam o mesmo nome de grupo.  

Fernando Peixoto, em resposta ao entrevistador Richard Roux, mostra como 

pensava a questão do Arena no Rio de Janeiro: 

 

R: Pode-se dizer que o Opinião foi uma continuação forçada do Arena? 

F: Não, foi uma continuação forçada do CPC. Quando este acabou – foi 

acabado – todas as pessoas que dirigiam o CPC estavam processadas, 

procuradas pela polícia. Surgiu a ideia de continuar o trabalho. Só que – é 

engraçado – do Arena sai a ideia do CPC de repente, volta a fazer o Areninha 

do Rio. Teatrinho, Copacabana, pequenino, de arena, no centro, com 

estrutura de produção capitalista... enfim deu errado. Voltou exatamente 

dentro do esquema. E aí, foi fundado o grupo Opinião [...] que, inclusive, 

estreou como produção do Arena de São Paulo, usando o nome do Arena 

para passar pela censura, pela própria polícia daquele momento. De repente, 

havia os mesmos caras do CPC que estavam perseguidos, reunidos num 

grupo... Vão continuar tudo igual, dizendo as mesmas coisas! O Arena que já 

era uma instituição, era uma empresa, já com uma existência, assumiu a 

paternidade, deu o nome para fazer os primeiros espetáculos.  

R: Nunca houve, realmente, um Teatro de Arena no Rio, não é? 

F: Não! O Arena no Rio, era o Boal dirigindo o espetáculo, simplesmente. 

[...] O Arena deu um filhote, foi o CPC, o filhote levou uma porrada, daí fez 
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o seu Areninha, que se chamava Opinião. (PEIXOTO apud ROUX, 1991, pp. 

400-401). 

 

Apesar do tom jocoso de Fernando Peixoto, pode-se ver claramente tanto a 

relação de Boal e do Arena de São Paulo com o núcleodo Rio de Janeiro, como da 

relação que Peixoto estabelece enquanto uma continuidade entre Arena, CPC e Opinião. 

Embora a maneira de exposição de Peixoto seja, até certo ponto, desrespeitosa, o 

conteúdo que ele expressa é importante para a compreensão do Show Opinião, pois de 

forma pontual ele esboça a sua leitura a respeito dessa transição dos três projetos teatrais 

e suas ramificações. Peixoto mostra que tal circunstância – a respeito de dois núcleos do 

Arena – se deu enquanto uma tática contra a censura e a polícia e, que para o trabalho 

dos ex-cepecistas, tornou-se um oportuno aval. Em vista disso, entende-se que o Arena 

de São Paulo foi uma chancela, uma máscara para os integrantes do CPC poderem atuar. 

Naquele momento, entendeu-se que a escolha de utilização do nome do Arena e de Boal 

seria a maneira que apresentava maior viabilidade. 

A repercussão que o espetáculo obteve pode ser observada por meio das críticas 

que ele recebeu em meios jornalísticos, da maneira como a recepção foi vista e como foi 

apresentada na maior parte delas, pré-espetáculo e pós-espetáculo. Em um sentido 

amplo, o Show Opinião teve uma boa recepção por parte do público e podemos ver isso 

a partir da observação de Sérgio Cabral:  

 

Opinião foi um magnífico espetáculo. Se os seus autores não foram 

inteiramente bem-sucedidos na pretensão de mudar o país, mudaram, sem 

dúvida, o teatro musical brasileiro. Era algo inteiramente novo, e seria difícil 

dizer o que mais inovou, se os autores ou o diretor. (CABRAL, 2001, p. 87). 

 

Além de ter sido bem sucedido enquanto característica de uma abordagem 

singular, no que diz respeito à intersecção da linguagem teatral e musical, a produção 

desse espetáculo por si só não teve poderes para modificar o mundo, mas teve o poder 

de contagiar e produzir formas de observação desse mundo.  

No jornal O Diário Carioca, de 2 de dezembro de 1964 (oito dias antes da 

estreia do Show), pode ser lido na coluna de teatro, escrita por Fernando Pessoa 

Ferreira, aquilo que os organizadores do espetáculo estavam propondo: 

 

Voltando a próxima estreia do musical “Opinião”, no teatro do 

SuperShopping Center de Copacabana, informamos que os seus 

organizadores pretendem mais do que um bom “show”. Acreditam que 
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“Opinião” marcará o surgimento de um novo tipo de comédia-musical [...] 

destinado a fazer escola no Rio.
49

 

 

Nessa notícia de jornal, os organizadores do espetáculo dão enfoque sobre a 

linguagem que está em tensão e apresenta a pretensão que ela criará escola no Rio de 

Janeiro, pois abrirá um caminho para a experiência de uma linguagem artística ainda a 

ser descoberta. Mas ao mesmo tempo, essa linguagem não quer dizer, segundo os 

realizadores do espetáculo, que Opinião “[...] é a salvação da lavoura, nem nada disso. É 

um caminho [...]”
50

. Nesse caminho a ser percorrido pelo espetáculo existe um possível 

remodelamento das práticas teatrais brasileiras, o que pode ser observado pelo caráter 

de inter-ação de teatro e música, de afetações testemunhais e documentais, por atores 

(não-atores) e músicos, pela fricção de realidade social e ficção teatral, pelo jogo de 

composição coletiva do espetáculo.  

A notícia de jornal acima tem também o aspecto de funcionalidade comercial, 

tem o interesse em criar uma excitação no público para assistirem ao espetáculo, visto 

que o grupo é de caráter empresarial e, desse modo, a necessidade de público e de 

recursos da bilheteria para o funcionamento do espaço e do espetáculo era 

imprescindível. 

O Show Opinião não era uma proposta de algo novo que viria ocupar um modo 

antigo, segundo um pensamento teleológico, na querela das questões do teatro moderno 

e da tradição do teatro brasileiro. O espetáculo apresenta, em seu modo de produção não 

especializado, aspectos que ainda não haviam sido expressados nas práticas de criação 

teatral nacional com tal êxito.  

O Show Opinião redimensiona as propostas de teatro político brasileiro por meio 

de sua resistência e traz a insurgência de aspectos íntimos atrelados a aspectos 

históricos, não apenas como produção de uma obra ficcional e de temáticas ‘políticas’ 

que fizessem a abordagem de temas como o operário, ou que tratasse de temas como o 

petróleo, mas uma cena que coloca a memória dos intérpretes como prática de criação, 

como modo de fazer teatral, como representação dessas memórias. 

Em um sentido amplo, as notícias jornalísticas apresentam o sucesso do Show 

Opinião
51

, a sua recepção por parte da crítica e também do público. Vemos notícias 
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como: “As salas de teatro andam vazias, mas há uma em Copacabana que vive 

superlotada”
52

. Na continuidade desse artigo, o jornalista tenta dar o motivo dessa sala 

de teatro em Copacabana estar superlotada e ele apresenta a sua opinião a esse respeito 

da seguinte maneira:  

 

[...] esses moços souberam tocar no momento mais preciso, aquilo que apesar 

de tudo permanece vivo no coração da gente brasileira. Mais importante que 

o próprio espetáculo em si, a ressonância que ele encontra, se é que as duas 

coisas podem ser separadas. [...] A linguagem de “Opinião” atinge sem 

esforço o objetivo, despertando para o aplauso a sala cheia. E só por isso 

aqueles moços poderiam dizer: missão cumprida. Porque eles estão provando 

uma coisa muito séria. 
Estão provando que a “Opinião” não é o privilégio de certas falsas elites 

pensantes, mas o pão de cada dia para um povo jovem, de que aquela plateia 

é uma parcela e amostra. Estão oferecendo um dado considerável para a 

ciência social que pretenda saber com exatidão o que pensa e como pensa o 

brasileiro médio desses dias. Quando menos, estão demonstrando que esse 

brasileiro médio repele a mistificação, os ódios irracionais, os preconceitos 

idiotas, o sentido antinacional, o ranço antipopular e antiprogressista que 

escorrem dessa “revolução” que já nasceu velhíssima.
53

 

 

Além dessa matéria jornalística de Miguel Neiva, vemos outras que apresentam 

os mesmos pormenores, como a matéria curta de Jô Soares para o jornal Última Hora, 

com edição em São Paulo. Nessa matéria, ele diz que o espetáculo é muito bem 

montado, que vem sendo apontado pela crítica como uma das coisas mais importantes 

do ano de 64, que “o público está lotando diariamente a sala de espetáculos”, isso 

porque o espetáculo é “um grito do povo”, por estar bem montado e que todas as 

músicas são de categoria, que as letras são “o verdadeiro protesto do povo.”
54

 

 O Show Opinião, por meio de sua linguagem de ‘show-verdade’, consegue, no 

final de 1964, levantar um público de grandes proporções. Podemos ver que na opinião 

de jornalistas a recepção do espetáculo foi agraciada pelo público que lotava o teatro da 

rua Siqueira Campos. O modo de fazer do espetáculo, a sua estética que coloca o ator 

(não-ator) frente a frente ao público, desmistificando a cena fechada e ilusionista, 

(re)coloca os artistas e os públicos em um encontro entre modos de dizer e do que dizer.  

