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RESUMO 

 

Trata-se de um estudo sobre a atuação estética e crítica das peças do Coletivo de Teatro 

Alfenim, que tem como proposta construir, por meio do teatro, uma discussão acerca do 

sujeito brasileiro, em perspectiva materialista e histórica, com ênfase na dimensão épico-

dialética. Essa dramaturgia/teatro dialoga com a tradição do teatro épico brasileiro, 

sedimentado nas décadas de 1950-1960, e reavivado na década de 1990, mediante uma 

dinâmica que implica a seleção dos elementos cênico-dramatúrgicos e a reorganização desses 

elementos a favor da produção de seus espetáculos. Assim, estabeleceram-se, como corpus de 

análise, três textos, que resultaram em espetáculos estreados na cena paraibana, a saber: 

Quebra-quilos (2008), Milagre Brasileiro (2010) e O Deus da Fortuna (2011). Portanto, a 

análise-interpretação volta-se para a maneira como a dramaturgia/teatro do Coletivo filia-se à 

tradição do teatro épico brasileiro, ao mesmo tempo em que aponta para suas ressignificações, 

no que diz respeito à utilização das formas épicas no teatro, mediante elaborações estético-

formais presentes nos dias atuais, com as quais passa a dialogar. Para tanto, examinam-se os 

recursos épicos e como estão inseridos no teatro ocidental, sendo reformulados, 

historicamente, com vistas a formalizar a matéria temática, como síntese de um dado social, 

também historicamente situado, expondo-se a crise do paradigma dramático sintetizado pelo 

uso do diálogo. O estudo mostra uma permanência da discussão formal atrelada ao eixo 

temático-conteudístico que traz para o protagonismo o conflito de classes, numa possibilidade 

de unidade e continuidade dentro da tradição nacional, que marca a pertinência dessa 

discussão na contemporaneidade, via assimilação dos elementos presentes na tradição do 

teatro épico-brasileiro. Mediante esse raciocínio, pela análise-interpretação, contextualiza-se a 

produção do Coletivo de Teatro Alfenim, em meio a uma discussão sociopolítica estabelecida 

a respeito das relações de classe, cujas frentes de atuação militam pela restauração do teatro 

como um mecanismo de interlocução com a sociedade.         

 

Palavras-chave: Coletivo de Teatro Alfenim. Teatro Épico. Teoria do Drama. Teatro 

Paraibano Contemporâneo. 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This is a study about aesthetics acting and critical analysis of the plays from Coletivo de 

Teatro Alfenim, whose proposal aims to build, through the theater, a discussion about the 

Brazilian individual, in the materialistic and historical perspective, with an emphasis on the 

epic-dialectic dimension. This drama / theater dialogues with the Brazilian tradition of epic 

theater, settled in the decades of 1950-1960 and revived in the 1990s by a dynamic that 

implies the selection of scenic-dramaturgical elements and reorganization of these elements in 

favor of production their shows. Thereby, it was established, as corpus analyzed, three texts, 

which resulted in three shows premiered in Paraíba, namely: Quebra-Quilos (2008), Milagre 

Brasileiro (2010) e O Deus da Fortuna (2011). Therefore, the analytic-interpretation look to 

the way how drama / theater from Coletivo is linked to the Brazilian epic theater tradition, 

while pointing to their reinterpretation, with regard to the use of epic forms in the theater, by 

aesthetic and formal elaborations present nowadays, with which it dialogues. Therefore, we 

examine the epic resources and how they are inserted in the western theater, being 

reformulated, historically, in order to formalize the subject matter, such as synthesis of a 

social given, also historically situated, exposing the crisis of dramatic paradigm synthesized 

by the use of dialogue. In this way, there is a sedimentation of formal discussion linked to the 

theme and their parts which brings to the role the class conflict, a possibility of unity and 

continuity in the national tradition, still marking the relevance of this discussion in the 

contemporary world, through assimilation of elements present in the tradition of brazilian epic 

theater. By this reasoning, the analysis-interpretation contextualizes the production of 

Coletivo de Teatro Alfenim amid a sociopolitical discussion established around the class 

relations, whose fronts militate for the restoration of the theater while dialogue mechanism 

with society.  

 

 

Keywords: Coletivo de Teatro Alfenim; Epic Theater; Drama theory; Paraiba Contemporary 

Theatre 
 

 

 



 

 

 

 

 

RESUMEN  

 

Este es un estudio sobre la actuación estética y crítica de las piezas del Colectivo de Teatro Alfenim, 

cuya la propuesta es construir, por el teatro, una discusión en torno del sujeto brasileño, en la 

perspectiva materialista e histórica, con énfasis en la dimensión épico- dialéctica. Este drama / teatro 

dialoga con la tradición brasileña del teatro épico, que se instaló en las décadas de 1950-1960, y 

revivió en la década de 1990, por una dinámica que implica en la selección de elementos escénico-

dramatúrgicos y en la reorganización de estos elementos a favor de la producción de sus espectáculos. 

Así se establecieron, como el análisis de corpus, tres textos, lo que resultaron en espectáculos 

estrenados en escenario Paraibano, a saber: Quiebra Kilos (2008), Milagro Brasileño (2010) y El Dios 

de la Fortuna (2011). Sin embargo, el análisis - interpretación se vuelve a la forma como el drama / 

teatro del Colectivo está afiliado a la tradición del teatro épico de Brasil, mientras que señala a su 

reinterpretación, en relación con el uso de formas épicas en el teatro, por medio de elaboraciones 

estético y elaboraciones formales presentes en los días actuales, con el que sucede al diálogo. Por lo 

tanto, se examina los recursos épicos y la forma en que se insertan en el teatro occidental, siendo 

reformulados, históricamente, con el fin de formalizar la materia temática, como la síntesis de un dado 

social, también situado históricamente, dejando al descubierto la crisis del paradigma dramático, 

sintetizado por el uso del diálogo. De esta manera, se observa una permanencia de la discusión formal 

relacionada con el eje temático-conteudístico que aporta al papel de la lucha de clases, en una 

posibilidad de la unidad y la continuidad adentro de la tradición nacional, sigue marcando la 

importancia de este debate en el mundo contemporáneo, a través de la asimilación de los elementos 

presentes en la tradición del teatro épico-brasileño. Por este razonamiento, por el análisis-

interpretación, se contextualiza la producción de Colectivo Teatro Alfenim en medio de una discusión 

sociopolítica establecida alrededor de las relaciones de clase, cuyos frentes de actuación militan por la 

restauración del teatro... mientras mecanismo de diálogo con la sociedad.  

 

 

Palabras clave: Colectivo Teatro Alfenim; Teatro Épico; Teoría del drama; Teatro Paraibano 

Contemporáneo. 
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INTRODUÇÃO  

 

O teatro hoje, como modo de produção que está circunscrito a grupos e/ou coletivos 

em plena atividade – e na qual se pode verificar a presença de uma marca ou assinatura – 

apresenta características que, via de regra, estão voltadas para a problematização da forma do 

drama tradicional. Apesar da dificuldade de avaliar o trabalho dos grupos contemporâneos, 

devido à proximidade temporal da crítica em relação a tal produção, esta tese se debruça, 

especificamente, sobre a obra (em construção) do Coletivo de Teatro Alfenim, sediado em 

João Pessoa, capital da Paraíba, com vistas a analisar como, nos primeiros anos do Século 

XXI, estabelecem-se nesse espaço de experiências, no que tange à produção cênico-

dramatúrgica e teórica em torno do teatro épico-dialético. 

É nesse sentido em que se empreende a leitura de uma produção teatral que não mais 

está inscrita no paradigma da tradição dramática cerrada, o que faz com que os elementos 

épicos assumam o protagonismo, uma vez que o processo de narrativização da cena torna-se 

cada vez mais adequado para os assuntos que eclodem do tempo histórico, o que marca, como 

afirma José da Costa (2009), o teatro contemporâneo como  

 

de caráter narrativo-performático, que se constitui como escritura cênico-

dramatúrgica conjugada, colaborativa, processual e desdramatizada, 

resultando em uma cena problematicamente narrativizada, uma vez que se 

utiliza de procedimentos narrativos, mas que desfaz a todo instante a 

narratividade como linha temporal e causal, encadeada e unidirecional […]. 

(COSTA, 2009, p. 227).  

 

Pode-se afirmar, como uma característica marcante na construção de espetáculos de 

alguns grupos em atividade, não mais o apego à formulação de uma fábula linear, mas a 

problematização em torno da estrutura da fábula, consequentemente, daquilo que se quer 

narrar. Assim, a dramaturgia produzida hoje, em grande proporção, é inclinada ao ato de 

narrar, no entanto, essa narrativa é construída cenicamente, não só pela fala das personagens 

em ação, mas também por toda uma gama de recursos que competem para sua construção. 

Sobre esse processo, Silvia Fernandes (2010, p. 163) acrescenta que ―a qualidade de teatral 

deixa de ser medida pela capacidade de criar ação‖.  

 Em termos de teatro nacional, nitidamente, esse momento se configura como um 

tempo tomado pelo entretenimento e pelas relações de mercado, que retiram de cena certas 

forças produtivas nesse campo artístico, notadamente aquelas em que a ponte entre o ficcional 

e as questões pertinentes à dinâmica social se construíram dentro de uma dada tradição via 
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uma intenção crítica, disposta a estudar o sujeito brasileiro em sua amplitude. É assim que 

propomos a observação atenta de um sistema teatral
1
 - a cena paraibana - em suas relações 

com a cena nacional contemporânea, na qual poderemos identificar traços estéticos 

pertencentes a essa época que a distinguem das demais, no tocante aos aspectos temático-

conteudísticos e à maneira como são estruturados na construção de obras em sua forma.  

Esse foi o método usado por Antonio Cândido para entender a, assim considerada, 

formação da literatura brasileira, mediante um rigoroso estudo de obras de um dado período 

de produção que, da tensão entre as formas já desenvolvidas no Ocidente e do contexto 

nacional, produzem marcas estilísticas que as identificam historicamente. Essas marcas dizem 

respeito a um sentimento de uma época, captada nas malhas do texto, que é caracterizado 

como uma redução estrutural de um dado processo histórico e cultural. Há, assim, por parte 

do crítico e estudioso, uma seleção de obras, o que pressupõe a exclusão de outras que, 

porventura, não criam laços de identificação com os aspectos mencionados. Assim, essa é 

uma operação que se dá sobre a necessidade de fixar uma tradição.  

Maria Elisa Cevasco (2001), ao explicar o que Raymond Williams entende por 

tradição, diz que toda ela é ―construída segundo um princípio de seleção, funciona como um 

poderoso mecanismo de incorporação, articulando processos de identificação e de definição 

cultural‖ (p.72-73). Já Eric Hobsbawm (1984, p. 17), ao falar sobre a ―tradição inventada‖,
2
 

descreve três categorias: 

 

a) aquelas que estabelecem ou simbolizam a coesão social ou as condições 

de admissão de um grupo ou de comunidades reais ou artificiais; b) aquelas 

que estabelecem ou legitimam instituições, status ou relações de autoridade, 

                                                           
1
 Na Formação da Literatura Brasileira (2006a), Antonio Cândido observa esse processo de formação da 

literatura brasileira, através da análise de um longo período, quando a relação entre os influxos externos e 

internos – os dados temáticos/conteudísticos e formais – criam, principalmente no fim do Século XVIII e com 

mais força no Século XIX, uma ―síntese de tendências universalistas e particularistas‖ (p.25). Cândido, assim, 

formaliza a ideia de um sistema literário, composto pela tríade autor-obra-público, em que se identificam traços 

característicos da produção de determinada época, no que tange à temática, à forma adequada de torná-la 

linguagem, como também ao meio em que a obra é veiculada, o que promove a mediação pela recepção, não 

apenas a dos leitores comuns, mas também a dos leitores especializados - os críticos literários. É por esses 

caminhos que se desenvolve, então, o trabalho do Professor Décio de Almeida Prado, com vistas a compreender 

o teatro brasileiro por uma perspectiva formativa e sistêmica. A noção de sistema teatral implica, assim, no 

entendimento de textos e autores que encontrem algo em comum (temas, formas cênicas, público), o que 

formaliza a possibilidade de continuidade, que repercute socialmente, uma vez que se insere em um dado 

processo histórico-social. 

2
 ―Por 'tradição inventada' entende-se um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácitas ou 

abertamente aceitas, de natureza ritual ou simbólica, que visam inculcar certos valores e normas de 

comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente, uma continuidade em relação ao passado‖ 

(HOBSBAWM, 1984, p. 9). 
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e c) aquelas cujo propósito principal é a socialização, a inculcação de ideias, 

sistemas de valores e padrões de comportamento. 