Esses encontros de temas e de modos de fazer cênico, de inventividade teatral e 

dramatúrgica, de ‘inter-ação’ de música e teatro em um ritmo cênico preciso, permitem 

ao Show criar um espaço de relações diretas com seu interlocutor, sendo um interlocutor 
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(o público) que muitas vezes interrompia a cena com palmas e ovas, que cantavam as 

músicas e que ao final pediam bis.  

Podemos perceber, a partir da matéria de jornal de autoria de Reinaldo Jardim 

para o Diário Carioca, um pouco dos posicionamentos do espetáculo e como ele 

chegava ao público: 

 

[...] é uma esplendida lição de cultura popular brasileira, de economia, de 

recursos, [...] E é popular. E é por isso mesmo muito bom. A plateia que está 

superlotando o teatro é a mesma, em amostragem, do público que a tv 

poderia ter. E é preciso ver, no emocionante aplauso de palmas ritmadas, a 

plateia envolvida por uma só emoção que enche os olhos d’água e arrepia a 

pele. E não é emoção barata. É sentimento que vem lá de dentro e acende em 

cada espectador simpatia humana e crença de que nesta terra esperança ainda 

existe. É impossível não sentir essa pungente, mas alegre e otimista, dor que 

move os gestos e voz sofrida de João do Vale, quando ele conta e canta a sua 

vida, e contos e canções de inteligência e talento com uma sabedoria formal 

digna dos poetas maiores.
55

 

 

Opinião alcança, por meio de sua forma simples e incompleta, a interação de 

elementos teatrais e musicais, provoca emoções que vão da alegria ao inconformismo. 

Nesse espetáculo, os artistas e o público criam um espaço simbólico de relacionamento: 

as distâncias sociais, as desigualdades da população brasileira de ordem plural são 

observadas como modos de dizer sobre as políticas nacionais. Podemos ver o espetáculo 

como “[...] o melhor exemplo da corrente de resistência que se formou, espetáculo-

chave dentro da conjuntura de produção cultural da época” (MOSTAÇO, 1982, p. 76).  

Através da perspectiva de Sérgio Cabral, sobre a qual ele diz ter havido uma 

ansiedade que o compelia em relação ao Show, ele observa: “Pois me parecia 

demasiadamente audaciosa a experiência que fizeram [...] Agora, posso confessar o meu 

receio: como conseguiram evitar o fracasso?”
56

 Sérgio Cabral diante de suas dúvidas 

insere uma resposta singela, e diz que ‘deu certo’ e também se arrisca a dizer que “é o 

mais bem feito e agradável espetáculo musical feito no Brasil”. Opinião, naquele 

contexto de 1964, torna-se um espetáculo que ‘deu certo’, tanto em sua proposta de 

espetáculo cênico-musical – enquanto linguagem e prática estética –, como se observa 

na perspectiva de Sérgio Cabral, mas também em seu alcance de público.  
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Um posicionamento pertinente a respeito da recepção do espetáculo pode ser 

consultado com Napoleão Moniz Freire, em sua coluna jornalística chamada Dom 

Quixote. Esse jornalista, na matéria de sua responsabilidade chamada Opinião, de 29 de 

dezembro de 1964, apresenta primeiramente o seu ceticismo declarado a respeito do 

Show. 

Na matéria, de tom irônico, porém contundente, diversas desconfianças são 

lançadas. Napoleão diz só ter vistos elogios; de já ter lido tudo ou quase tudo; que nada 

para ele é menos producente que um espetáculo que todos dizem maravilhas. Neste tom, 

Napoleão comenta que quando assistiu ao espetáculo estava acompanhado de duas 

figuras exigentes e de ‘nariz empinado’. Ele conta que ao final do espetáculo ficou 

surpreso pela reação dos senhores que o acompanhavam, dizendo que aplaudiram de pé 

e passaram o resto da noite falando sobre questões sociais, de reforma agrária e sobre o 

espetáculo especificamente.  

Ele destaca que se viu boquiaberto ao assistir aquele milagre. Ao final da 

matéria, percebe-se que as desconfianças, o ceticismo, o tom de ironia de Napoleão 

produzem um pensamento de que o espetáculo apenas trouxe uma vivacidade ao 

idealismo: 

 

Ri, me comovi, gargalhei, chorei, me impressionei com a quantidade de 

nordestinos que abandona seus estudos, tiro o meu chapéu para a turma que 

citei lá em cima
57

. Para mim a finalidade do espetáculo foi atingida em cheio: 

gerou outra fase do idealismo, que andava meio micha.
58

 

 

Napoleão vê como crítica ao espetáculo a característica de reviver um idealismo 

e para isso ainda utiliza uma expressão informal: micha, que é utilizado por Zé Kéti 

durante a peça. Nesse artigo, pode ser visto um tom de sarcasmo, uma análise exercida 

com sutileza em um tom quase farsesco. No entanto, o texto por ele escrito não nega a 

recepção da obra, mas a percebe como uma maneira de reviver idealismos, estes que 

foram motores do CPC. 

Opinião, diante das dimensões da crítica, teve grande aparição nos meios 

jornalísticos, o que não se pode negar é o alcance de público e a sua importância aos 
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meios intelectuais e da classe média carioca. E, além disso, um grupo que estava por 

surgir e se (re)organizar, conseguiu frente a um momento histórico brasileiro tão 

distinto formular um tratamento cênico pertinente aos imbróglios políticos e sociais, das 

ideologias e temáticas, apresentando um modo de fazer teatral que manteve a sala 

alugada lotada durante meses de suas apresentações, promovendo um modo de 

ocupação e resistência ao golpe militar de maneira a criar uma relação de conexão entre 

a sua estética e a plateia. 

Através desse modo de fazer incompleto e de sua linguagem teatral e musical, o 

Show Opinião conseguiu marcar um período de alinhamento de forças, ou no mínimo, 

possibilitar um modo visível e dizível do teatro que não apenas produzisse 

entretenimento, mas que em seu modo de fazer e de dizer fez confluir a seu favor um 

contexto político a uma forma estética, e desse modo a “[...] história da concepção e 

elaboração do Opinião representa uma reorganização mais ampla das propostas 

culturais que precederam e engendraram o show” (DAMASCENO, 1994, p. 153). 

O Show Opinião foi um espetáculo de grande sucesso de público e de crítica nos 

anos iniciais do regime ditatorial no Brasil. Por meio de sua linguagem cênica e musical 

produziu um enlace entre produção artística e posicionamento político, não isolando a 

criação artística de envolver-se no campo político, mas tendo a partir da linguagem 

teatral um modo de discurso que provocou com o público uma possibilidade de aliança.  

Em uma crítica do jornal Tribuna da Imprensa, percebe-se a complexidade da 

linguagem que o espetáculo realizava. A matéria aponta que: 

 

[...] é impossível classificá-lo. Não é teatro, não é “show” não é drama, não é 

comédia, não é farsa nem pantomima. Não se filia a nenhum dos gêneros 

convencionais. Mas é ao mesmo tempo tudo isso, numa explosão de 

brasilidade incontida, com muita ingenuidade, um lirismo enorme que 

extravasa por todos os lados, um “show” de protesto, um conjunto de revoltas 

impossíveis de serem reprimidas, um amontoado de realidades de fatos 

cotidianos que só os desonestos não veem e que só os imbecis teimam em 

fingir que não existe. [...] o espetáculo é uma lição de humildade e 

arrogância, é ao mesmo tempo timidez e coragem. [...] Em matéria de 

espetáculo é o melhor do Rio. [...] Só mesmo vendo o espetáculo, sentindo as 

músicas de Zé Kéti e João do Vale na interpretação deles mesmos e de Nara, 

para compreender porque Opinião é o grande sucesso da cidade nesse 

momento.
59
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Na perspectiva dessa crítica, o espetáculo não pode ser definido, naquele 

período, diante das linguagens cênicas e modos de fazer convencionado àquele 

momento do teatro brasileiro. O Show é referenciado como algo, naquela época, ainda 

sem nome, ainda sem uma ‘definição’ de sua forma e, ao mesmo tempo, como uma 

prática cênica que infere uma forma que contém ‘tudo isso’.  

O Show Opinião expressa, em seu modo de fazer e de dizer, uma hibridez 

heterogênea no que diz respeito a sua estética teatral, coloca personagens que não são 

personagens, atores que não são atores, música como discurso e texto, letra como poesia 

marginal, posicionamentos de narrativas sociais e com narrativas íntimas.  

Na matéria fica explicitado que o Show é algo ainda inacessível enquanto 

determinação de seu gênero, devido às características inerentes não serem dadas a uma 

presumida forma de fazer já convencionada. A estética do espetáculo traz uma poesia 

que se apropria das narrativas nordestinas, das narrativas cariocas, se aprofunda em 

situar um posicionamento de engajamento sobre as questões sociais do país.  

Opinião está repleto de memória e de intimidade nos elementos de sua 

composição, ele provoca uma comunicação direta com o cotidiano nacional e os seus 

fatos. O espetáculo apresenta circunstâncias da realidade nacional, apoiando-se nos 

fatos e nas canções da vida de seus intérpretes, episódios que são carregados de poesia e 

comicidade, como vemos em João do Vale ao dizer sobre a carta que escreveu ao seu 

pai, ou com Zé Kéti que traz a vida do morador de rua, ou do malandro que ganha a 

vida no baralho para poder viver. O Show Opinião em sua estética traz a intimidade dos 

intérpretes como explosão de sensibilidade e, ao mesmo tempo, faz um levantamento 

político da condição de povo no Brasil. 

 

 

3.3       Política e estética: Opinião um modo de dizer, de ser, de fazer 

 

 

O Show, por meio de sua provocação de lirismo e comicidade alavancados pela 

narratividade musical e documental, aglomera diversos modos de dizer, modos de fazer 

e modos de ser, aspectos que, para Rancière (1995, 1996, 2009), ocupam tanto o campo 

da política, como o campo da estética. Para o filósofo, a política e a estética são 

conectadas com o que ele denominou ‘partilha do sensível’, sendo que elas se alinham 
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nessa conceituação, pois ambas transitam por modos em que o logos é compartilhado e 

pode ser compreendido.  

Dentro desse pensamento filosófico, o que interessa a este estudo é que o Show 

Opinião, ao mesmo tempo em que promove uma linguagem artística de caráter cênico-

musical, íntima e documental - o que através disso produz a sua possibilidade de 

comunicação e expressividade sensível -, também se desenvolve como proposição e 

prática política, apresentando a enunciação de uma coletividade social. 

Essa prática de enunciação, da arte como expressão e da arte enquanto contexto 

sociocultural, empreende na realização do espetáculo o que pode ser observado como 

elementos pertinentes ao campo da política - que é o de ocupar o lugar de fala e poder, 

expressar-se diante das desigualdades e dos danos sofridos por uma determinada parcela 

da população.  

 

Há política porque o logos nunca é apenas a palavra, porque é sempre 

indissoluvelmente a contagem que é feita dessa palavra: a contagem pela qual 

uma emissão sonora é ouvida como palavra, apta a enunciar o justo, enquanto 

uma outra é apenas percebida como barulho que designa prazer ou dor, 

consentimento ou revolta. (RANCIÈRE, 1996, p. 36).  

 

A política nesse caso procura responder a um dano que é feito em relação 

àqueles que não possuem partes ou modos de produzir discursos e promover, assim, a 

ocupação de sua parcela na sociedade, de suas reivindicações. E nesse âmbito, a política 

ocorre por meio de um litígio, de uma contestação das demandas de interesse. Nesse 

aspecto, o Show Opinião se desenvolve a partir de uma abordagem dos danos que os 

intérpretes carregam em suas memórias e vivências e que esses danos se transformam 

em uma forma de litígiono espetáculo, se convertem em uma possibilidade de 

resistência, de ocupação da possibilidade de discurso frente às demandas contidas no 

contexto nacional. 

Quando o Show Opinião se desenvolve, o seu contexto promove um modo de 

pensar as demandas sociais e expor a parte daqueles que não têm parcelas ou modos de 

participação efetiva na comunidade brasileira: os marginais, os nordestinos, os 

desfavorecidos, os desprovidos de participação na produção do discurso. E, nesse 

sentido, os intérpretes no Show podem ser vistos não apenas como Nara, João e Zé, ou 

personagens de uma trama teatral, ou ainda, performers, eles são ‘sujeitos políticos’ que 

para Rancière (1996, p. 54) “[...] não é um grupo que ‘toma consciência’ de si, se dá 

voz, impõe seu peso na sociedade [...]”, pelo contrário, como sujeitos políticos eles são 
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no espetáculo “[...] um operador que junta e separa as regiões, as identidades, as 

funções, as capacidades que existem na configuração da experiência dada [...]”. E nesse 

ponto, os intérpretes como sujeitos políticos não carregam a política do espetáculo pelo 

viés da compreensão de poder, mas pelo entendimento de que esses sujeitos políticos 

provocam relações de mundos, mundos que se aproximam e se distanciam, que se 

relacionam e se separam. 

Observa-se no espetáculo uma produção ao mesmo tempo política e estética 

devido a uma interlocução promovida pela intimidade e pelas dimensões culturais, 

econômicas e sociais de Zé Kéti, João do Vale e de Nara Leão ao se colocarem em 

comunicação as suas vidas e as suas respectivas percepções sensíveis do lugar de sua 

origem e de seus mundos. É na relação entre uma proposta de comunidade e de 

separação – que pode ser vista como uma ‘partilha do sensível’ – que está em jogo o 

espetáculo e como se dá a participação efetiva na comunidade. Ou seja, realiza através 

de seus modos de fazer, por meio da linguagem teatral e musical, uma ocupação da fala 

e a existência de algo comum entre essas falas, pela qual é feita uma perspectiva de 

heterogeneidade nas dimensões dos discursos desses sujeitos políticos. Nesse caminho, 

o Show Opinião, enquanto hipótese, traz ao contexto do teatro brasileiro a junção de 

política e estética: ele não é uma coisa ou outra, as duas possibilidades de leitura, tanto a 

política como a estética se interlaçam num processo que pode ser entendido como a 

partilha do sensível (RANCIÈRE, 2009), em que podemos observar um recorte do 

comum da comunidade, no qual as “[...] artes nunca emprestam às manobras de 

dominação e de emancipação mais do que elas podem emprestar [...] o que têm em 

comum com elas: posições e movimentos dos corpos, funções da palavra,  repartições 

do visível e do invisível” (2009, p. 26). 

Nara Leão, Zé Kéti e João do Vale encontram uma forma de comunidade que é 

atribuída pela compreensão de que a música popular tem mais força quando se alia ao 

povo. Nesse processo, o espetáculo coloca indivíduos separados por suas classes sociais 

e musicais e é nesse aspecto que existe política no Show, não pelos temas e abordagens 

socioculturais e econômicas, mas por “[...] aqueles que não têm direito de ser contados 

como seres falantes [e] conseguem ser contados” (RANCIÈRE, 1996, p. 40). A 

participação de João do Vale e Zé Kéti alavancam a possibilidade de tomar voz, 

possibilidade de discurso àqueles que não são contados no bojo da sociedade e que eles, 

ao representarem a si mesmos, produzem a possibilidade de representação das vozes 
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invisíveis, de certa camada da população. E a partir da colocação de seus corpos, de 

suas classes alocadas em um espaço em arena com a possibilidade de retirar a 

invisibilidade de certos setores da população brasileira, é que ocorre uma perspectiva do 

‘estar-junto’. Nesse estado, proporcionam uma ‘politicidade do sensível’, atribuídas por 

Rancière em relação “[...] às grandes formas de partilha estética que são o teatro, a 

página, o coro [...]” (RANCIÈRE, 2009, p.20) 

Em relação à Nara Leão, podemos observá-la no Show como um eixo que 

procura interceptar as questões da classe média em acordo com uma forma de vida que 

passe a participar e a se posicionar em relação às desigualdades nacionais. Ela é aquela 

que provoca um redimensionamento do olhar da classe média para as questões de 

igualdade social e de resistência artística, uma vez que o caráter de individualidade de 

Nara exprime em seus posicionamentos uma forma de unidade e coletividade. Ela é o 

elo que procura colocar àqueles que não possuem parcelas, modos de discurso na 

sociedade em uma planificação de igualdade e unidade.  

Classes sociais díspares são colocadas como iguais, enquanto agentes sociais e 

que ocupam um lugar de discurso e de expressão de suas vidas, mas também de uma 

intimidade social. Nesse sentido, a política não é “[...] o conjunto dos processos pelos 

quais se operam a agregação e o consentimento das coletividades, a organização dos 

poderes, a distribuição dos lugares e funções e os sistemas de legitimação dessa 

distribuição” (RANCIÈRE, 1996, p. 41). Mas no olhar desse filósofo, em sua proposta 

de política, compreende-se que ela é: 

 

A que rompe a configuração sensível na qual se definem as parcelas e as 

partes ou sua ausência a partir de um pressuposto que por definição não tem 

cabimento ali: a de uma parcela dos sem-parcela. Essa ruptura se manifesta 

por uma série de atos que reconfiguram o espaço onde as partes, as parcelas e 

as ausências de parcelas se definiam. A atividade política é a que desloca um 

corpo do lugar que lhe era designado, ou muda a destinação de um lugar; ela 

faz ver o que não cabia ser visto, faz ouvir um discurso ali onde só tinha 

lugar o barulho, faz ouvir como discurso o que só era ouvido como barulho. 