 

Diante disso, há um ponto de convergência entre esses teóricos que será importante 

para o estudo de um sistema sobre o qual incidem questões de produção, fatura e recepção, 

ligadas a uma forma específica (o teatro épico-dialético) e a uma dinâmica histórica e cultural 

de uma civilização, na qual a tradição é construída por um processo de seleção de obras, cujos 

indicadores de ordem temática, conteudística e estilística apontam para uma identidade que se 

comporta como síntese formal de um dado histórico que, de alguma maneira, caracteriza uma 

forma de produção específica de uma época. Assim, a tradição contribui para o estudo de 

diversos aspectos situados no passado, mas que, se estudados isoladamente, não são 

detectáveis, o que torna possível o estudo das relações humanas com o passado, de modo a 

legitimar as práticas do presente ou elaborar sua crítica, iluminando novos caminhos.  

O teatro, nas décadas de 1960/70, ou, para ser mais exato, a partir de 1958, com a 

estreia da peça Eles não usam black-tie, escrita por Gianfrancesco Guarnieri, inaugura um 

olhar sistemático para o contexto sócio-político nacional, expondo questões referentes ao 

conflito de classes, em oficinas, discussões e trabalhos voltados para a dramaturgia nacional. 

Essa tradição teatral, que se fundamenta na abordagem em cena de questões referentes ao 

Brasil, congregou um público crítico cuja maioria era composta de pessoas do campo das 

artes, atores e estudantes universitários e de grupos teatrais amadores, indicando os rumos do 

teatro ao longo dessas duas décadas.  

A Professora Iná Camargo Costa, em seu paradigmático livro, A hora do teatro épico 

no B6rasil (1996), construiu, numa análise e interpretação de obras de 1958-1968, cuja baliza 

teórica residia nos elementos estético-formais do teatro épico, uma noção histórica de atuação 

do teatro épico em relação ao mercado e aos seus meios de produção/consumo, 

recepção/crítica. A partir desse trabalho, que elucidou uma década de intensa produção 

referente ao teatro épico, o exercício crítico e interpretativo começou a trilhar um sedimento 

mais concreto sobre o qual reside um trabalho que formulou um método e que o meio 

acadêmico assimila como modelo. Na década de 1990, com a formação da Companhia do 

Latão, o método de trabalho do coletivo residente em São Paulo trouxe, novamente, Bertolt 

Brecht, o diretor/dramaturgo e o teórico/crítico, para a mesa de estudo, produzindo meios para 

se construir um público voltado para um trabalho claramente pautado no teatro épico-

dialético. Para esse fim, a Companhia criou seminários sobre a dramaturgia e oficinas em que 

a concepção de um teatro sempre em processo assume o protagonismo. Assim, em nossa 
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história teatral, seja no que se refere aos textos ou às apresentações teatrais, seja no que toca à 

recepção crítica nacional, observa-se uma gama de estudos que, de maneira sistemática, 

tratam das produções teatrais claramente fundamentadas em processos estilísticos que buscam 

formalizar a matéria artística a partir de elementos pertencentes ao universo épico/narrativo. 

Tais reflexões tomaram força com estudos de teóricos e críticos que debateram e debatem 

sobre a repercussão do método advindo de leituras do trabalho de Bertolt Brecht em terras 

brasileiras.  

Seguindo a jornada dos críticos e teóricos que sedimentaram o chão das pesquisas e 

das produções a respeito do teatro épico no Brasil, o presente trabalho intenta contribuir, 

focando sua reflexão sobre o Coletivo de Teatro Alfenim (sempre atento, nesse ponto, tanto 

aos espetáculos quanto à atuação política e cultural desse grupo), a partir de balizas teóricas 

que discutam sobre as relações dos elementos épico-narrativos no processo de formalização 

dos conteúdos que estão presentes em nossas relações com a atual conjuntura social.  

Assim, obra de Brecht tornou-se paradigma para uma produção teatral que vai além 

dos palcos e que quer travar um debate com o público e a sociedade. De outro lado, também é 

preciso entender que a remissão ao recurso épico, na dramaturgia/teatro, pode ser 

caracterizada pela ―presença de uma ação narrada no tempo passado ao público (leitor e/ou 

espectador)‖ (DICIONÁRIO DO TEATRO BRASILEIRO, 2006, p.132), e que esse 

elemento, pertencente ao gênero épico/narrativo, é uma via para se resolver uma questão de 

fundo temático-formal presente quando da irrupção do drama moderno, no que se refere à 

dialética problemática entre forma e conteúdo, nos termos apresentados por Peter Szondi, em 

sua Teoria do drama moderno.  

Para esse teórico, o meio viável de construção do drama eram a exposição e a 

formalização da relação inter-humana através do diálogo, que criava um encadeamento de 

cenas, através de um efeito de causa e consequência, fazendo a ação progredir como uma 

engrenagem que, uma vez ligada, seguia rumo ao desfecho sem a interferência de qualquer 

coisa externa a ela. Em suas análises, Szondi, ao estudar alguns dramaturgos da virada do 

Século XIX/XX, detecta que a forma supracitada sofria algumas alterações, como a presença 

de elementos épico/narrativos que interferiam na sequência da peça, antes autônoma em seu 

desenvolvimento. Essa questão estabelecia, então, uma crise na forma dramática clássica, que 

tinha como principal elemento o diálogo. Daí que a articulação, na dramaturgia, de recursos 

estilísticos presentes, por exemplo, no romance, diante de uma perspectiva mais fechada, seria 

contraditória àquele gênero. Dessa contradição, irromperam o teatro naturalista e as peças de 
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um só ato, numa tentativa de salvar a forma dramática. No entanto, percebeu-se um período 

de ―transição‖, em que os traços épicos formalizam um novo conteúdo e, na esteira desse 

desenvolvimento, surgiram as propostas estéticas de Brecht como ―solução‖ (ou superação) 

para a contradição verificável da relação entre a forma dramática e o conteúdo por ela 

formalizado: no teatro épico, o palco não tem o aspecto mágico, presente no drama clássico, 

mas se apresenta como uma sala de exposição; o público não se configura como simples 

espectadores, mas como pessoas interessadas em discutir sobre o problema apresentado na 

peça; o texto não é mais o fundamento do espetáculo, mas um roteiro de trabalho; os atores 

não criam uma unidade com a personagem que estão representando, mas precisam ter uma 

consciência crítica diante dos papéis que eles desempenham.   

Assim, postula-se a necessidade de entender, via análise-interpretação, como as 

práticas socioculturais, presentes em nossa sociedade, são formalizadas através dos 

procedimentos estéticos oriundos do teatro épico, considerando a exiguidade de trabalhos 

analíticos em torno das peças do Alfenim, na perspectiva de analisar a maneira como essa 

dramaturgia/teatro filia-se a uma tradição do teatro épico brasileiro, apontando para a 

atualidade da forma épico-dialética. Para isso, é preciso compreender o trajeto dessa forma 

não apenas como um percurso histórico e estético. Tal perspectiva busca estabelecer como os 

elementos do teatro épico são assimilados e como são utilizados quando inseridos em uma 

nova realidade histórica, social e cultural - a saber - a contemporaneidade paraibana, e, por 

analogia metonímica, a brasileira.  

Assim, os textos escolhidos como corpus de análise são, conforme a ordem de suas 

datas de estreia, os seguintes: Quebra-quilos (2007); Milagre Brasileiro (2010) e O Deus da 

Fortuna (2011)
3
. As peças não interessam ao presente estudo apenas no que se refere a sua 

dramaturgia ou encenação, mas também como dados significativos que circundam o construto 

de um grupo, o Coletivo de Teatro Alfenim, que trabalha em processo, construindo uma 

concepção de teatro que alcança diversos níveis de discussão, no que se refere ao teatro épico. 

Entre outros parâmetros, a análise tem em vista o estudo sobre como, em terras paraibanas, a 

tradição épico-dialética começa a dialogar com procedimentos teatrais que sintetizam a 

dialética das formas dramatúrgicas e teatrais, refazendo, em perspectiva, um processo de 

                                                           
3
 Destaque-se que todos os textos são inéditos (em fase de preparação para publicação da dramaturgia do 

Alfenim, sob responsabilidade do próprio grupo) e que o acesso a eles (em suas versões ―provisórias‖) nos foi 

facilitado pelo Coletivo. Portanto, trabalha-se com textos que são, antes de tudo, versões de trabalho em/para 

cena, assim, sujeitas a modificações impostas por cada situação de apresentação ao público. Para fins de análise, 

elegemos as versões de estreia das peças já mencionadas, às quais tivemos acesso. 
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passagem de formas ainda sob a tensão dramático-épica, passando pelas formas rapsódicas e 

chegando ao eminentemente épico-dialético, sempre em diálogo com as forças produtivas 

locais, em dinâmica dentro do próprio grupo, incluindo suas diferentes formações em termos 

de elenco.  

Para nortear o trabalho, formularam-se as seguintes balizas: (1) considerando-se um 

novo aparato teórico-crítico a que a crítica especializada passou a ter acesso nas duas últimas 

décadas —  os estudos sobre a ―crise‖ da forma dramática (conforme apontado por Szondi), 

como também os apontamentos em torno do desvio da fábula, a noção da crise da personagem 

e a proposta teórica da impersonagem (desenvolvidos a partir de uma leitura crítica do 

trabalho de Szondi empreendida pelo teórico francês Jean-Pierre Sarrazac), a compreensão de 

um autor rapsodo e a relevante atuação desses críticos para a construção de uma nova 

compreensão sobre as formas dramatúrgicas e teatrais que rompem com o paradigma 

aristotélico, como se dá a eclosão de uma cena épica na Paraíba, inserida em um momento 

propício para a consolidação de tais propostas estéticas?; (2) Haveria uma permanência da 

discussão formal atrelada ao eixo temático-conteudístico que traz para o protagonismo o 

conflito de classes, numa possibilidade de unidade e continuidade dentro da tradição nacional, 

marcando ainda a pertinência dessa discussão na contemporaneidade?; (3) O caráter crítico da 

dramaturgia/teatro, que propõe a discussão sobre o contexto histórico, social e cultural do 

Brasil contemporâneo, bem como o exame crítico de suas contradições no interior desse 

processo dinâmico e heterogêneo, visa a uma atuação cênica capaz de alterar estruturalmente 

as práticas sociais, apesar de toda uma crítica que considera ultrapassada esse tipo de prática?   

Assim, este trabalho de tese se delineou a partir do objetivo geral - analisar e 

interpretar as três peças selecionadas do Coletivo de Teatro Alfenim, considerando os 

procedimentos estético-formais do teatro épico no cenário da dramaturgia/teatro na 

contemporaneidade, em relação às teorias e às concepções críticas que se fixaram na linha 

histórica referente ao assunto. Aponta-se, então, para uma construção metodológica do 

trabalho, cuja discussão foi estruturada em três estruturas bem definidas: uma de caráter 

teórico, outra de caráter histórico e uma com o objetivo analítico e interpretativo
4
. Essa opção 

                                                           
4
 O método filia-se à teoria crítica, desenvolvida por Horkheimer, que diverge do método tradicional em alguns 

pontos: primeiramente, a opção teórica e crítica parte dos estudos de Marx e, consequentemente, seleciona um 

campo teórico específico, aos quais estão filiados alguns intelectuais. A teoria crítica, em contraponto com a 

teoria tradicional, não se interessa apenas pelo funcionamento das coisas, como uma máquina que é desmontada 

para olhar suas engrenagens e estudar seu funcionamento, mas também por analisar criticamente seu 

funcionamento, a ponto de detectar elementos que podem ser superados, sempre apontando para uma 

emancipação, que permite ao teórico uma postura crítica. Isso difere da postura do pesquisador acostado ao 

método tradicional, que assume a postura de um observador dos fenômenos que estabelecem uma cadeia de 
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aponta para uma dimensão que, aparentemente, compartimenta a discussão. Todavia, esse 

modo de organizar os capítulos se justifica por se compreender mais diretamente as etapas 

que estão presentes no estudo dos elementos épico/narrativos em chave dialética em relação 

ao processo de construção dos espetáculos do Alfenim.  

O estudo da forma do drama, que posiciona o pensamento crítico para o campo de 

estudo da tese, conforme já se delimitou, afina-se com o método do trabalho de Peter Szondi, 

que revela sua filiação à teoria crítica, não só abrindo uma nova chave de interpretação para as 

peças que fugiam do esquema formal tradicional, mas também denunciando a tentativa 

frustrada de pensar a forma dramática como um elemento estático, imutável. Por sua vez, a 

dialética entre a dramaturgia/teatro e os processos históricos e culturais, examinar-se-á a partir 

da concepção de cultura de Raymond Williams, que, em seu livro Cultura (1992), procura 

entender a produção cultural como um sistema de significações mediante o qual uma dada 

ordem social é comunicada, vivenciada e estudada. Dessa maneira, a cultura é entendida de 

forma substancial, sem ignorar as diferentes manifestações e organizações de grupo, que se 

distingue por sua tradição, geograficamente, e, sobretudo, por sua classe social.  

Para analisar/interpretar os textos, recorremos ao método dialético, conforme propôs 

Antonio Cândido, no hoje clássico estudo Dialética da malandragem (1970).
5
 De acordo com 

o teórico, a análise deve considerar um movimento dialético entre forma literária e processo 

social. Portanto, adotamos uma perspectiva que considera as relações internas entre as peças 

em estudo, todo um conjunto de relações possíveis entre a tradição anterior, que remete à 

década de 1960 e posteriores, como também alguns textos da dramaturgia universal, aludidas 

em relações de diálogo, ora aberto, ora implícito nas malhas textuais para fins de leitura 

crítica, visando compreender as relações entre texto e encenação, na produção teatral, e sua 

recepção/difusão, produção/consumo no contexto nacional contemporâneo. Assim, podemos 

atestar que nossa proposta de tese filia-se ao entendimento de literatura como redução 

estrutural de um dado processo histórico social e cultural.  

                                                                                                                                                                                     
causa nos processos estudados. Dessa forma, cria-se uma relação objetiva com o objeto de estudo em que o 

contraponto é o pensamento crítico, que traz o componente histórico como condicionante de um dado processo 

social a ser analisado, o que o torna mutável, uma vez que a história interfere no objeto de estudo e modifica-o.  

5
 Neste texto, elabora-se a proposição dialética de ordem e desordem, que trata da suspensão do juízo moral e da 

ótica de classe que ele veicula. Esse mecanismo demonstra um movimento no interior da obra, em que 

comportamentos dicotômicos entre personagens e conceitos morais são anulados, demonstrando um equilíbrio, 

que não é fruto de uma harmonia, mas de uma aceitação e confluência das diferenças entre as personagens. Esse 

movimento denuncia a relação dialética entre a dinâmica social da referente época e a forma literária. 
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No que diz respeito à estrutura, esta tese se divide em duas partes. Na primeira delas, 

apresentamos nossos prolegômenos teóricos e nos propusemos elaborar um percurso histórico 

e estético em torno do elemento épico. É composta por dois capítulos. No primeiro, intitulado 

―Rumo ao Épico‖, refletimos sobre a crítica ao paradigma aristotélico, elaborada por Peter 

Szondi, em meados da década de 1950, e, consequentemente, a ampliação do paradigma 

szondiano por Jean-Pierre Sarrazac, com base na noção de ―epicização‖ do drama. Como se 

sabe, Szondi formulou uma teoria do drama moderno, em meados do Século XX, a partir das 

análises de algumas peças do período de 1890-1940, evidenciando uma crise na forma do 

drama tradicional, no que tange à relação forma/conteúdo. Baseado nos estudos de Adorno, 

Walter Benjamim e Georg Lukács sobre a forma artística, o teórico procurou comprovar o 

caráter histórico da obra de arte, nesse caso, a dramaturgia dos autores desse período, 

apontando o teatro épico de Bertolt Brecht como uma possibilidade de superação da crise. A 

partir desse aporte teórico, o primeiro capítulo se propõe a investigar uma trilha histórica em 

que os elementos épico-narrativos estão presentes como soluções formais para a formalização 

de assuntos, principalmente de matéria histórica, que não mais se adéquam à forma dramática 

fechada, agora problematizada. Num segundo momento, pretendemos compreender como a 

noção do paradigma da crise se apresenta como peça fundamental para o entendimento de um 

drama moderno e como, num terceiro momento, o paradigma da crise abre espaço para a 

formação de um novo paradigma para dramaturgia/teatro.  

No segundo capítulo, ―Teatro épico ao Norte‖, apresentamos um estudo sobre as 

balizas teóricas brechtianas como formadoras de um teatro épico/narrativo no Brasil. O 

objetivo não é de descrever um momento da história do teatro épico que se estende, 

principalmente, entre 1958-1968, conforme observa Iná em A hora do teatro épico no Brasil, 

mas entender a mudança do paradigma dramático para o paradigma épico na tradição 

brasileira, em um processo de mutação, e como os novos elementos estético-formais, 

característicos da mudança, repercutem na formação das peças do Coletivo de Teatro 

Alfenim, a partir de 2007. Tal formação se relaciona com a atividade da Companhia do Latão, 

grupo que reside em São Paulo e estabelece-se como exemplo de teatro épico/dialético, 

baseado nos estudos de Brecht, no entanto, sem desconsiderar as especificidades do contexto 

nacional e suas contradições na contemporaneidade. Metodologicamente, analisamos esse 

processo, primordialmente, a partir dos Cadernos de Apontamentos produzidos pelo Alfenim, 

os quais apontam para textos referentes ao processo de produção de cada peça e outras 

questões de ordem teórico-crítica. É dessa maneira que nos propomos a estudar uma parte 
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dessa história, mediante a contemplação da importância da Companhia do Latão para o 

Alfenim, visto que a produção contemporânea tem características específicas, no que 

concerne à relação entre o texto dramático e a encenação, e atua criticamente em uma 

sociedade crivada de contradições, próprias da virada do Século XX e início do Século XXI. 

A segunda parte da tese é dedicada às leituras crítico-interpretativas das três peças que 

formam o corpus de análise, reunidas sob o título de ―Coletivo de Teatro Alfenim: 

experiências do épico/dialético em terras paraibanas‖. São três capítulos que se articulam 

nessa parte: o primeiro deles, intitulado ―Quebrando a forma do drama‖, volta-se para a 

análise-interpretação de Quebra-quilos (2007), peça escrita com a colaboração dos atores que 

integram o Alfenim, estreada em dezembro de 2007. Nessa peça, observamos um trabalho 

inicial que constrói três frentes de luta: a da forma épica/narrativa em relação à forma 

dramática, o trabalho dos atores como grupo, em relação às novas balizas teóricas de 

interpretação e produção dramatúrgica, e, por fim, o alcance da discussão referente ao assunto 

tratado, sempre em diálogo com a investigação do sujeito contemporâneo brasileiro. Para fins 

de análise, discutimos sobre como, na formalização do assunto tratado, encontram-se 

tensionadas, em relação dialética, a forma dramática e a não dramática, fazendo surgir uma 

forma potencialmente épico-narrativa.  

O capítulo destinado à análise da peça O Deus da Fortuna (2011), na verdade, a 

terceira peça do Alfenim, é intitulado “A parábola como recurso épico/narrativo‖. Nessa 

peça, conforme mostraremos na análise, verificaremos que o enredo tem semelhanças com A 

alma boa de Setsuan, de Bertolt Brecht, uma peça cuja discussão gira em torno da alegoria 

que representa o capital em sua forma primitiva de acumulação. Já na peça do Alfenim, o 

capital assume uma nova forma, partindo de um fragmento do Diário de Brecht, que lhe serve 

de argumento da parábola/alegoria, utilizada como meio para formalizar um tema épico que, 

necessariamente, extrapola o universo das relações inter-humanas, visto não mais haver 

unidade entre o sujeito e o acontecer objetivo. A parábola, elemento essencialmente narrativo, 

é utilizada para tratar de um tema histórico, como o capital e o abandono de suas velhas 

formas de acumulação para o terreno da especulação financeira.  

Na última análise-interpretação, intitulada “É preciso (des)enterrar os mortos‖, 

retomamos a peça Milagre Brasileiro (2010), em que se tematiza, de maneira não 

convencional, o tempo histórico marcado pela opressão da Ditadura Militar aos jovens que 

militaram no movimento estudantil e no universo artístico. Os tempos de chumbo conseguem 

silenciar da memória brasileira todo um leque de injustiças contra aqueles que não entendiam 
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o regime militar como legítimo, uma vez que o momento histórico não deveria ser marcado 

pelo terror, mas pelo progresso e pelo fortalecimento de organizações populares. É nessa 

discussão que surge a estranha condição de ―existência imaterial‖ do sujeito que é subtraído 

da História, o desaparecido político, refletido na dramaturgia do espetáculo, que opta por abrir 

mão da fábula e de sua tradicional função de conduzir o espectador em meio aos 

acontecimentos daquele período. Dessa maneira, o espetáculo põe em cena a figura mítica de 

Antígona para dialogar com nossos mortos, evocada para, simbolicamente, sepultar aqueles 

que tiveram seus direitos cerceados no período da Ditadura. É, também, uma peça que, do 

ponto de vista da forma, aponta para soluções que a aproximam das postulações de Sarrazac, 

quanto a um teatro rapsódico, em que elementos épicos, líricos e dramáticos formam, 

hibridamente, recursos para uma nova dramaturgia. O cerzir de uma fábula que se destece e se 

constrói, sem achar limites em sua construção, aponta para uma pulsão rapsódica que traz à 

tona elementos presentes na tradição do teatro ocidental, vistos no percurso do primeiro 

capítulo, e que servem de elementos para uma nova dramaturgia/teatro que pretende discutir, 

além dos aspectos sociais, o próprio teatro e seu alcance social enquanto forma artística.  

A partir desses capítulos, esta tese se propõe a examinar como esses aspectos de 

ordem histórica – em referências aos elementos cênico-dramatúrgicos de uma tradição do 

teatro épico brasileiro – são assimilados, ou não, no processo de formação da 

dramaturgia/teatro do Alfenim, na medida em que se considerem as especificidades de cada 

texto e o possível diálogo com outras vertentes teóricas para sua interpretação, mesmo que 

pese, quase sempre, a formação épico-narrativa dos seus componentes. Assim, busca-se 

esclarecer o processo de formação do Coletivo, com vistas a inseri-lo em uma perspectiva 

histórica e crítica, forjada nos meados do Século XX, na medida em que dialoga e/ou rompe 

com a tradição precedente e nos possibilitar iluminar esses aspectos especificamente 

relacionados à cena teatral paraibana, na contemporaneidade, através dessa mesma atuação 

política e estética do Coletivo. 
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PARTE I – PERSPECTIVAS TEÓRICAS E HISTÓRICAS 

 

1  RUMO AO ÉPICO 

 

1.1  BALIZAMENTO TEÓRICO 

 

Raymond Williams, ao estudar a relação entre as formas dramáticas e os processos 

sociais, numa perspectiva dialética, afirma que determinadas formas de relação social estão 

―profundamente incorporadas a outras formas de arte‖ (WILLIAMS, 1992, p. 147). Para o 

teórico, não se pode, em trabalhos de análise cultural, negligenciar as condições sociais de 

produção, ou melhor, as questões que não dizem respeito diretamente às técnicas de produção, 

mas que interferem na fatura final da obra. Portanto, em sua visão, a forma captura as 

questões técnicas provenientes de uma época em específico, que estão interligadas às 

condições socioeconômicas, políticas e culturais de uma comunidade, e a maneira de sentir e 

de perceber o mundo, numa perspectiva crítica e analítica, o que remete a uma discussão 

presente em torno da ―estrutura de sentimento‖ (WILLIAMS, 2010).  

Segundo esse raciocínio, a forma particular de uma obra dramática guarda, em seu 

interior, elementos específicos de um momento histórico em que ela é algo como uma ―forma 

geral‖, os quais, posteriormente, podem ser reconhecidos como formadores de uma nova 

forma geral. Entretanto, mesmo em uma forma geral de um período, no que tange às suas 

partes, há elementos que, nas palavras do teórico, não apontam para uma ―contrapartida 

externa‖ (WILLIAMS, 2010, p.10). São essas ―estruturas de sentimento‖ que atestam a 

validade de um ponto de vista sobre a discussão em que forma e conteúdo são construtos 

históricos, oriundos de uma experiência particular de certa comunidade, em que técnicas ou 

regras prontas e invioláveis não as representam, mas são práticas incorporadas à experiência 

como ―sentimentos relacionados‖. Por isso, Luiz Fernando Ramos, em seu prefácio ao livro 

Drama em Cena, de Raymond Williams, deixa claro que, para esse entendimento, é preciso 

considerar ―as articulações entre esses métodos dramáticos (características formais de 

diversos estilos) e suas razões cênicas, bem como o modo como as convenções foram se 

conformando às transformações históricas do sentido de ação dramática‖ (WILLIAMS, 2010, 

p.11). 

Tal discussão dialoga com o pensamento de Peter Szondi, em Teoria do drama 

moderno (1880-1950), livro em que se expõe um processo de instauração da ―crise‖ da forma 
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do drama, a partir da análise/interpretação de uma série de textos dramáticos de autores 

localizados na virada do Século XIX/XX. Mas, o que é essa, assim chamada, crise?  

Os textos dramatúrgicos, ao longo de seu percurso histórico, sofreram alterações em 

sua forma. Essas alterações podem ser percebidas, facilmente, quando olhamos para a 

Tragédia Grega e, por contraste, para os dramas burgueses. Como ressalta Williams (1992, 

p.148), ao consideramos a primeira, temos que entender a existência de uma forma ―pré-

dramática‖, o ditirambo, hino cantado por um coro, no conjunto das festividades dionisíacas. 