(1996, p. 42). 

 

Sobre esse olhar, o Show Opinião traz uma atividade política na intenção de 

fazer ouvir uma parcela desfavorecida da sociedade e de reconfigurar discursos, tanto 

em seu sentido cênico como em seu sentido de atividade política. As memórias e 

proposições dos artistas fazem serem ouvidos os ausentes, aqueles que são anônimos, 

fazem com que a atividade política do espetáculo esteja presente no encontro entre 
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processos heterogêneos, um processo de controle e divisão e um processo de busca de 

igualdade entre as diferenças dos intérpretes. 

O Show Opinião, a partir dessas dimensões política e estética, pode ser 

observado em correspondência à ideia de ‘configuração do sensível’ que, para Rancière, 

dá-se pela forma de ocupar o logos, pela maneira como a política e a estética se 

apresentam que é pela forma de “[...] relação entre os modos de fazer, os modos de ser e 

os do dizer, entre a distribuição dos corpos de acordo com suas atribuições e finalidades 

e a circulação do sentido; entre a ordem do visível e a do dizível” (RANCIÈRE, 1995, 

p. 8).  

O filósofo tece essa ideia entendo que a política é estética por sua forma de 

determinação ser sensível. Em relação ao Show Opinião, o observado é que a sua forma 

de configuração política e estética é da ordem do visível e do dizível em que se 

apresentam os sem-parcela na comunidade e suas dificuldades e restrições. Vemos isso 

explicitamente na canção cantada por Nara Leão e João do Vale – Missa Agrária – em 

que é dito: 

 

João do Vale: Eu vim foi do Maranhão, terra de Gonçalves Dias, Ferreira 

Gullar. Parei em Teófilo Ottoni, vim de ajudante de caminhão pro Rio. O 

Chofer que me deu a carona era até camarada, como eu vim ajudando ele, ele 

pagava o almoço ou o jantar pra mim. Parava numa pensão e dizia: como é 

que é o neguinho, hoje tu quer almoçar ou jantar? (risos da plateia) E eu 

escolhia. (risos da plateia) Assim eu cheguei no Rio, me empreguei numa 

construção de ajudante de pedreiro, lá mesmo trabalhava e dormia, só saía de 

noite sozinho, sem parente, sem amigo, sem ninguém. (Nara Leão inicia a 

canção Missa Agrária acompanhada por violão) 

Nara Leão: Mais plantar para dividir não faço mais isso não. Eu sou um 

pobre caboclo ganho a vida na enxada, o que eu colho é dividido com que 

não plantou nada. Se assim continuar vou deixar o meu sertão... Mesmo os 

olhos cheio d’água com dor no coração. Vou pro Rio carregar massa pros 

pedreiro em construção. Deus até tá ajudando, tá chovendo no sertão. Mas 

plantar pra dividir, não faço mais isso não. 

João do Vale: (acompanhado por um pulso rítmico) Quer ver eu bater enxada 

no chão, com força e coragem com satisfação. É só me dar terra pra ver como 

é, eu planto feijão, arroz e café, vai ser bom pra mim e bom pro doutor, eu 

mando feijão ele manda trator, vocês vão ver o que é produção modéstia a 

parte eu bato no peito eu sou bom lavrador. Mas plantar pra dividir não faço 

mais isso não. (GRUPO OPINIÃO, 1994).
60

 

 

Em vista dessa parte do Show, observa-se João do Vale trazer fragmentos de 

suas vivências na viagem para o Rio de Janeiro. Nota-se a colagem de testemunho 

pessoal e de uma musicalidade que narra a condição do lavrador. Nesse contexto, a 

intersecção de modos de dizer, de fazer e de ser que se configuram a partir de um modo 
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sensível de apresentação das partes sem-parcelas, das dificuldades e situações do 

lavrador e também do imigrante produzem a possibilidade de participação política e 

estética na comunidade. O fragmento apresenta também um contexto no qual há uma 

visão exploratória, de não querer mais dividir a produção de alimento visto as condições 

de vida da produção. Vemos também a intimidade de João do Vale no seu estado 

solitário e também de explorado, até mesmo na viagem que fez como imigrante. Nesse 

aspecto, o testemunho de João do Vale com a intersecção musical provoca um aspecto 

sensível, concatenado ao mundo do intérprete como sujeito político e procura trazer 

uma reorganização, uma redistribuição social dos recursos econômicos e agrários. 

Entende-se que o Show Opinião diante do contexto brasileiro de 1964, dos temas 

abordados e da maneira incompleta enquanto estética desse ‘show verdade’, coloca em 

relação às partes dos sem-parcelas, uma luta pela resistência por meio da apresentação 

testemunhal dos intérpretes, da narratividade emocional e social, uma forma cênico-

musical de criar uma espaço de compartilhamento de emoções e de percepções em um 

modo de fazer que está inscrito tanto no que concerne aos anseios políticos como no que 

diz respeito a sua estética.  

O Show Opinião consegue um enlace com o seu público. Ao procurar unir 

músicas do cancioneiro popular e os testemunhos dos intérpretes provoca no público um 

estado de conjunto, uma forma de pensar e agir conjuntamente, uma maneira de pensar 

as diferenças sociais e culturais a partir de sua separação para, então, se considerar a 

possibilidade de arregimentar forças.  

Opinião, nessa abordagem, como hipótese de ser um provocador de uma partilha 

do sensível, traz a representação da ideia de ‘povo’ não fechada, mas procurando dar 

uma ótica para essa perspectiva, empenhando-se para construir uma unidade nacional. 

Desse modo, o Show Opinião acarretou um redimensionamento nas práticas teatrais e 

nesse processo introduziu uma maneira de se estabelecer, de relacionar demandas 

políticas e estéticas, de produzir uma forma teatral na qual a política e a estética estão 

entrelaçadas por seus modos de fazer, modos de dizer e modos de ser. O Show Opinião, 

com o intuito de resistir, tornou-se referência naquilo que diz respeito a colocar a prática 

teatral em relação direta com a política nacional e nessa experiência criativa e crítica, 

apresentou e redistribuiu aqueles que não possuíam parcela (e que ainda não possuem) 

no local de ocupação dos discursos políticos e de participação artística.  
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Opinião, diante deste estudo, traz uma reorganização política e estética das 

práticas teatrais nacionais em uma intersecção entre os modos de dizer, de fazer e de ser 

da política e da estética. Os danos e as desigualdades - e não somente dos intérpretes, 

mas de toda uma comunidade dos sem-parcelas - foram colocados lado a lado, 

acarretando modos de discurso que estabelecem uma proposta de outra ordem social e 

de outra ordem de sensibilidade acerca da facticidade dos brasileiros.  

O espetáculo em 1964 e em 1965 carregou um ar de contestação, de indignação 

e fez isso por meio de sua forma de partilhar questões e sentimentos personificados por 

João do Vale, Zé Kéti e Nara Leão. Além disso, o show atribuiu problemas da 

sociedade brasileira como uma unidade separada através da imagem, dos discursos e das 

figuras que eram esses três artistas. Eles tornam-se porta-vozes da população brasileira, 

do nordestino, do trabalhador, dos marginais ao sujeito de classe média, do músico ao 

empresário. Opinião promove modos sensíveis aos sujeitos mudos, impossibilitados de 

discurso e que não possuem parcelas na comunidade, que não possuem atributos 

econômicos e culturais na ordem política vigente do período. E é nesses modos de fazer 

que o espetáculo, na ótica inscrita nesta dissertação, pode ser observado como uma 

‘partilha do sensível’. 

O espetáculo, sendo compreendido a partir dessas reflexões, levanta nesta 

análise a possibilidade do entendimento de um continnum histórico. Isso ocorre 

mediante a uma produção dramatúrgica que desde as práticas do Arena de São Paulo já 

apresentavam vontades em se desenvolver a respeito do ‘próprio povo’, da realidade dos 

muitos brasis e dos fatos que os circundavam, uma produção teatral. Perpassando a 

produção dramatúrgica do CPC, as ideias de trazer o brasileiro, os seus temas cotidianos 

e sociopolíticos à cena também apresentam essa proposta de observação do cotidiano 

como modo de criação que possibilitasse um compartilhamento de sentimentos e 

posicionamentos políticos nacionais. No Show Opinião, essa busca é levada a uma 

provocação de colocar em expressão cênica o brasileiro, ele mesmo na figura dos 

intérpretes, o arquétipo da personagem que traz o seu cotidiano que é construída nas 

vivências dos intérpretes e, nesse sentido, compreende-se que um dos elementos que 

apresentam o continnum que, como foi cogitado, dá-se pela criação envolta sobre o 

cotidiano do brasileiro e os seus temas. Daí  que no Show podemos ver uma relação 

direta entre os brasileiros e o contexto nacional, bem como existiu na proposta de 

Chapetuba, ou mesmo na proposta de A mais valia, que já angariavam trabalhar sobre o 
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momento histórico presente, os fatos do dia-a-dia, do instante em que os fatos 

aconteciam, e nesse contexto os conteúdos e as formas que são trabalhadas tanto pelo 

Arena quanto pelo CPC, estão presentes no Show.  

Outro ponto que é levantado a respeito desse continuum é o espaço como modo 

de dizer e de fazer teatral. Essas características, de compreender o lugar no qual o 

evento teatral se realiza, são apresentadas como forças nas proposições desse continuum 

que se faz presente pela busca de encontrar a melhor forma de comunicação tanto 

estética como de alcance social para os três projetos. O espaço está vinculado a uma 

possibilidade de relação direta com a sociedade e, no Opinião, observa-se esse diálogo 

preciso, visto que é pelo olhar sobre a realidade do ‘brasileiro’, na cena através dos 

intérpretes, que se pensa uma intervenção da arte na política. 

Tal como no Arena e no CPC, o Show Opinião se desenvolve dentro da 

dinâmica de extrair do cotidiano, enquanto ele acontece, materiais e elementos para a 

composição teatral, provocando a investigação de recriar cenicamente a vida enquanto 

ela se desenrola. E nesse ponto, o espetáculo procura enfrentar a realidade específica em 

que se vivia por meio de uma linguagem teatral, construída no enlace entre clareza 

social e política. Como já se viu no CPC
61

, Opinião angaria forças buscando informar a 

condição dos muitos ‘brasis’ e, desse modo, por meio da informação referente aos 

testemunhos dos intérpretes, tenta alavancar uma mobilização social frente à conjuntura 

política e seu respectivo momento histórico. 

 No Show Opinião, é observado que as personagens, ao mesmo tempo em que 

estão presentes como os próprios sujeitos vivos, estão transformadas em ‘personagens 

arquetípicas’. Essa característica presente no espetáculo vem de um processo de 

construção de linguagem teatral que está permeada por uma constante adaptabilidade ao 

contexto histórico. Vemos que os mesmos objetivos do CPC, que era o de usar formas 

populares que contivesse a melhor maneira de comunicação do conteúdo político são 

retomados em Opinião. Nesse contexto, podemos observar que uma forma que está 

presente nesse processo é a busca por um teatro musical, como já havia sido proposto 

enquanto “farsa musical” em A mais valia vai acabar, seu Edgar (PATRIOTA, 1999) 

e, que no espetáculo em foco, compreende-se o papel da música como uma linguagem 

que se desenvolve lado a lado no processo de construção teatral, redescobrindo as 
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potencialidades da música nacional como modo de comunicação poética e ao mesmo 

tempo informativa. 

Assim, por meio do experimentalismo que antecedeu a realização do Show 

Opinião, percebe-se que os seus modos de construção cênica se alinham a uma 

perspectiva de continnum histórico que toma força de diversas experiências criativas, no 

que diz respeito ao fazer teatral como manifestação política e social. 
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CONCLUSÃO 

 

Na pesquisa realizada a respeito do Show Opinião, procurou-se, por meio de três 

campos, adentrar e analisar as dimensões que o espetáculo produziu no teatro brasileiro, 

sendo eles: o histórico, o dramatúrgico e a sua prática artística. Nesse processo, 

pretendeu-se trabalhar com as proposições estéticas e políticas contidas em suas 

potencialidades cênicas, estabelecendo relações com as práticas e projetos do grupo 

Teatro de Arena de São Paulo e com o CPC da UNE. 

A investigação a partir de sua dramaturgia, de suas críticas, posicionamentos e 

da fortuna crítica, teve como princípio analisar elementos que viabilizassem a 

construção de um pensamento a respeito do espetáculo, no qual política e estética, 

enquanto argumento, estariam em uma relação mútua, sendo na montagem do 

espetáculo um par indivisível: a política produz a estética como a estética apresenta a 

política.  

Diante do recorte histórico, alguns pontos de reflexão foram apresentados como 

metodologias e modos de pensamento do espetáculo partindo do pressuposto de que não 

se sabia exatamente o que era o Show Opinião, se era teatro ou se era show, a qual 

gênero artístico o espetáculo poderia ser caracterizado na época (KUHNER e ROCHA, 

2001), o que apontou para uma hibridez de elementos cênicos que, atrelado ao campo 

artístico da música, apresentou-se enquanto uma linguagem cênica multifacetada. 

Com o recorte histórico e crítico, buscou-se um campo de reflexão de elementos 

que constituíram a prática do Teatro de Arena e a prática do CPC da UNE em relação 

aos seus projetos artísticos e estético-ideológicos. Sobre esses, investigou-se 

características que pudessem apresentar um continuum histórico e que favorecesse a 

análise das proposições estéticas do Show Opinião, não apenas como engajamento 

político. 

Os pontos apurados e elencados desse processo das práticas do Arena foram: a 

configuração espacial das manifestações teatrais; as proposições políticas e estéticas; os 

aspectos teatrais que com o TPE e Augusto Boal provocaram modificações 

significativas no processo de construção da linguagem teatral do Arena, principalmente 

pela ótica do trabalho do ator, da produção dramatúrgica, e do pensamento crítico e 

social da sociedade brasileira. 
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A respeito dessas proposições, constatou-se a configuração espacial como uma 

potência de criação artística, na qual se fez compreender que o espaço teatral em arena 

modificou o status social da realização cênica. Ele deslocou, assim, as percepções e a 

maneira de organização em comunidade, promovendo um modo de visualidade e de 

recepção que modificava um sensorium espaço-temporal comum (RANCIÈRE, 2010).  

O estudo da configuração espacial em arena apresentou pontos que nos 

permitem percebê-lo como uma desconstrução de hierarquias simbólicas dos espaços 

teatrais ‘à italiana’. Observou-se que a configuração espacial em arena se tornou 

protagonista na produção de um discurso teatral estético e político que, a princípio, 

buscava quebrar com o espaço teatral frontal, rompendo com a caixa geométrica, e 

trabalhar a partir dos desafios que essa configuração em arena acarretaria à prática do 

trabalho do ator (LIMA, 1978). Nessa perspectiva, foi levantada a percepção da 

utilização do espaço, também, como uma forma de reduzir os custos de produção 

teatral, que teve como base comparativa as práticas do TBC. Os fatores econômicos e de 

subsistência de um grupo profissional, no que diz respeito ao teatro de Arena, 

apresentou-se como uma aliança entre o desenvolvimento político e estético vinculado 

ao espaço de realização da manifestação cênica.  

Notou-se que as práticas do Teatro de Arena estão atreladas às dimensões que a 

configuração espacial provocava em sua prática artística. O espaço ampliando um 

arranjo de experiências criativas e alçando aproximações com uma proposta de olhar 

sobre a sociedade brasileira. 

No que concerne à entrada do TPE e de Augusto Boal no Teatro de Arena, 

averiguou-se como os posicionamentos críticos e artísticos do grupo foram remodelados 

e de que maneira os interesses por questões sociopolíticas levaram a um 

redirecionamento do funcionamento e pensamento de suas atividades artísticas. 

 A proposta do Seminário de Dramaturgia desenvolvida pelo Arena foi 

investigada e sobre ela atentou-se para como ocorrera um incentivo ao campo da 

produção de dramaturgia por autores brasileiros e de seus devidos aprofundamentos 

teóricos e práticos. Notou-se que o pressuposto de realização do seminário adveio de 

uma insatisfação dos integrantes do Arena em encontrar textos brasileiros que se 

adequassem aos critérios sociopolíticos e artísticos que permeavam os seus ideais 

teatrais. Compreendeu-se que não era a falta de dramaturgia nacional o que se 

questionava, mas o debate da falta de obras que fossem precípuas para o 
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posicionamento de ordem política e que se relacionassem com as perspectivas criativas 

e ideológicas do grupo, visto que um dos motes era o de pensar uma escrita 

dramatúrgica com temas sobre contextos nacionais, levantando materiais que estivessem 

presentes no cotidiano dos acontecimentos históricos brasileiros para a produção 

dramatúrgica.  

O Seminário de Dramaturgia trouxe à tona o pensamento de uma ideia de 

nacionalismo crítico, introduzindo discussões a respeito dos componentes de alienação 

da nação brasileira e de como o teatro poderia assumir responsabilidades em debatê-los, 

tentando alçar um fazer artístico que fosse popular em sua forma e em seu conteúdo, 

procurando responder à sua própria insatisfação (GUIMARÃES, 1978). Nesse contexto, 

o Teatro de Arena passa a ver que a competência de criar uma infraestrutura para os 

objetivos de suas práticas teatrais deveriam ser produzidos pelo próprio grupo. 