Foi ao se travar o diálogo entre uma personagem individual (o corifeu) e o resto do coro que 

eclodiu o elemento formal (o diálogo entre personagens), que se encaminharia a uma forma 

geral. O que se percebe nesse percurso de construção daquilo que tomaremos como uma 

forma geral da tragédia é uma constante busca pela formalização de um conteúdo próprio de 

uma época, de uma comunidade, com dilemas e características específicas. Mas, realmente 

determinante é a compreensão de que o diálogo falado entre personagens era apenas mais um 

dos recursos em meio à forma geral grega. Esse recurso, gradativamente, vai se isolando e 

marginalizando os demais recursos – a oscilação entre o diálogo falado e o diálogo cantado, a 

determinante função do coro etc. – até o ponto de se tornar base para uma nova forma geral: a 

do drama, em que o diálogo se torna normativo.  

Quando, em meados do Século XVIII, o teatro assimilou o dado contemporâneo como 

matéria temática – como assinala Williams (1992, p. 165), ―uma expectativa normal de 

congruência, quando desejada, entre a época, o lugar e o ambiente da ação dramática e da 

representação teatral‖ – surgiu um dado importante para esse período: a fala coloquial, que a 

comédia já havia assimilado e que, mais tarde, a tragédia burguesa também o faria. A nova 

extensão e a abrangência social acabam por tornar material temático qualquer indivíduo, 

independentemente de seu extrato social, diferentemente do que a tragédia grega pressupunha. 

Essa possibilidade, consequentemente, deu ao diálogo o status de elemento formal capaz de 

fazer funcionar toda a engrenagem do drama, já que a relação inter-humana se estabelece 

como proposta temática, excluindo toda e qualquer intervenção externa a esse dado.  

Esses fatores, em conjunto, fariam com que o drama se consolidasse como forma 

geral, em que a relação inter-humana, via diálogo, caracteriza a condução da ação, numa 

relação de encadeamentos, fruto do conflito de ideias instaurado formalmente pelo diálogo, 

em uma sequência sucessiva de presentes e em um espaço absoluto em que tudo o que lhe é 

externo, no que tange a essa relação inter-humana, é excluído. Sendo assim, o drama se 

constrói a partir da relação inter-humana, desconhecendo o que lhe é externo, e se torna 
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absoluto. Como é primário, ocorre no presente, no entanto, não é estático: o presente passa e 

se torna passado quando já não está em cena, por isso se pode dizer que a cena presente 

carrega em si o gérmen da cena futura, que é possível via diálogo – e se torna não só um 

elemento, mas o elemento para o processo de comunicação, visto que o drama burguês 

concentra na relação inter-humana toda a sua matéria temática. A unidade de tempo e de lugar 

e a exigência de motivação para a sucessão das cenas, sem intervenções externas, fizeram do 

diálogo o estatuto formal que possibilitou a existência do drama.  

Na virada do Século XIX, autores como Ibsen (1828-1906); Tchekhov (1860-1904); 

Strindberg (1849-1912); Maeterlinck (1862-1949) e Hauptmann (1862-1946) – todos eleitos 

por Peter Szondi para a tessitura de suas análises – romperam com as características que antes 

definiam o drama e apresentaram novos elementos formais na construção de suas peças, o que 

pôs em questionamento a capacidade do diálogo diante da falência do processo 

comunicacional, instaurando, assim, a aludida crise na forma dramática.  

Szondi observa que a dramaturgia encontra no teatro naturalista de Zola, nas peças de 

um ato de Eugene O‘Neill, entre outros dramaturgos, uma tentativa de ―salvar‖ a forma 

dramática. Porém, deixa claro que o período de transição não é só marcado pela contradição 

entre a forma e o conteúdo apresentados no drama e que é importante observar que a 

superação da contradição é preparada por elementos formais presentes já na forma do drama 

que se tornara problemática, pois ―a mudança para o estilo em si não contraditório se 

completa quando os conteúdos que atuam formalmente se precipitam por completo em forma 

e, desse modo, implodem a forma antiga‖ (SZONDI, 2011, p. 81).  

Considerando, então, tal percurso, Pedro Sussekind afirma que Szondi estabeleceu 

―um método para a teoria literária, no qual uma filosofia da arte de caráter histórico 

fundamenta a interpretação das obras de arte‖ (SUSSEKIND, 2003, p.17). Dessa maneira, o 

teórico húngaro procura desvincular a reflexão sobre a arte a partir do estudo dos gêneros e de 

como produzi-los, estabelecendo um diálogo crítico entre dois pensadores: Aristóteles, a partir 

do qual se formou uma longa tradição normativa, especificamente sobre a épica, a lírica e a 

dramática, e Hegel, para quem os gêneros poéticos são formas históricas de construção 

artística de determinada época. Assim, é possível afirmar que Hegel e, consequentemente, 

Szondi pensam os gêneros literários de maneira histórica, e não, normativa, portanto, como 

manifestações artísticas motivadas por seus específicos contextos de produção, são tratados 

em perspectiva histórica e estão sempre se formalizando através de complexas e dinâmicas 

relações. Essa concepção de arte rompe ―com a noção aristotélica, baseada na definição de 
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formas preestabelecidas, alheias à história, que prescreviam as regras para se obter o efeito 

visado por cada gênero artístico‖ (SUSSEKIND, 2003, p. 19). 

Considerando o estatuto histórico da obra de arte, essa linha de pensamento ignora a 

possibilidade de analisar qualquer texto à luz de um padrão preestabelecido, pois só a 

investigação da obra, em suas particularidades como criação artística, marcada em um tempo 

histórico definido, possibilitará a constatação de uma crise do espectro, pois descortina a falsa 

ilusão de existência de uma forma fixa e inalterável, como se pensava sobre o drama, para se 

tomar uma forma erigida historicamente, oriunda de uma dialética entre processos histórico-

sociais e o fazer artístico. É pensando a forma como histórica que é possível identificar a 

relação particular da obra com a tradição e em que medida ela a rompe. Portanto, historicizar, 

nesse caso, é compreender a história ―como algo de imanente a cada obra de arte particular 

que habita as três dimensões temporais, ou melhor: as três participam dela, constituem aquela 

tensão interna que é a sua historicidade‖ (SUSSEKIND, 2003, 42)
6
. 

O presente capítulo tem como objetivo trilhar o caminho da narrativa e de alguns 

elementos épicos presentes na dramaturgia desde as tragédias. Esse percurso, quase 

monumental e impossível de ser cumprido sem que sejam feitas escolhas e, 

consequentemente, atestando mais ausências do que presenças, cumpre uma tentativa de 

investigar a presença, ao longo da história do teatro ocidental, de traços épicos pertencentes à 

dramaturgia e como, no desenrolar dos tempos, tais traços se tornaram nocivos à ideia da 

―peça bem feita‖, até chegarmos ao ponto em que os elementos épicos são reintroduzidos na 

prática dramatúrgica, localizadamente na virada do Século XIX para o XX, pois o modelo do 

                                                           
6
 Seguindo essa mesma corrente, Anatol Rosenfeld, em O teatro épico (2008), apresenta, mediante uma análise 

histórica e estética, como o que hoje chamamos de teatro épico se forma. O teórico começa discutindo sobre uma 

teoria dos gêneros literários, a partir do estudo dos traços estilísticos fundamentais de cada gênero para, logo em 

seguida, negar qualquer pureza atrelada a eles, afirmando o constante diálogo entre tais formas. Para uma melhor 

compreensão da sua visada sobre a teoria dos gêneros, Rosenfeld estabelece as acepções substantivas e adjetivas. 

A acepção substantiva associa-se à estrutura dos gêneros. Didaticamente, a fim de sistematizar um estudo de 

grande extensão, criam-se ―A lírica‖, ―A Épica‖ e ―A Dramática‖. No entanto, devido à grande variedade 

histórica em que repousa a expressão literária como dado artístico, nem sempre o esquema de classificação 

corresponde tão claramente. Daí o significado adjetivo dos gêneros. Em termos didáticos, referem-se aos traços 

estilísticos que uma obra pode apresentar em sua forma, de maneira mais acentuada ou menos acentuada, 

qualquer que seja sua acepção substantiva. Assim, elementos épicos (traços estilísticos pertencentes à Épica), 

seja a presença da narrativa ou de técnicas teatrais que acentuem a marca de um narrador, sempre estiveram 

presentes na dramaturgia desde o teatro da Grécia Antiga até os dias de hoje. Portanto, o que o teórico enfatiza é 

que o épico, na dramaturgia, não é um elemento intruso, mas, antes, algo que sempre esteve alojado nas 

entranhas da forma dramática.  
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drama, que tinha como prioridade o diálogo, já continha, em sua forma antiga, os elementos 

estilísticos necessários para sua mudança
7
.  

1.2 DESDE A GRÉCIA 

 

Raymond Williams (1992, p.148), ao estudar a tragédia grega, observa que, numa 

sociedade em que o coletivo começou a se individualizar, em que o indivíduo começou a ter 

que pensar a polis em contraposição às tradições e em que o conteúdo de suas dramatizações 

precisou adequar-se formalmente às mudanças vivenciadas, é plausível que a forma estética 

sofra mudanças. Essa composição complexa e muito bem organizada pelas regras do fazer 

dramático formalizava um conteúdo que representava uma época e uma dada sociedade que, 

em seu desenvolvimento, deixaria de lado, aos poucos, o coletivo – ao qual o coro, como 

elemento formal, estava ligado – para se centralizar no indivíduo, o que justifica a eficácia do 

diálogo (para o drama, posterior) e sua permanência em detrimento dos outros elementos.  

A partir da frase tão propagada ―Desde Aristóteles‖, que se encontra no início da obra 

de Peter Szondi (2011), Raquel Imanishi Rodrigues (2009) discute sobre a relação da Poética, 

de Aristóteles, e da teoria szondiana, como método de estudo, e traça alguns apontamentos 

que são úteis para o entendimento de toda a querela que a interpretação da teoria aristotélica, 

ao longo da história ocidental, travou com o modelo de ―peça bem feita‖ em contraposição a 

um fazer artístico híbrido e despojado de amarras.  

Rodrigues afirma que, na Poética, fruto de um estudo de obras de determinado 

período, há uma intenção clara de se ―reconhecer‖ e ―reavaliar o fazer e o feito artístico‖ 

                                                           
7
 Nessa esteira, a crítica contemporânea, centrada na figura de Jean-Pierre Sarrazac, desenvolve um 

entendimento que remete ao caráter híbrido das escritas dramatúrgicas, em que lírico, épico e dramático se 

misturam e se costuram em seus pedaços pela presença de um autor-rapsodo, que não mais reconhece as 

fronteiras dos gêneros. Assim, esse teórico francês propõe entender o que é chamado por Peter Szondi de ―crise 

do drama‖ como uma mutação do drama, ou como uma mudança do paradigma do drama. Ao longo da história 

do teatro ocidental, essa dinâmica híbrida pode ser observada na tragédia grega, bem como no teatro medieval, 

numa espécie de elemento rapsódico, que se desenvolve como alternativa viável para formalizar um assunto, 

que, por vezes, precisa ser contado e mostrado, numa espécie de parceria ―épico-dramática‖. Contrariando 

perspectivas apocalípticas sobre o drama, Hans Thies Lehmann, Sarrazac (2002) declara que o drama não só está 

vivo, como se relaciona com as outras formas poéticas de maneira mais livre. Essa forma do drama, que se 

observa na contemporaneidade, é fruto das novas relações sociais, cujo processo dinâmico e seu caráter não 

estanque dialogam formalmente por meios diversos, sobre o qual o autor-rapsodo caminha livremente na escolha 

e montagem daquilo que pertencerá à sua narrativa, que não reconhece unidade de tempo, espaço e ação e se 

desloca, para formalizar sua matéria histórica, do épico ao dramático, como também procura no lírico elementos 

que possam colaborar com a subjetivação, que, por muitas vezes, o é característico. Esse teatro é rapsódico, uma 

vez que trabalha tecendo suas partes, sem o conhecimento de ―centro irradiante de intriga‖, num espaço sem 

unidade e disperso, sem conflito, sem progressão dramática, com deslocamentos temporais, que revelam a 

impossibilidade das grandes narrativas, pelo seu caráter de montagem, apontando para uma subjetividade do 

homem contemporâneo, num processo híbrido dos gêneros como solução formal.  
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(RODRIGUES, 2009, p.27). Essa constatação leva ao que é essencial para o poeta: saber 

compor a fábula (enredo), de maneira que suas partes estejam perfeitamente ordenadas.
8
 O 

pensador grego, a partir da análise e da interpretação de um conjunto de tragédias de 

determinada época, entendia que, na produção da fábula (enredo), havia uma teatralidade que, 

além de diferenciar a Dramática dos demais gêneros, era possível recriar, mesmo que 

virtualmente, toda essa fábula, devido à maestria do autor em saber utilizar os elementos 

técnicos que compunham a obra corretamente. Portanto, existe algo, além das regras 

aparentes, que estrutura e formaliza a tragédia, que é o modo como se constrói o enredo. 

Então, o ponto de encontro metodológico entre os dois teóricos é o fato de desenvolverem 

uma análise dos elementos estilísticos de uma definida quantidade de obras, de certo período, 

partindo suas análises de dentro das obras: 

 

Se na obra aristotélica a busca de uma formulação que relacionasse o efeito 

dos gêneros à forma de sua composição e à sua léxis pressupunha a 

apropriação e o embate com as ideias platônicas e sofistas, na Teoria do 

jovem húngaro a busca de uma semântica das formas do drama e do drama 

moderno, descoberta em meio à sintaxe mesma dos textos, dependia do 

aproveitamento crítico da estilística e da interpretação imanente. 

(RODRIGUES, 2009, p. 38) 

 

Peter Szondi, todavia, aponta para uma análise de base histórico-filosófica, e, nesse 

ponto rompe, com o pensador grego. O drama moderno não era encarado como modelo – nem 

sua teoria buscou afirmar categoricamente o que seria o drama moderno, visto que esse 

caminho negaria sua proposta de análise – mas como um resultado histórico que poderia se 

verificar como a formalização de um conteúdo. É dessa forma que nosso estudo busca 

formular algumas ideias sobre a relação forma/conteúdo, com ênfase em dada epicização, 

como se verá adiante, em visada histórica.  

                                                           
8
 Essa questão nos leva a pensar o quanto a montagem da fábula é importante para o fazer do autor, pois nos 

encaminha a refletir sobre a pulsão rapsódica, anteriormente citada, visto que sua presença se apresenta como 

peça de grande valia para o funcionamento da engrenagem da tragédia, um dado que não só aproxima a tragédia 

da epopeia, como também revela um diálogo muito próximo entre os gêneros: ―O significado disso é quase uma 

banalidade, que não por isso pode ser desprezada: para existir como drama o texto dramático não precisa de 

atores nem de encenação e mesmo o poeta épico mimetiza de forma dramática quando lança mão do discurso 

direto. Enquanto modo, o que o drama institui é como que uma autonomização formal de agentes que se 

presentificam através da fala ou de sua ação numa situação poeticamente definida. Daí se entende que [...] o 

melhor poeta para Aristóteles seja aquele capaz de ordenar os fatos de modo a produzir o efeito trágico ―pela 

simples audição de seu enredo‖ (RODRIGUES, 2009, p.33). 



25 

 

 

 

 

Comecemos por algumas questões concernentes aos traços épicos na dramaturgia da 

Grécia Antiga, que podem ser observadas na peça de Eurípides, As Bacantes (2010),
9
 

representada, pela primeira vez, em 405 a.C. A tragédia se refere à história da população 

tebana, regida pelo Rei Penteu que, por não aceitar os cultos orientais de Dioniso, sofre a 

investida do filho de Zeus, que troca sua veste divina pela de um mortal para não ser 

reconhecido. Algumas das partes dessa peça são fontes riquíssimas para o estudo dos 

elementos épicos, como o Prólogo, que se concentra em Dioniso. Nessa parte, a personagem 

explica quem é, para que veio, de onde veio, o que vai fazer e por que vai fazer. O próprio 

Dioniso elabora uma introdução para situar toda a audiência que, conhecendo o mito,
10

 

compreende o possível desfecho para aqueles insubmissos que não o cultuam. Depois do 

Prólogo, que tem função épica, por ser uma espécie de contextualização que antecede o I 

Episódio, há o Párodo, momento em que o coro define a natureza do deus por seus atributos 

essenciais, descreve sua genealogia e explica o motivo de sua insatisfação. Todo Párodo 

anunciava elementos da religião: dogma, mito e rito, especialmente nas Antístrofes, em que o 

mito é relatado. A explicação do mito e a apresentação de Dioniso, elaborando uma 

contextualização para o público ateniense, são recursos épicos, pois estão ligados à 

necessidade de rememorar aquilo que se sabe sobre o deus, visto que o público já conhecia o 

mito como narrativa, portanto, ‗mostra-se‘ o que antes ‗se narrava‘.  

Eurípides, já no I Episódio – que é marcado pelo diálogo trágico, prenhe de narração 

entre Tirésias, Cadmo e Penteu – deixa entrever que aspectos da narrativa, o que é próprio da 

épica, estão presentes constantemente na tessitura do texto. No I Épisódio, Tirésias adverte 

Cadmo do perigo que é não oferecer culto aos deuses: ―As mesmas honras de todos exige, 

sem diferença nem limites‖ (p.25). Penteu, ao falar sobre Dioniso, narra sua chegada a Tebas, 

utilizando-se de uma linguagem própria de um narrador: 

 

Dizem que um forasteiro aqui chegou, mago da terra Lídia, de fulvos cabelos 

em madeixas perfumadas, de peles rosadas e olhos ressudando as graças de 

Afrodite, e que, dia e noite, os mistérios báquicos consuma junto com as 

mulheres jovens. (p.26) 

                                                           
9
 A edição de As Bacantes que está sendo usada é tradução de Eudoro de Souza, publicada em 2010. Doravante, 

ao nos referirmos a esse texto, citaremos apenas a paginação.
 

10
 Na construção de um enredo (ou fábula) que, por vezes e em muitos estudos, apresentará a denominação mito, 

o tragediógrafo toma para si um objeto modelo, que são os mitos transmitidos pela tradição helênica, segundo 

Daisi Malhadas (2003, p.20), chamados de MYTHOS PARADEDOMÉNOS. Após a escolha, ele tece um 

sistema de atos (enredo) que será o objeto produto, ou melhor, a representação de uma ação a partir do mito 

escolhido como modelo e conforme o processo criativo e a ideologia de cada tragediógrafo. 
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Logo depois, Tirésias narra o mito do nascimento de Dioniso: 

 

Quando Zeus arrebatou o filho ao fogo do relâmpago, e ao Olimpo 

transportou o deus-menino, Here o queria precipitar do céu; e Zeus, como só 

em poder dele estava, novo ardil imaginou: tendo rasgado uma parte do éter 

que circunda a terra, essa parte, Dioniso fingido a Here a deu, como penhor 

do ciúme. Mais tarde veio a dizer que Dioniso na coxa de Zeus fora criado- 

haviam mudado a palavra: porque o deus era penhor do ciúme de Here, 

disseram depois que em sua coxa Zeus o criou. (p.27) 

 

Claro que o recurso à narração nas tragédias nunca se configurou como algo estranho, 

no entanto, é preciso perceber que narrar é contar o que já aconteceu, portanto, se sedimenta 

no plano do passado, próprio da épica.
11

 É o que se atesta, por exemplo, no III Épisódio, 

quando o Mensageiro conta o que viu nas plagas junto com os outros pastores e ressalta as 

ações das bacantes que, tomadas pelo transe, dilaceravam as vacas e as arremessavam contra 

aqueles que as impedissem: a fala configura-se como uma pequena narrativa dentro do enredo 

da peça, com estrutura independente, como um pequeno conto e, mesmo se articulando com o 

todo, assemelha-se aos episódios épicos que, quando unidos, formam uma unidade - a 

epopeia. Esse recurso, próprio da Épica, serve à Dramática como um elemento 

contextualizador e explicador dos eventos que não podem ir à cena. Isso se dá, pois, como se 

entende, a tragédia é uma apresentação em modo dramático de mitos que antes circulavam em 

modo narrativo, todavia, ainda se pode dar importância ao trabalho do autor trágico, que se 

inicia na construção de uma fábula (enredo), a partir do mito (lenda tradicional).  

                                                           
11

 As possibilidades de criar e adaptar o que antes era narrativa para o teatro, do que antes era narrado para ser 

mostrado, deixa entrever uma ―pulsão rapsódica‖. Esse é um termo cunhado por Sarrazac, derivado do 

vocabulário freudiano para designar ―pulsão de vida‖. A rapsódia diz respeito ao gesto do rapsodo, que, 

etimologicamente, significa ―costurar‖, ―costurar ou ajustar cânticos‖. Consiste em juntar o que se rasgou e 

despedaçar o que juntou, portanto, ligada ―ao domínio épico: o dos cantos e da narração homéricos‖, ao mesmo 

passo que se refere a procedimentos de criação no trato da escrita como ―a montagem, a hibridização, a colagem, 

a coralidade‖ (SARRAZAC, 2012, p.152). Em seu estágio de mutação (construção como espetáculo dramático), 

a tragédia tem entranhada, em sua gênese, essa pulsão rapsódica, que remete a uma tradição épica precedente e 

que se alimenta das formas em constante diálogo. Analogicamente, o drama moderno recuperaria essa mesma 

dimensão rapsódica, conforme Naugrette e Hersant chamam atenção, com ênfase ao caráter de criação poética, 

bem como ao jogo de confluência dos principais traços formais do drama moderno. Utilizam, então, o termo 

―constelação rapsódica‖ por relacionar uma série de ―termos operatórios‖ no processo de construção artístico, 

sem considerar restrições e limitações na formalização da matéria temática. Esse raciocínio, então, não é 

digressivo, mas instaura um entendimento de que o teatro moderno/contemporâneo recupera essa pulsão 

rapsódica, comum nas obras antigas, em que uma voz narradora é tecida no interior da obra pela confluência do 

épico e do dramático organizando-se e ―re-costurando‖ uma narrativa que não reconhece limites de tempo, 

espaço, intercalando momentos distintos, em lugares distintos, numa dinâmica com as formas épicas e 

dramáticas, associando-as e dissociando-as. 
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No V Épisódio, o II Mensageiro cumpre sua função de narrador relatando a morte de 

Penteu, que fora devorado pelas Mênades (p. 58-59). Eurípides não só usa o recurso da 

narrativa para contar aquilo que não se pode representar na tragédia, como também o utiliza 

para revelar Dioniso em sua forma divina e a morte de Penteu, Rei de Tebas. Ainda sobre o 

recurso épico/narrativo, o Mensageiro, ao narrar o episódio da morte do Rei de Tebas, 

devorado pelas bacantes, utiliza-se do discurso indireto, intercalando-o com a representação 

de um diálogo, da mesma maneira que a epopeia o utiliza. Não existe no trecho um ator 

representando Penteu, mas é o próprio narrador, nesse caso, o Mensageiro, que ―imita‖ Penteu 

em sua narrativa.
12

 

A tragédia não se resume, então, ao diálogo, embora o efeito de causalidade através da 

relação inter-humana seja enfatizado por ele, como elemento crucial para a unidade de ação – 

noção que foi levada ao máximo de potência pelo drama burguês. Na tragédia, cantos e 

danças, como também o recurso narrativo, eram elementos constantemente requeridos, apesar 

de não serem os recursos que definem a Dramática. Por isso afirmarmos que os elementos 

épicos/narrativos, em seu significado adjetivo, estão presentes na Dramática, não só como 

acessório, mas como elemento formal constitutivo de um enredo.  

Se avançarmos no tempo, perceberemos que o teatro do Século IX ao XVI (Idade 

Média e o período de transição entre o medievalismo e o Renascimento) baseia-se, quase por 

completo, nas narrativas e nos ritos provenientes do Cristianismo. Portanto, é comum ver-se 

aquilo que se espera ver, como no caso dos autos e mistérios medievais. O tempo é pretérito e, 

sendo épico o assunto, o recurso à narrativa é constantemente utilizado, principalmente 

quando intercalado de comentários sobre os episódios. No mistério e nos autos, bem como 

nos entremezes medievais, o sacro e o profano, por vezes, habitam a mesma história, dando 

um tom irônico, mas crítico à sociedade que, baseada nos dogmas religiosos do Cristianismo, 

vivia imersa em vícios e atitudes moralmente questionáveis. Assim, o aspecto didático era 

característico, e a forma dramática não convergia apenas ao diálogo entre personagens, mas 

ao canto, à dança, à narrativa e ao palco simultâneo – esse já era um recurso épico, pois o 

espectador movimentava-se a fim de acompanhar uma história que parecia estar em repouso.  

                                                           
12

 Esse modo mimético é discutido por Platão, em A República (2004, p. 86), ao desenvolver a noção de três 

categorias de narrativa: ―Uma, inteiramente imitativa, que [...] é adequada à tragédia e à comédia; outra, de 

narração pelo próprio poeta, encontrada principalmente nos ditirambos; e, finalmente, uma terceira, formada da 

combinação das precedentes, utilizada na epopeia e em muitos outros gêneros‖. O recurso utilizado por 

Eurípides, ao ferir a lógica discursiva, já que ele, por vezes, opta pelo discurso indireto, que, segundo Platão, é a 

forma adequada para a epopeia, instaura na tragédia em questão um caráter em que elementos épicos são usados 

na construção do enredo. Ou melhor, a ―pulsão rapsódica‖ está presente, uma vez que essa terceira forma de 

imitar é a escolhida como adequada. 
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É a narrativa que importava, e a maioria das histórias contadas era de grande extensão. 