A respeito do CPC da UNE, foi investigada a sua prática estética e a sua política 

por meio da percepção de um experimentalismo e inventividade (TOLEDO, 2013). 

Pensou-se como no CPC o teatro e a política eram entendidas como uma unidade 

indissolúvel e como esse teatro desenvolveu uma proposta de elevar o nível de 

conscientização política a respeito de temas do cotidiano e da sociedade brasileira, 

através de estratégias que possibilitassem uma força politizadora e um alcance do 

público popular.  

As propostas de criação dramatúrgica do CPC foram refletidas a partir do viés de 

um teatro coletivo e de sua linguagem estética. As práticas elaboradas pelo CPC 

contribuíram para a formação de uma ideia de teatro de agitprop (COSTA, 2015) e, 

também, de uma dramaturgia com características épicas. Colocou-se em investigação as 

relações e as influências das perspectivas de Erwin Piscator e de Bertolt Brecht no teatro 

produzido pelo CPC e foi observado que antes de ser uma estética épica, as práticas 

buscavam encontrar modos de comunicação efetiva, visto que a partir disso as propostas 

épicas e de agitprop agregavam nas proposições.  

No estudo a respeito do CPC, procurou-se trazer uma proposta de dialética entre 

a prática cênica e a prática política. Analisou-se o procedimento de desenvolvimento 

teatral e as suas respectivas proposições. Nelas se percebeu que o enfoque recaía sobre a 

conscientização das massas, mas que não era apenas sobre as ideologias de seus 

integrantes que a realização cênica do CPC ocorria, mas, também, por modos de 

experimentalismo cênico que proporcionassem uma comunicação a grandes públicos. A 
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prática teatral não é apenas realizada por pensamento, mas também por sua ação. Assim, 

no que diz respeito às práticas teatrais do CPC, entendeu-se que elas eram 

desenvolvidas procurando o maior alcance de público, com aquilo que era considerado 

pelos seus integrantes, como a melhor forma de expressão e comunicação.  

A esse recorte histórico em relação ao Teatro de Arena e ao CPC da UNE, 

chegou-se a um pensamento de continnum histórico. Essa perspectiva se fez presente de 

forma diluída nos três capítulos dessa dissertação. Pensou-se essa característica de 

continuum devido a elementos que foram entrecruzados nas práticas e projetos do Arena 

e do CPC e que apresentaram aproximações com características do Show Opinião. Esses 

elementos são de ordem reflexiva e também artística, entendidos aqui, principalmente, 

pela maneira de trabalho com a configuração cênica, das proposições dramatúrgicas em 

um redescobrimento contínuo de modos de abordagem do cotidiano brasileiro. 

No que concerne à dramaturgia do Show Opinião, constatou-se as suas 

potencialidades artísticas como um redimensionamento das práticas do teatro brasileiro 

e que teve como embasamento de análise as reflexões do pensamento de Sarrazac 

(2002, 2012, 2013), a partir do conceito de drama rapsódico. A análise da dramaturgia 

foi realizada na busca por compreendê-la em relação ao contexto em que esteve 

inserida, assim como pelos elementos que apresentavam um transbordamento de suas 

características formais, sem a determinação de um juízo valorativo de sua política ou de 

sua estética, portanto, em vista disso, ater-se a produção artística esteve em primeiro 

plano. Foi compreendido que o Show Opinião expande as propostas teatrais a respeito 

dos componentes presentes em sua dramaturgia por apresentar uma heterogeneidade de 

formas, que contribuem para um pensamento de redimensionamento do drama 

brasileiro. 

Os elementos dramatúrgicos foram levantados perpassando as propostas 

conceituais de Sarrazac, mas também adentrando as singularidades dessa produção no 

contexto brasileiro. Identificou-se na dramaturgia do Show Opinião uma tessitura de 

formas que foram compostas por meio de uma escrita coletiva e pelo trabalho sobre os 

artistas João do Vale, Zé Kéti e Nara Leão, apresentando características que não são 

expressadas ao olhar desse pensador do teatro em suas reflexões, portanto, esse fator 

demonstrou particularidades da construção da peça e de seus atributos artísticos, 

construindo uma possibilidade de expansão da escrita dramatúrgica brasileira. 
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Constatou-se que o trabalho dramatúrgico, realizado sobre os próprios artistas, 

desenvolveu uma dimensão teatral desenhada por suas memórias e vivências e que estas 

proporcionaram uma expressão dramatúrgica do íntimo desses interpretes através do 

encontro entre aspectos pertinentes à memória pessoal e a uma proposta de teatro 

documental. 

Foi compreendido que a dramaturgia do Show Opinião provoca uma proposta 

artística ancorada na ideia de íntimo social. A dramaturgia, ao ser desenvolvida pela 

apropriação das memórias dos artistas, as quais representam as suas vivências e, ao 

mesmo tempo, fatos sociais e culturais coletivos e individuais, tangem dimensões 

íntimas compartilhadas e que, ao serem compartilhadas, dizem respeito aos artistas e a 

uma coletividade social.  

As memórias dos três intérpretes provocam uma dimensão de relação entre o 

real e o ficcional, entre aquilo que é singular e aquilo que é coletivo. Sobre esse ponto, a 

dramaturgia apresenta com os intérpretes uma representatividade social por meio da 

união da perspectiva estética intima e, conjuntamente, uma estética documental. Nesse 

sentido, chegou-se ao entendimento que pelos modos que a dramaturgia é costurada ela 

apresenta uma estética do íntimo social. 

A análise da dramaturgia do Show Opinião apresentou modos de fazer e de dizer 

que se estruturam por meio de fragmentos das fatias das vidas dos intérpretes. Nesse 

viés, há uma ruptura com a proposta de uma linearidade do drama, ou seja, a 

dramaturgia aqui é tecida a saltos, a recortes, a movimentos que narram situações e 

sentimentos dos intérpretes. Foram elencados pontos que provocaram a percepção do 

Show como um drama raspsódico. Isso foi compreendido através da reflexão a respeito 

de sua tessitura multifacetada, híbrida e heterogênea, desenvolvida por meio de 

elementos de fragmentação, de montagem, de colagem, de rompimento com a 

linearidade da ação, de uma epicização do drama com um enlace entre diálogos e 

narrativas, da dissolução das personagens, da ruptura com uma fábula pelos modos de 

estruturação da escrita sobre as memórias e pela prática dos testemunhos. Desse modo, 

percebeu-se no Show Opinião uma dissolução dos gêneros dramático, o épico e o 

poético em uma mistura de elementos. 

Foi identificada na dramaturgia do espetáculo uma proposta de fragmentação 

que se dá tanto no âmbito dos testemunhos como no âmbito das músicas que se 

intercalam em uma ordem desconstruída na configuração textual e, a respeito disso, 
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notou-se um procedimento de colagem e montagem que promoveu um encadeamento de 

discursos pessoais e íntimos não unidos por uma história, o que apresenta uma 

pluralidade e uma multiplicação dos pontos de vista. Interpretou-se que no Show 

Opinião as características épicas não se apresentam em dissonância com as dramáticas, 

mas que elas estão presentes enquanto uma mistura de formas de composição e criação. 

Diante disso, compreendemos a dramaturgia do Show como uma estética multiforme 

costurada por retalhos musicais e testemunhais. 

Atentou-se para como o texto do espetáculo articular fatias da vida dos 

intérpretes e para a visão dos três artistas que não apontam uma progressão linear e 

sistemática de conflitos, mas por uma trama porosa que angaria variações do conjunto 

de memórias selecionadas para a construção do espetáculo, e assim compreendeu-se que 

a memória e as vivências dos intérpretes se apresentam no Show como um arquivo 

documentado e que é dado em apresentação e em criação para ser reinventadas, 

reinterpretadas, redimensionadas diante das condições políticas e sociais do ano de 

1964.  

A partir disso, o trabalho a respeito das memórias e do íntimo dos intérpretes não 

toma corpo como facticidade do real, mas como maneiras sensíveis que são apropriadas 

para o ato de criação teatral. Assim, o trabalho criativo sobre a memória dos artistas 

apresentou-se como modo de composição criativa de recriar aspectos da vida cotidiana, 

e compreendeu-se que o Show Opinião em sua forma artística ocasiona uma 

desestabilização entre o real e o ficcional por colocar em criação os viventes como 

atores e as suas memórias como modos e temas de expressividade teatral. 