Para um assunto de grande extensão, o palco precisaria multiplicar-se em vários, por isso era 

simultâneo e, mais uma vez, forma e conteúdo pareciam procurar o melhor ajustamento, a fim 

de comunicar algo, não só através das marcas textuais evidentes, mas também na maneira de 

expô-la. Na forma dramática, conforme a compreendemos, toda história é marcada pelo ―aqui 

e agora‖, e a sensação é de plena atualidade, o que exige da peça uma unidade de ação 

pautada no diálogo e no encadeamento das cenas, num efeito de causalidade. Todavia, na peça 

medieval, tais características são raras, visto que, em sua origem, as peças eram compostas 

pela representação de assuntos extensos, como a vida de Jesus, ou a origem do mundo até o 

juízo final.  

A partir desse estágio, mediante a seleção dos elementos de ordem épica que foram 

desenvolvidos como instrumentos formais para adequar a matéria temática, como método de 

análise, a tese salta para o Século XIX, para flagrar em que momento o drama estabelecido 

como forma a ser imitada começa a sofrer contradições quando se analisa a relação 

forma/conteúdo. Esse recorte histórico reafirma uma opção analítica que não se interessa pela 

cronologia do teatro como uma espécie de sucessão de fatos encadeados ininterruptamente, 

mas por um estudo que seleciona os fatos e reorganiza-os a favor de um objetivo: entender 

que os elementos épicos estão sedimentados na história do teatro ocidental como recursos que 

colaboram para se formular uma síntese formal de um dado social marcado historicamente. 

Portanto, não interessa à tese desenvolver o período em que a forma do drama se consolida e, 

por conseguinte, o diálogo se estabelece como elemento formal capaz de sedimentar a matéria 

temática.  

O drama burguês se estabelece como forma atemporal, ao passo que os elementos 

épicos são excluídos do paradigma dramático que se desenvolve desde o Renascimento, na 

França Clássica, até o Século XIX. A forma do drama está equalizada com as relações sociais 

que se constroem por toda a extensão desse período, no entanto, na virada do Século XIX, 

dramaturgos como Ibsen, Tchekhov, Strindberg e Hauptmann, elaboram uma dramaturgia em 

que a relação forma/conteúdo entra em contradição. O próximo tópico pretende esclarecer 

como o paradigma do drama burguês entra em crise e como a mudança no paradigma do 

drama aponta para o retorno dos elementos épicos como solução viável para resolver essa 

contradição.    
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1.3 O PARADIGMA DA CRISE 

 

Da tragédia e seus elementos ao drama burguês, centrado na relação inter-humana via 

diálogo, cuja origem remete ao pós-Renascimento, a forma do drama consolida-se como 

canônica, a ponto de, nos estudos sobre o gênero, associarem o teatro ao drama burguês e suas 

características. De fato, sua forma seguiu inalterada por um longo período e serviu de modelo 

para o fazer artístico de quem se queria filiar à Dramática.  

Segundo Szondi (2011, p.24), era o diálogo a expressão linguística que formalizava o 

mundo inter-humano. Daí algumas implicações eram observadas na forma do drama. O drama 

era absoluto, nada externo a ele era possível, seu tempo era o presente motivado pelas 

decisões oriundas das relações inter-humanas via diálogo. Desse encadeamento de ações, o 

presente caminha dando autonomia ao drama e se ausenta a figura do dramaturgo. O palco 

serve como caixa de imagem para o drama, que não se origina de algum fato anterior, 

portanto, é primário. Por esse motivo, o acaso não existe, forma e conteúdo fundem-se nessa 

relação inter-humana, e sua engrenagem se alimenta dos encadeamentos dos fatos, numa 

sequência lógica, que encontra no diálogo seu meio de comunicação: o diálogo que possibilita 

o drama.  

Na virada do Século XIX para o Século XX, Peter Szondi observa, em um conjunto de 

peças já inseridas na cultura teatral ocidental, com uma leitura cuidadosa, cuja intenção era de 

perceber, no interior da obra, os traços estilísticos que a formalizam, as incompatibilidades na 

relação entre forma e conteúdo. Ao estudar esse conjunto de peças, percebe esse momento 

‗crísico‘ que aponta para uma mudança de estilo, numa tentativa de salvar o drama e, logo em 

seguida, superá-lo, o que, para o teórico e crítico, seria a mudança do paradigma dramático 

para o épico.  

Esse estado ‗crísico‘ consiste em se perceber a contradição entre forma e conteúdo, no 

interior da obra, e assumir um papel crítico decisivo na maneira de entender a obra de arte, o 

que, metodologicamente, aponta para um estatuto histórico-filosófico, em que a asa da 

atemporalidade não se debruça mais sobre a obra de arte, no entanto, admite-se seu caráter 

histórico na composição formal. Esse dado histórico, sedimentado como elemento formal do 

drama, é o que, de certa maneira, faz revelar a contradição, no interior da obra, apontada por 

Szondi, uma vez que se entende que a formalização da obra de arte dá-se a partir de um 

processo histórico dinâmico e que, em contrapartida, a forma do drama cristalizou-se como se 

fosse possível se perpetuar como modelo infalível. Assim, esperava-se que, em algum 
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momento, essa forma sofresse alterações, ranhuras que denunciassem sua incapacidade de 

comunicar um conteúdo desejado.  

Referindo-se a esse teórico, Jean-Pierre Sarrazac aponta, nesse escopo, para uma 

mutação do drama, ou melhor, uma mudança do paradigma dramático, de maneira lenta e 

gradativa, da passagem do drama-na-vida para o drama-da-vida.
13

 Explica o teórico que  

 

o drama-na-vida remete para uma forma dramática assente numa grande 

reviravolta da sorte – passagem da felicidade à infelicidade ou o contrário –, 

num grande conflito dramático, composto por um princípio, um meio e um 

fim. [...] Por seu lado, o drama-da-vida não se limita àquilo que Sófocles 

chama uma ―jornada fatal‖: ele contraria as unidades de tempo, de lugar e 

até de ação e a sua duração cobre toda uma vida. [...] (SARRAZAC, 2011, 

p.40). 

  

Por seu turno, Iná Camargo Costa (2012, p. 55) afirma: 

 

Desde que Ibsen fez a dramaturgia do Século XIX começar a narrar, 

instaurou-se uma espécie de guerra civil não declarada na cena e na crítica. 

Na cena, além da censura oficial que proibia uma infindável coleção de 

assuntos, os próprios empresários e elencos rejeitavam com vários graus de 

resistência os novos experimentos dramatúrgicos.  

 

É partindo dessa constatação que Casa de Bonecas, de Henrik Ibsen, passa a ser objeto 

de análise/interpretação, com o fim de se investigar em que medida a dramaturgia desse autor 

se insere na discussão. Nora, esposa do advogado Torvald Helmer, decide sair de casa, depois 

de analisar a própria vida e sua relação com o marido, que sempre a tratou como uma 

―boneca‖, ou seja, a mesma forma como o pai a tratava. O assunto tratado revela como a 

sociedade burguesa, em suas dinâmicas, exclui ou priva a liberdade da mulher, a quem cabe 

criar os filhos e obedecer ao marido, provedor do lar. Tratar de um assunto que interessava à 

                                                           
13

 Sarrazac chama à atenção para a necessidade de um trabalho crítico sobre A teoria do drama moderno, de 

Szondi, cuja crítica repousa no entendimento da superação do drama pelo modelo épico. Uma espécie de vitória 

do épico sobre o dramático, de maneira que a velha forma, uma vez superada, torna-se uma espécie de exemplo 

histórico de um problema formal resolvido por meio do épico. A interpretação de Sarrazac leva a crer que ele 

tenha entendido que Szondi, ao analisar os dramaturgos específicos, percebeu que esses modelos de drama 

deveriam ser superados, pois apresentam, em sua forma, problemas que não permitem, efetivamente, a 

formalização da matéria temática. Uma espécie de julgamento da obra, na qual a condenação já é dada ao mesmo 

passo da sentença. Em Sarrazac, a crise que Szondi aponta é percebida, mas não, sua superação: ―Em vez de 

crise - uma crise só pode ser breve e só pode desaguar numa resolução, sendo a morte do drama efetivamente 

uma delas - eu preferia falar de mutação, melhor, de mutação lenta, e duma mudança de paradigma do drama‖ 

(SARRAZAC, 2011, p.39). Para Sarrazac, o que marca o drama moderno é o devir cênico do texto teatral, sua 

predisposição para a encenação, seu potencial cênico, sua teatralidade, ou seja, tudo o que incita a realização 

teatral.  
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burguesia trouxe para Ibsen notas desfavoráveis da crítica, sobretudo quando, para as 

convenções da época, o assunto não era congruente com a forma dramática, dita ―bem feita‖, 

que prezava, principalmente, pela relação inter-humana, num tempo presente que se 

desenvolvia aos olhos dos espectadores em novas cenas.  

A peça, como assunto, focava a análise de um passado que, quanto mais era 

investigado, mais servia para a decisão de Nora, personagem central. O passado fala mais alto 

em Casa de Bonecas. E por se falar no passado, por ser uma peça em que os fatos passados, 

ao serem trazidos para o presente, por meio dos diálogos, repercutem nele e alteram-no, o 

narrar está presente, mesmo que tímido, pois ainda se observa o diálogo como principal 

ferramenta. É partindo de questões relacionadas à maneira como a forma dramática se 

relacionar com o assunto a ser tratado que ―a crise do drama‖ se revela em Ibsen. Ainda no 

primeiro ato da peça, o passado torna-se o assunto central, visto que Kristina, amiga de Nora, 

reaparece depois de muitos anos: 

 

SENHORA LINDE – É verdade; vocês passaram um ano inteiro na Itália.  

NORA – Sim. E não nos foi nada fácil empreender essa viagem, como você 

bem pode compreender. Foi por ocasião do nascimento de Ivar. Mas claro, 

nós tínhamos que ir... Ah, que linda viagem, que encanto! E salvou a vida de 

Torvald. Mas que dinheirão nos custou, Kristina! 

SENHORA LINDE – Calculo.  

NORA – Mil e duzentos táleres. Quatro mil e oitocentas coroas. Uma bela 

soma, não é? 

SENHORA LINDE – Sim, e num caso desses é uma grande sorte tê-la.  

NORA – Eu lhe digo; foi nos dada por papai.  

SENHORA LINDE – Ah! Parece ter sido no ano em que ele morreu, não é? 

NORA – É verdade, Kristina, foi nessa ocasião. E eu sem poder ir cuidar 

dele. Todos os dias à espera de que nascesse Ivar, e o meu pobre Torvald 

morrendo, necessitando dos meus cuidados. Querido, bondoso papai! Nunca 

mais o vi. Depois que me casei, foi a minha maior dor.  

SENHORA LINDE – Você era muito ligada a ele, bem sei. Enfim, foram a 

Itália... (IBSEN, 2007, p.17)  
 

A necessidade de ―colocar o assunto em dia‖ entre as duas amigas cria uma tensão 

entre a forma e o conteúdo, pois é o passado que interessa, contar aquilo que aconteceu, ou 

melhor, narrar é necessário, nem que seja através do diálogo entre as duas, ou seja, o diálogo é 

forma em contradição com o elemento temático. Visto pela ótica de Sarrazac, o drama-da-

vida é extenso demais para, a partir do efeito de causalidade, via diálogo, num presente 

absoluto, que encadeia a ação, conseguir comunicar o assunto proposto. O recurso de Ibsen é 

rememorar o passado, que repercute na trama, de maneira intensa, a ponto de transformá-la. 

Assim, anos depois, as duas amigas se encontram e conversam sobre um assunto em 
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particular: a viagem para a Itália. É nesse momento em que se observa um deslocamento da 

função do diálogo que, no drama de Ibsen, não tem apenas função dramática, mas caminha 

para uma função épica, do relato. O que marca o texto é a imersão no passado, que não se 

resume a recordações, mas faz desencadear ações a partir da análise que Nora faz de sua vida. 

A peça progride quanto mais o passado é revisto. Segundo Rosenfeld (2008, p.87), a 

atualidade, nas peças de Ibsen, é em função do passado, ou melhor, é na investigação do 

passado, no presente, que a tensão dramática se constrói. Em Casa de Bonecas, o passado é o 

tempo da peça, visto que o presente se altera a partir do passado revelado e, nesse aspecto, o 

tempo do drama ibseniano é épico.  

No final do primeiro ato, constrói-se uma armadilha de Krogstad contra Nora. 

Krogstad traz para o presente um fato há muito ocorrido. Na época em que o marido de Nora 

estava doente, ele emprestou uma quantia considerável de dinheiro que se atestou em um 

recibo, claro. Nora, tão preocupada com a situação, aceita as condições do empréstimo sem 

hesitar, e Krogstad, sabendo da situação e de o quanto Nora estimava seu marido, aproveitou 

o ensejo para lhe aplicar o golpe. Era preciso a assinatura do pai de Nora na promissória, 

como fiador, no entanto, ele morreu, e Nora assinou a promissória, passando-se pelo pai, o 

que ficou claro, pois a assinatura datava de dois de outubro, e seu pai havia falecido em vinte 

e nove de setembro.  

Nora falsifica a assinatura do pai para salvar o esposo, no entanto, é a sua decisão, 

movida pelo cuidado e atenção de esposa e mãe, que a coloca em uma situação 

irreconciliável. Por mais que a estrutura do texto seja pautada pela relação inter-humana, a 

partir do diálogo, como se convencionou ao drama, o assunto já não se adequa à forma, pois é 

o dado narrativo que prevalece, confirmando a utilização do recurso épico, não só por uma 

escolha formal, mas também por se tratar de um assunto épico, como se o assunto se 

impusesse sobre a forma do diálogo, tal qual Szondi aponta em sua ―Teoria da mudança 

estilística‖. O distanciamento no tempo dá a Nora a capacidade ideal de racionalmente 

investigar de que maneira era conduzida sua vida. De fato, esse recurso épico é o principal 

elemento, na peça, para o desenvolvimento de uma consciência crítica.  

Refletindo sobre todos os elementos formais e sobre o que diz respeito ao assunto 

tratado, não é de se estranhar o que relata a Professora Iná Camargo Costa sobre a recepção da 

peça. O tema, bem aceito pelo movimento feminista, recebeu fortes represálias de uma grande 

parcela da sociedade, organizada, historicamente, por uma estrutura pautada nos valores 
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burgueses. Por vezes, Ibsen foi forçado a mudar o fim
14

, e a protagonista, Nora, ao tomar 

consciência do que representava para o seu esposo Torvald (uma bonequinha), decide sair de 

casa, abandonando os filhos e o esposo, rompendo, no plano da ficção, com uma convenção 

derivada de uma ideia de comportamento há muito perpetuada, abrindo uma discussão no 

plano social sobre valores há muito cultivados pela burguesia, que apenas reforçam a 

hipocrisia social. A questão é que a ficção representa anseios que, por vezes, não servem para 

reforçar a ordem vigente, mas questioná-la.  

No terceiro ato, a partir do momento em que Nora conversa com Torvald, a reflexão 

sobre o passado começa a construir um desfecho impactante para época:  

 

NORA (impertubável) – Quero dizer que das mãos de papai passei para as 

suas. Você arranjou tudo ao seu gosto, gosto que eu partilhava, ou fingia 

partilhar, não sei ao certo...talvez ambas as coisas, ora uma, ora outra. 

Olhando para trás, agora, parece-me que vivi aqui como vive a gente pobre, 

que mal consegue ganhar o seu sustento. Vivi das gracinhas que fazia para 

você, Torvald; mas era o que lhe convinha. Você e papai cometeram um 

grande crime contra mim. Se eu de nada sirvo, a culpa é de vocês.  

[...] 

Ah, mas você estava absolutamente certo. É uma tarefa superior as minhas 

forças. Primeiro quero cumprir outra. Devo tentar educar a mim mesma. E 

você não é o homem indicado para me ajudar nessa tarefa. É algo que eu vou 

empreender sozinha. E para isso eu vou deixá-lo.  

[...] 

De agora em diante você não pode me proibir nada. Levo só o que me 

pertence. De você nada quero, nem agora, nem nunca. (IBSEN, 2007, p.96-

98) 

 

As palavras de Nora reverberam num contexto em que suas ideias não se adéquam ao 

modelo de mulher construído socialmente. A crítica não poupou severas palavras quanto ao 

tema, por não se adequar aos assuntos geralmente tratados na forma do drama, e quanto à 

forma, porque entrava em contradição com o assunto, visto que a peça se detém no passado, 

mas com o presente em função dele.  

Em uma perspectiva dialética e tendo como paradigma os aspectos épicos na 

dramaturgia ocidental, Casa de Bonecas torna-se não só uma peça que inicia uma mudança de 

paradigma na construção dramatúrgica, como também revela em sua forma o conflito entre a 

                                                           
14

 ―Sua decisão [de Nora) de abandonar esse papel [papel de uma boneca, sem nenhum direito, sempre 

dependente] e sair de casa em busca de liberdade e direitos foi tão chocante para época que, na Alemanha, por 

exemplo, o dramaturgo foi obrigado pela censura a dar outro desfecho à peça. Em compensação, recebeu 

inúmeras homenagens do movimento feminista (então vinculado ao socialista) em vários países; e, de modo 

geral, foram mulheres que primeiro traduziram suas peças para outras línguas, como Eleanor Marx-Aveling, para 

o inglês‖. (COSTA, 2012, p. 56)  
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forma do drama e os assuntos tratados por Ibsen. Quando Nora expõe um problema histórico, 

oriundo de uma sociedade erigida pelos valores patriarcais mantidos pelo universo burguês, a 

partir da análise daquilo que viveu (o passado impelindo a protagonista a tomar decisão), a 

forma dramática revela um ―problema‖ entre os recursos técnicos utilizados e o conteúdo a 

ser formalizado. Mesmo seguindo a forma dramática, convencionada ―bem-feita‖, ou seja, o 

diálogo como recurso para o encadeamento das cenas, as personagens de Ibsen utilizam a 

narrativa, dentro do diálogo, para revelar o passado. Da mesma forma que o estilo ibseniano 

não se adéqua às convenções do drama burguês, o assunto não se adéqua aos valores 

convencionados pela burguesia. Forma e conteúdo não se ajustam para revelar, na forma, que 

a dramaturgia do escritor norueguês não condiz com o regime fechado burguês, que, da 

mesma maneira que luta pela manutenção do drama atemporal, também luta para que seus 

valores sejam permanentes. Por isso, Szondi deixa claro que essa incompatibilidade da forma 

e do conteúdo em nada prejudica o valor da obra. O crítico não enxerga a crise entre forma e 

conteúdo como um momento histórico em que se percebe o início de uma evolução do drama, 

mas afirma que a mudança do paradigma do drama burguês para o drama épico é motivada 

por fatores oriundos das dinâmicas sociais, que, ao lançar novas discussões acerca do homem 

na sociedade, motivam novas formas e experiências estéticas.  

O escritor russo Tchekhov diferencia-se de Ibsen pelo fato de, enquanto o primeiro 

―esvaziou o diálogo da função dramática‖ (2012, p.62), este último questionou a função 

dramática do diálogo. Segundo Costa (2012), a partir da peça Três Irmãs, as personagens 

dialogam, mas o que fica claro é que, enquanto, no drama, o diálogo funciona como um 

elemento que promove a relação inter-humana, na peça citada, ele não consegue desempenhar 

sua função. Apesar de dialogarem, gradualmente, as personagens se isolam e revelam a 

ineficácia do diálogo (discurso com) que, em Tchekhov, é conversa monológica (discurso de 

um só), ―e nela se concentra o significado do teatro‖ (COSTA, 2012, p.63). Da mesma forma, 

Anatol Rosenfeld, em seu estudo sobre o teatro épico, enfatiza dois aspectos do recurso do 

diálogo: o tédio do diálogo e o esvaziamento do diálogo. Para o crítico, 

 

é o próprio diálogo que participa do retardamento do tempo. Em vez de 

produzir transformações pela dialética comunicativa, isola os personagens, 

exprimindo essa paralisia da alma, já por si evidente em seres que não vivem 

em interação atual, mas que se escondem na ―concha‖ das suas vivências 

subjetivas, ligadas ao passado relembrado ou ao futuro utópico 

(ROSENFELD, 2010, p.92-93).  
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O escritor revela que o diálogo já não funciona da mesma maneira e, assim como nas 

dinâmicas sociais, como elemento da forma do drama, já não consegue exercer sua função. 

Mais uma vez, a forma dramática não se adéqua ao conteúdo, assim como os novos assuntos, 

discutidos em Tchekhov, não parecem ser palatáveis em uma sociedade cujos sonhos são 

impedidos, e o ―ser feliz‖ resume-se em fingir ser feliz. A contradição entre forma e conteúdo 

revela, no interior de sua estrutura ―problemática‖, os problemas de uma sociedade erigida por 

convenções excludentes e igualmente inadequadas que, aos poucos, os palcos vão 

desnudando.  

Em A gaivota, Tchekhov também cria personagens que não conseguem se comunicar. 

Eles carregam a melancolia, a nostalgia, as frustrações e a monotonia da vida de maneira 

muito evidente e, com o desenvolver da ação, o diálogo não é o motor de desencadeamento, 

de sucessão das cenas, visto que é fragmentado e, por muitas vezes, colabora para o 

isolamento, e não, para a união das personagens. Nesse texto, Trepliov, filho de uma atriz 

famosa chamada Arkádina, apresenta uma peça para os seus convidados, mas as críticas não 

são favoráveis
15

. Vê-se fracassado na arte, devido ao fiasco da sua peça e de seu amor por 

Nina, uma jovem aspirante à atriz que gosta de Trigorin, escritor renomado, amante de sua 

mãe. Mergulhado em tristeza, Trepliov se suicida com um tiro. A peça tem quatro atos e, 

claramente, trabalha dois aspectos: a discussão sobre a necessidade de novas formas para a 

dramaturgia e a apresentação de um quadro melancólico, que ressalta o passado nostálgico ou 

enfatiza um futuro impossível e frustrado.  

Durante o primeiro Ato, Trepliov está sempre enfatizando a necessidade de um teatro 

atualizado, que tenha novas formas que apresentem aquilo que condiz com seu contexto. Em 

um dos diálogos, com forte teor intrassubjetivo, parece se criar alguma tensão entre ideias: 

Trepliov ressalta a da mãe, musa do teatro de outrora, em oposição a sua visão:  

 

[...] Está vendo, minha mãe não me quer. Claro! Ela deseja viver, amar, 

vestir roupas claras- e os meus vinte e cinco anos a fazem lembrar sempre 

que não é mais jovem. Quando não estou perto ela tem apenas trinta e dois 

anos, mas quando apareço tem quarenta e três- ela me odeia por isso. Sabe 

também que para mim o teatro não existe. Ela ama o teatro, crê estar a 

serviço da humanidade e da sagrada arte, ao passo que, em minha opinião, o 

teatro atual não passa de rotina e convenção. Quando sobre o pano e esses 

grandes talentos, os sacerdotes da sagrada arte, iluminados pela luz artificial 

                                                           
15

 Esse jogo metateatral é fruto de um momento histórico, em que Tchekhov assinala um problema de ordem 

formal. A peça discute sobre um sentimento melancólico, fruto da decadência ou desesperança ante as relações 

sociais que cada vez caminham para o desengano. Por isso, o diálogo em Tchekhov não produz o efeito 

esperado, se formos avaliar a partir do paradigma dramático. 
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imitam em três paredes como as pessoas de bebem, comem, amam, 

caminham, como envergam seus casacos; quando dessas cenas e frases 

vulgares tentam arrancar uma moral- uma moral ao alcance de todos, 

superficial, destinada a uso doméstico; quando apresentam em mil variantes 

sempre o mesmo, o mesmo, o mesmo- então eu fujo, e fujo como 

Maupassant fugia da Torre Eiffel, que, com seu mau gosto, lhe esmagava o 

cérebro.  

SORIN – No entanto, o teatro tem de existir. 

TREPLIOV – Precisamos de novas formas. Novas formas, e se elas não 

existirem, é preferível que não haja nada... (TCHEKHOV, 2007, p.11) 

 

A mãe, símbolo de um teatro, na visão de Trepliov, não passa de convenção; e o filho, 

que almeja a aprovação da mãe, no entanto levanta a bandeira da mudança – tudo o que ela 

não espera do teatro – pois sua consagrada carreira é sedimentada no teatro romântico, ou 

melhor, sedimentada em outra forma dramática que não são os novos ventos simbolistas. A 

reflexão de Trepliov é fruto de um momento de crise na sociedade ocidental que Tchekhov 

presencia, cujos valores tradicionais começam a ser questionados, e de um momento de crise 

formal do drama e de suas convenções do teatro em relação ao mundo a ser representado. A 

palavra de ordem de Trepliov é mudança na forma, o contrário disso é repetição e enfado.  

Chama à atenção a maneira como o escritor russo consegue articular sua dramaturgia, 

uma vez que as relações inter-humanas, via diálogo, base do drama ―bem-feito‖, não geram o 

conflito necessário para articular a resolução do problema. Por mais que Trepliov argumente a 

favor de novas formas para a arte, sua proposta parece incomodar ―os sacerdotes da sagrada 

arte‖, que, ao notar que envelheceram, a partir da apresentação do novo, preferem reprimir a 

mudança tecendo críticas contrárias. O que resta, diante do fracasso artístico, é procurar, nas 

indagações da vida, entender-se. Numa tentativa de se entender, Trepliov constrói um 

discurso melancólico diante da vida, sem uma perspectiva positiva, sem esperança de 

concretizar seu desejo de ser um grande escritor. Na impossibilidade de conseguir ascensão 

profissional, o jovem escritor se vê como ―o burguesinho de Kiev‖, que se sente humilhado 

por saber que o respeito por ele é apenas baseado na consideração dos outros por sua mãe. 