Em consideração ao terceiro capítulo, buscou-se adentrar ao processo de 

representação da peça os modos de organização e de seu espaço, refletindo sobre os 

modos como o espetáculo se inseriu no contexto de 1964 e de que maneira a sua 

recepção foi vista nos jornais da época. Percebeu-se nesse momento que o contexto 

histórico contribuiu nos modos de percepção e recepção das críticas. Foi notado 

posicionamentos de Augusto Boal a respeito do que era o Show Opinião, a sua forma de 

composição e da maneira em que o espetáculo foi visto como uma direção incompleta e 

que alçava alcançar uma proposta de teatro-verdade. 

Buscou-se levantar com maior profundidade os laços entre aspectos estéticos e 

políticos do espetáculo, tanto no que concerne à forma cênica como também através dos 

modos em que se relacionava com o público e com o cotidiano brasileiro. Foi 
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compreendido que a proposta de realização do espetáculo sobre as vidas dos intérpretes 

apresentava a diferença dos desiguais e, a partir dessas, tentou-se criar uma união entre 

diferenças sociais, culturais e econômicas.   

Nesse capítulo, também foi proposto repensar como os aspectos do continuum 

histórico, levantados durante a dissertação, compunham o espetáculo e os pontos que se 

percebeu maior presença desses aspectos foram em relação: ao exercício contínuo de 

experimentalismo cênico e dos modos de comunicação, a procura por uma 

espacialidade, a busca por uma linguagem de cunho popular, as dimensões de 

engajamento político, a insatisfação com os procedimentos teatrais, as maneiras de 

inserção e capacidade de alcance de público, a representação cênica como forma de 

intervenção no real e por uma ampliação das formas dramatúrgicas.  

Com as reflexões que foram produzidas, a pesquisa apresenta esses três campos 

como modos de reflexão do espetáculo averiguando que eles possibilitariam um olhar 

de conjunto e uma expansão dos aspectos estéticos do Show Opinião. A partir dessa 

pesquisa, campos reflexivos foram abertos para uma futura continuidade de estudos a 

respeito do teatro político brasileiro e da forma como o Show Opinião coloca em prática 

uma linguagem de teatro musical unindo elementos íntimos e sociais.  

O Show apresenta em 1964 uma linguagem de teatro musical que buscava 

promover uma comunicação direta com o público. Além disso, um ponto que foi 

percebido se deu sobre um ‘vazio’ de estudos sobre a recepção do espetáculo no período 

em que ele se inscreveu, de como o espetáculo foi observado pela crítica jornalística e 

de que maneira ele produziu uma fruição estética que ampliava as possibilidades de 

percepção do teatro brasileiro, entre um projeto de cultura popular e a sua participação 

na política. 

Um outro caminho que essa pesquisa abriu foi a possibilidade de repensar a 

participação de João do Vale, Nara Leão e Zé Kéti na construção da ideia de 

personagens. Isso porque o espetáculo provoca uma confluência entre realidade social e 

criação teatral, produzindo uma cena na qual é sugerida a presença de um teatro do real 

e que poderia abrir um levantamento para a proposta estética sobre o termo ‘show-

verdade’, ampliando a questão de que se os intérpretes são personagens e, se são 

personagens deles mesmos, como podemos pensar esses elementos em correspondência 

a uma construção performativa da cena, devido à percepção do espetáculo assumir 
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características teatrais híbridas condizentes aos estudos contemporâneos, no que diz 

respeito à presença dos indivíduos na criação de uma teatralidade do real. 

Uma possibilidade de análise desse espetáculo se abre para como podemos 

perceber em sua forma de criação elementos que se dão através de um ato ético e 

político na produção estética, de que maneira produzem potencialidades reflexivas no 

que concerne a compreensão do teatro e de sua teatralidade, de como podemos perceber 

as relações entre esses campos, visto que existe uma forma de se pensar uma 

responsabilidade individual e coletiva, de pensar um modo de expressão de si em um 

contexto político de organização social e que produz um modo de comunicação. Desse 

modo, o Show favorece a possibilidade de continuidade de estudos no que concerne a 

perceber o ato reflexivo e criativo como proposição ética, estética e política. Alguns 

pensadores, filósofos e críticos do teatro e de arte já apresentam essa proposta de 

teorização, como Ileana Dieguez Caballero em sua obra Cenários Liminares; Amélia 

Valcárcel em seu livro Ética contra estética, e também na obra de Mikhail Bakhtin 

Para uma Filosofia do ato.  

A pesquisa também trouxe um levantamento de como a criação do Grupo 

Opinião participou de uma prática de resistência teatral. Nesse aspecto, foi percebido 

que a fortuna crítica do espetáculo e do grupo está dividida, não havendo um material 

teórico organizado que apresente uma perspectiva de conjunto das práticas que o Grupo 

trouxe ao cenário teatral brasileiro e suas devidas formas de estruturação e linguagem. 

Em termos de um de registro sistemático de suas produções (de espetáculos, cursos, 

seminários) de 1964 a 1982, observa-se uma lacuna de estudos sobre as propostas da 

linguagem e dos procedimentos desenvolvidos e que poderia aportar uma organização 

objetiva e analítica de sua linguagem teatral no período ditatorial, quais as reais 

dimensões de participação desse grupo tanto na prática política como da prática artística 

brasileira. Nesse sentido, há um campo fértil e pouco aprofundado a respeito das 

práticas do grupo em seus dezoito anos de existência.  

Assim, com essa pesquisa buscou trazer contribuições e percepções do Show 

Opinião e, a partir dele, tentou-se analisar a sua construção estética e política estudando 

os seus modos de fazer e de dizer artísticos. Considera-se significativo as relações que 

foram tecidas com as práticas teatrais que o antecederam, com a fortuna crítica e 

reflexiva de participação do espetáculo no cenário teatral brasileiro, com a ampliação 

dos olhares ao campo dramatúrgico de sua produção. Considera-se, a partir de todas as 
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reflexões e relações aqui estabelecidas, que a produção artística do Show Opinião 

provocou um rearranjo estético fomentado pelas dimensões híbridas referentes à sua 

linguagem de teatro musical e pela intersecção que desenvolveu entre o universo da 

criação da vida cotidiana em um compartilhamento íntimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

AUSTIN, John L. How to do Things with words. New York: Oxford University Press, 

1965. 

 

ALMADA, Izaías. Teatro de Arena: uma estética de resistência. 1. Ed. São Paulo: 

Boitempo Editorial, 2004. 

BAILET, Florence. A Heterogeneidade. Urdimento – Revista de Pós Graduação em 

Artes Cênicas. - Florianópolis: UDESC/CEART, v.1, n.20, p. 29-31, set. 2013. 

BETTI, Maria Silvia. Oduvaldo Vianna Filho. São Paulo: Edusp, 1997. 

________________. A Politização do Teatro: Do Arena ao CPC. In GUINSBURG, 

Jacó; FARIA, João Roberto. História do Teatro Brasileiro: Do modernismo às 

tendências contemporâneas. – São Paulo: Perspectiva: Edições SESCSP, 2013.  

BOAL, Augusto. Hamlet e o filho do padeiro. Rio de Janeiro: Record, 2000. 

BORNHEIM, Gerd. Brecht: a estética do teatro. Rio de Janeiro, Graal, 1992. 

BRECHT. Bertolt. Estudos sobre teatro. Trad. Fiama Pais Brandão [Testos coletados 

por SiegfriedUnseld]. – 2.ed. – Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005.  

CABRAL, Sérgio. Nara Leão - uma Biografia. Rio de Janeiro: Lumiar Editora, 2001. 

_______________. “Opinião”. Diário Carioca. Rio de Janeiro, 16 dez, 1964. Música 

Popular. 

Opinião. 1964. Fonte: Arquivo Grupo Opinião, CEDOC/Funarte – RJ. 

CAMARGO, Angélica Ricci. As ideias em debate no Primeiro Congresso Brasileiro de 

Teatro (1951). ArtCultura, Uberlândia, v. 14, n. 24, p. 153-166, jan-jun. 2012.  

CAMARGO, Roberto Gil. Som e Cena. – Sorocaba, SP: TCM – Comunicação, 2001.  

COLLIN, Denis. Compreender Marx. Trad.: Jaime Clasen. 3 ed. – Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2010. 

COSTA, Armando et al. Opinião: texto completo do “Show”. Rio de Janeiro, edições 

do Val, 1965. 

COSTA, Iná Camargo. Sinta o Drama. – Petrópolis, RJ: Vozes, 1998. 

_________________. O Agitprop e o Brasil. In.: Agitprop: cultura política. (Org.) 

COSTA, Iná Camargo. ESTEVAM, Douglas.  VILLAS BÔAS, Rafael. – 1. Ed. – São 

Paulo: Expressão Popular, 2015. 

CPC da UNE. O Povo Canta. Long-Play compacto, 1962. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=BJUBke5Bdx8>. – Acesso em: 24/02/2016 

https://www.youtube.com/watch?v=BJUBke5Bdx8


122 

 

DAMASCENO, Leslie Hawkins. Espaço cultural e convenções teatrais na obra de 

Oduvaldo Vianna Filho. Trad.: Iná Camargo Costa. – Campinas, SP: Editora da 

UNICAMP, 1994. 

DANAN, Joseph. O que é a dramaturgia. Trad. Luís Varela. Editora Licorne, 2010. 

DORT, Bernard. O teatro e sua realidade. Trad.: Fernando Peixoto; Revisão de texto 

J.Guinsburg - 2.ed. – São Paulo: Perspectiva, 2010.  

EWEN, Frederic. Bertolt Brecht: sua vida, sua arte, seu tempo. Trad. Lya Luft. – São 

Paulo: Globo, 1991. 

FERREIRA, Fernando Pessoa. Notícia de Jornal. Diário Carioca. Rio de Janeiro, 2 

dez, 1964. Teatro. 

FREIRE. Napoleão Moniz. Opinião. Diário Carioca. Rio de Janeiro, 29 dez, 1964. 

Dom Quixote. 

GARCIA, Silvana. Teatro da militância: a intenção do popular no engajamento 

político. São Paulo: Perspectiva, 2004. 

GRUPO OPINIÃO. Show Opinião, Rio de Janeiro: PolyGram, 1994. 

GUIMARÂES, Carmelinda. Seminário de Dramaturgia: uma avaliação 17 anos depois. 

Dionysos (Especial: Teatro de Arena), organização Maria Thereza Vargas, Carmelinda 

Guimarães e Mariângela Alves de Lima, Rio de Janeiro, MEC/DAC-Funarte/SNT, n. 

24, p.65-82, out. 1978. 

GULLAR, Ferreira. O preço da Liberdade. Folha de São Paulo, São Paulo, 17 mar, 

2005. Ilustrada, p. 10. 

________________. Sobre o CPC4. Disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=mW7g7uNDnr0>. Acesso em 15/02/16. 

________________.  “Ferreira Gullar sobre o CPC da UNE” parte 1. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=215NC6E4_9Q>. Acesso em: 21/02/2016. 

JARDIM, Reinaldo. Opinião. Diário Carioca. Rio de Janeiro, 15 dez, 1964. TV. 

JONES, Margo. Theatre-in-the-Round. New York: McGraw Book Coy, 1951.  

JUNG, Carl Gustav. Os arquétipos e o inconsciente coletivo. Trad. Maria Luíza Appy, 

Dora Mariana R. Ferreira da Silva. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2000.  

KÜHNER, Maria Helena; ROCHA, Helena. Opinião: para ter opinião. Rio de Janeiro, 

Relume Dumará, 2001. 

LIMA, Mariângela Alves de. História das Idéias. Dionysos (Especial: Teatro de Arena), 

organização Maria Thereza Vargas, Carmelinda Guimarães e Mariangela Alves de 

Lima, Rio de Janeiro, MEC/DAC-Funarte/SNT, n. 24, p.31-63, out. 1978. 

https://www.youtube.com/watch?v=mW7g7uNDnr0
https://www.youtube.com/watch?v=215NC6E4_9Q


123 

 

MARTINS, Carlos Estevam. Depoimento. In: Arte em Revista. Vol. 2, n.3, 

março/1980. 

MICHALSKI, Yan. Boal opina sobre Opinião. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 8 dez, 

1964. 

MOSTAÇO Edélcio. Teatro e Política: Arena, Oficina e Opinião. (uma interpretação 

da cultura de esquerda). São Paulo: Proposta Editorial, 1982. 

NEIVA, Miguel. Opinião.  Última Hora. Rio de Janeiro, 28 dez, 1964. 

OPINIÃO. Caderno de Divulgação. Show Opinião. 1964. Fonte: Arquivo Grupo 

Opinião, CEDOC/Funarte – RJ. 

PATRIOTA, Rosângela. Vianinha: um dramaturgo no coração de seu tempo. São 

Paulo: Hucitec, 1999. 

PAVIS, Patrice. Dicionário de Teatro; Trad. para a língua portuguesa sob a direção de 

J. Guinsburg e Maria Lúcia Pereira. 3. Ed. – São Paulo: Perspectiva, 2008. 

PEIXOTO. Fernando. O melhor do CPC da UNE. Org.: Fernando Peixoto. – São 

Paulo: Global, 1989. 

RANCIÈRE, Jacques. Políticas da Escrita. Trad. Raquel Ramalhete (et al) – Rio de 

Janeiro Ed. 34, 1995. 

__________________. O desentendimento – política e filosofia. Trad. Ângela Leite 

Lopes. – São Paulo: Ed. 34, 1996. 

__________________. A partilha do sensível: estética e política. Trad.: Mônica Costa 

Netto. – São Paulo: EXO experimental org.: Ed. 34. 2009. 

_________________. Política da Arte. Trad.: Mônica Costa Netto. Urdimento – 

Revista de Pós Graduação em Artes Cênicas. Florianópolis: UDESC/CEART.Vol1, 

n.15, p. 45-59, out. 2010.  

_________________. Povo ou Multidões? .Trad.: Cláudia Muller Sachs. . Urdimento – 

Revista de Pós Graduação em Artes Cênicas. Florianópolis: UDESC/CEART.Vol 1, 

n.15, p. 61-66, out. 2010. 

ROSENFELD, Anatol. O teatro épico. São Paulo : Perspectiva, 2012.  

ROUX, Richard. LE THEATRE ARENA (São Paulo 1953-1977): Du “théâtre en 

round” au “théâtre populaire” Université de Provence, 1991. 

SARRAZAC, Jean-Pierre. O Futuro do Drama: Escritas dramáticas contemporâneas. 

Trad. Alexandra Moreira da Silva. 2002. Disponível em: 

<http://minhateca.com.br/LucianaAndradito/Livros+Artes+C*c3*aanicas/SARRAZAC

*2c+Jean-Pierre+-+O+Futuro+do+Drama,258533614.pdf> – Acesso em: 18/01/16. 

_____________________. Sobre a fábula e o desvio. Org. e Trad.: Fátima Saadi. - Rio 

de Janeiro: 7 Letras: Teatro do Pequeno Gesto, 2013. 

http://minhateca.com.br/LucianaAndradito/Livros+Artes+C*c3*aanicas/SARRAZAC*2c+Jean-Pierre+-+O+Futuro+do+Drama,258533614.pdf
http://minhateca.com.br/LucianaAndradito/Livros+Artes+C*c3*aanicas/SARRAZAC*2c+Jean-Pierre+-+O+Futuro+do+Drama,258533614.pdf


124 

 

_____________________. Léxico do drama moderno e contemporâneo. São Paulo: 

Cosac & Naify, 2012. 

SCHAFER, R. Murray. O ouvido pensante. Trad.: Marisa Trench de O. Fonterrada, 

Magda R. Gomes da Silva, Maria Lúcia Pascoal. – São Paulo: Fundação Editora da 

UNESP, 1991.  

SOARES, Jô. Opinião de Nara. Última Hora. São Paulo, 28 dez, 1964. Show & Gente. 

SOLER, Marcelo. Teatro documentário: a pedagogia da não ficção. – São Paulo: 

Hucitec, 2010. 

SZONDI, Peter. Teoria do drama moderno (1880-1850). Trad.: Luiz Sérgio Repa. 

São Paulo: Cosac & Naify Edições, 2011. 

TOLEDO, Paulo Vinicius Bio. Impasses de um teatro periférico: As reflexões de 

Oduvaldo Vianna Filho sobre o teatro no Brasil de 1954 a 1958. Dissertação (Mestrado) 

Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas - Escola de Comunicações e 

Artes/Universidade de São Paulo. São Paulo: P. B Toledo, 2013. 

VARGAS, Maria Thereza. O registro dos fatos. Dionysos (Especial: Teatro de Arena), 

organização Maria Thereza Vargas, Carmelinda Guimarães e Mariangela Alves de 

Lima, Rio de Janeiro, MEC/DAC-Funarte/SNT, n.24, p. 6-29, out. 1978. 

VIANNA FILHO, Oduvaldo. Vianinha: teatro, televisão, política. Seleção e 

Organização Fernando Peixoto. – São Paulo: Brasiliense, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

 

ANEXOS 

 

Os materiais contidos nos anexos desta dissertação são matérias jornalísticas a respeito 

do espetáculo Show Opinião e foram coletadas no Centro de Documentação da 

Fundação Nacional de Artes (CEDOC/FUNARTE). Ao total, são apresentados vinte e 

dois anexos que são compostos por diversos jornais e críticos da época, dentre eles 

temos notícias do Diário Carioca; Correio da Manhã; Tribuna da Imprensa; Última 

Hora (do Rio de Janeiro e de São Paulo); Jornal do Brasil; O Jornal; Diário de 

Notícias. Algumas das notícias não possuem referência do responsável pela autoria.  
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