Portanto, Trepliov, em muitos momentos, é um narrador de si mesmo, e o diálogo serve 

apenas para que o jovem escritor possa contar seu passado e suas frustrações diante do futuro 

imóvel, devido à imobilidade do presente, pois, como ressalta Rosenfeld (2010, p.920), ―[...] 

quando não há transformações, mas apenas a monotonia cinzenta do tédio, é o próprio tempo 

vazio que passa a ser focalizado e no mesmo momento o tempo se coagula‖, portanto, o 

diálogo não consegue desempenhar a sua função.  
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Fica evidente a ineficácia do diálogo como um elemento dramático, capaz de, a partir 

do efeito de causa e consequência gerada por ele, desenvolver o encadeamento das cenas. De 

um diálogo para outro, esse efeito vai se esgarçando, a ponto de não se perceber uma curva 

dramática, mas uma apatia, uma monotonia, no que diz respeito à ação dramática. Numa 

sociedade onde a perspectiva de vida se limita às frustrações e aos discursos nostálgicos e 

onde os padrões burgueses engessam a possibilidade de mudar em nome da perpetuação das 

tradições, a possibilidade do diálogo, no presente, é mínima, o que gera o isolamento 

gradativo das personagens. Segundo Szondi, as personagens de Tchekhov vivem sob o signo 

da renúncia:  

 

[...] a renúncia ao presente e à comunicação: a renúncia à felicidade no 

verdadeiro encontro. Essa resignação, na qual ironia e nostalgia se unem 

para compor uma postura a meio caminho entre ambos, também define a 

forma e, com ela, o lugar de Tchekhov na história da dramaturgia moderna.   

Renunciar ao presente é viver na reminiscência e na utopia; renunciar ao 

encontro é solidão. (SZONDI, 2011, p. 40) 

 

A frustração com o presente, a impossibilidade de realizar e a infelicidade por saber 

que seu grande amor (Nina) não o ama levam Trepliov ao recolhimento, ao isolamento, à 

solidão, ao suicídio. Ora, se o diálogo, no drama, é o principal elemento que tem a função de 

fazer da Dramática uma representação no presente, e as personagens tchekhovianas negam o 

presente, o diálogo já não vai desempenhar a função dramática, uma vez que tudo gira em 

torno das lembranças nostálgicas ou do futuro utópico. Formalmente, Tchekhov denuncia que 

o diálogo não ―dá conta‖ dos assuntos de sua dramaturgia. É na contradição entre forma e 

conteúdo que a crise do drama, como bem aponta Szondi, configura-se.   

Ainda no primeiro ato, o diálogo entre Nina, Trigorin, Chamráiev e Dorn deixa claro 

que há uma desarticulação, ou melhor, que o diálogo não consegue desempenhar a função de 

desencadear uma progressão a partir do confronto das relações inter-humanas.  

 

NINA (a Trigorin) – É uma peça estranha, não é?  

TRIGORIN – Não entendi patavina. De resto, assisti com prazer. A senhora 

representou com muita sinceridade. E o cenário também era maravilhoso 

(Pausa). Nesse lago decerto há um bocado de peixe.  

NINA – Sim.  

TRIGORIN – Gosto de pescar. Para mim não existe prazer maior do que, à 

tardinha, sentar-me na margem e observar o anzol.  

NINA – Pois eu acho que, para aquele que experimentou o prazer de criar, 

não pode existir outro maior.  
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ARKÁDINA (rindo) – Não fale assim! Quando lhe dizem belas palavras, ele 

fica completamente sem jeito.  

CHAMRÁIEV – Lembro-me certa vez, na Ópera de Moscou, o célebre Silva 

emitia um Dó profundo. Para seu azar, se encontrava no teatro, sentado na 

galeria, um dos baixos do coro da nossa igreja, e de repente- podem imaginar 

o assombro - ouvimos, vindo da galeria: ―Bravo, Silva!‖, uma oitava inteira 

mais baixo... Assim (com voz de baixo profundo): ―Bravo, Silva!‖... O teatro 

todo ficou petrificado. (Pausa)  

DORN – O anjo do silêncio passou por aqui.  

NINA – Tenho de ir. Adeus. (TCHEKHOV, 2007, p. 20)  

 

A conversa começa com Nina comentando sobre a peça de Trepliov, ressaltando que a 

acha estranha. Trigorin apenas assinala que não entendeu e, logo, desvia a conversa para outro 

assunto, trivial, por sinal. O escritor começa a falar sobre pescar, que remete à atitude de ver a 

vida passar, ―observar o anzol‖ como uma confirmação da negação do presente. Chamráiev, 

participando da conversa, desvia-a ainda mais, quando conta uma história sobre um baixo 

profundo do coral da igreja. Em um curto espaço de tempo, as personagens envolvidas no 

diálogo não conseguem discutir um só tema, o que dá ao diálogo uma nova função: a 

denúncia sobre uma sociedade paralisada em nome das convenções burguesas, que perpetuam 

as tradições que alimentam o patriarcalismo na sociedade ocidental. Sobre isso, assinala Iná 

Camargo Costa (2012, p.64): ―O que temos nessa peça é o constante movimento da conversa 

em direção à lírica da solidão‖ – um jovem escritor (Trepliov), que sofre por não triunfar no 

cenário artístico e não conseguir o amor de Nina, uma jovem atriz, que se apaixona por um 

escritor (Trigorin) e vive da utopia de ser uma grande atriz, apesar da desaprovação dos pais; 

Macha, que assume estar ―de luto‖ por sua vida, mergulhada numa plena infelicidade (2007, 

p.25); um mestre-escola, que ganha pouco e precisa sustentar a mãe e duas irmãs; Sorin, 

irmão de Arkádina, que lamenta ter trabalhado tanto e não ter desfrutado sua juventude. Um 

quadro de personagens que abrem mão do presente, ou por avaliar o passado e viver de 

lembranças nostálgicas, ou por ignorar o presente, projetando um futuro no vazio.  

 

Os monólogos desencontrados, travestidos de diálogos, a técnica 

fragmentada, a nostalgia e a melancolia das personagens que constituem uma 

galeria de vencidos, expondo vários graus de derrota ou frustrações, presos 

ao passado ou sonhando com um futuro irrealizável, são os ingredientes que 

dificultam a direção, a interpretação e a recepção de Tchekhov entre nós... 

(COSTA, 2012, p.65)  

 

Para Szondi, Strindberg inaugura no teatro a ―dramaturgia do eu‖, que se assemelha ao 

romance psicológico por seu dado intrassubjetivo, ou seja, ―Strindberg é determinado pela 
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perspectiva subjetiva‖ (SZONDI, 2011, p.49). Para uma dramaturgia que caminha para 

dentro, ou seja, que procura investigar a repercussão dos fatos no interior das personagens 

(uma dramaturgia do eu), é lógico que o enredo se concentre em uma só personagem, e o 

diálogo perca sua força de possibilitar o confronto de ideias nas relações inter-humanas, ou 

procure mostrar uma coletividade sob o ponto de vista de uma só personagem. De fato, o 

diálogo, que é, em toda a trajetória do drama burguês, um aliado, é a forma que expõe a 

contradição formal.  

Senhorita Júlia (1888), ainda se fixa no modelo de ―peça bem feita‖, em que se 

procura manter a forma do drama burguês, não fosse pelo conteúdo em seu enredo. Senhorita 

Júlia sente-se fortemente atraída por Jean, que é um criado. Nessa relação, o conflito de 

posições sociais, de fato, interfere, no entanto ela cede e se apaixona por Jean perdidamente, a 

ponto de a relação se inverter e de passar a ser a criada, e não mais, Jean. Apesar de Júlia ter 

pago com a própria vida a ―transgressão‖ que cometeu, na perspectiva do autor, sua 

personagem é 

 

[...] um tipo moderno, ‗que está se lançando para frente, que, hoje em dia, se 

vende em troca de poder, de títulos, de distinções, de diplomas, assim como 

estava acostumada a vender-se por dinheiro‘ [...] o artista mostrou com 

muita clareza (e o homem não percebeu) que há uma determinação de classe 

no comportamento tido por masculino. (COSTA, 2012, p.73) 

 

Essa discussão, que está enraizada no enredo, toma proporções maiores pelos 

movimentos feministas, como ficou claro em Ibsen (Casa de Bonecas). Rumo a Damasco, 

peça escrita por Strindberg em 1898, é obra modelo para se entender em que medida o caráter 

intrassubjetivo constrói novos sentidos quando comparado com as convenções do drama até 

aquele momento. Uma personagem que caminha ao encontro de momentos significativos de 

sua vida e se deparou com personagens simbólicos, que atendem ao ponto de vista de um 

―eu‖. Dessa forma, não é o diálogo que se caracteriza como elemento formal que fundamenta 

o drama, mas o monólogo, pois revela uma vida que só é possível investigar com a exposição 

daquilo que há de mais escondido em nossa psique. As personagens com que o Eu central tem 

contato, a partir dos quadros, são projeções do seu próprio passado e que, no palco, 

concretiza-se como um elemento objetivo que revela um Eu subjetivo através do sonho. Em 

Strindberg – ao contrário de Ibsen, em que o passado é rememorado através do diálogo, 

interferindo no presente – o passado é mostrado no palco, num jogo de montagem e de ruptura 
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com a unidade de tempo, espaço e ação, que revela traços lírico-épicos, visto que o dado 

subjetivo, via monólogo, é um elemento formal que fundamenta o tema da peça.   

Sobre a dramaturgia de Strindberg, Rosenfeld acentua que, no que se refere à 

dramaturgia do eu (ou do Ego) e sua relação com os elementos épicos, as convenções do 

drama, em rigor, não se adéquam ao tema proposto pelo dramaturgo: 

 

A partir daí evidenciam-se as razões que forçaram Strindberg a ―epicizar‖ a 

sua dramaturgia. Se é possível conhecer somente o próprio íntimo, é 

escusado fingir que se conheça o de outrem. Toda dramaturgia servirá 

apenas para revelar os mistérios da própria alma (de um eu central), a partir 

da qual se projetará - como meros reflexos, impressões ou visões- os outros 

personagens, já sem função autônoma e sim transformados em função do 

Ego central. (ROSENFELD, 2010, p. 100).  

 

Para Costa (2012, p.75), depois de Rumo a Damasco, ―tudo na dramaturgia de 

Strindberg passa a ser função de um eu central, ou seja, um narrador‖. As unidades de tempo, 

espaço e ação são relativizadas o ponto de se desfazer, evidenciando a personagem que 

caminha livremente sobre o terreno da Dramática, questionando e, mais ainda, expondo as 

rupturas do drama convencional. Devido à falibilidade do diálogo como elemento formal 

central do drama e sua mudança para o diálogo, a lei da causalidade e do encadeamento das 

ações é convertida em quadros que se organizam livremente.  

Gerhart Johann Robert Hauptmann, escritor alemão, desenvolve sua dramaturgia 

mediante uma perspectiva de cunho social. A dificuldade em relação à forma canônica do 

drama consistia no assunto tratado. Como tratar da alienação do homem com o jogo inter-

humano, via diálogo, visto que o assunto reforça a ideia de que as condicionantes da vida 

humana deslocaram-se para a esfera do social? A peça ―Os Tecelões‖ (1891) expõe a miséria 

social de um grupo de tecelões da Serra da Coruja em meados do Século XIX. Segundo 

Costa, ―[s]eu assunto é a rebelião dos trabalhadores têxteis e camponeses da Silésia, ocorrida 

em 1844. Foi uma rebelião espontânea, desorganizada, expressão do desespero dos famintos e 

miseráveis que foram facilmente massacrados pelo exército‖ (COSTA, 2012, p.69).  

O dramaturgo divide sua obra em cinco quadros, que, a princípio, foram chamados de 

atos, como na tragédia, no entanto, não há um efeito de causalidade encadeando as cenas, mas 

quadros ou partes que se organizam tematicamente, criando uma compreensão do todo. No 

primeiro quadro, é exposto o conflito de classes: o mundo dos miseráveis e o mundo dos 

patrões, estabelecendo em cena a contradição social, engendrada pela noção de mais-valia e 

descortinando as injustiças de uma organização social opressora. No segundo quadro, 
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anuncia-se a rebelião através de uma canção. Nos dois quadros seguintes, mostram-se um 

incidente em uma taberna e um jantar burguês. Ambas as cenas são interrompidas pelos 

rebeldes. Na última cena, o massacre dos rebeldes pelas forças de repressão e uma bala 

perdida matam o único tecelão que não aderiu à revolta por acreditar em solução via diálogo.  

O diálogo é deslocado de sua função dramática tradicional - aquela que gera o 

encadeamento das ações, num presente absoluto - para sua função épica, como relatos de 

acontecimentos que se passam fora da cena, ou relatos passados que interferem no 

entendimento dos acontecidos. O tema tratado por Hauptmann é, em si, épico, por sua carga 

histórica, devido ao fato de o conflito de classes estar em seu fundamento temático. Ora, o 

diálogo é um elemento formal do drama burguês, em que iguais confrontam ideias, e suas 

ações derivam dos posicionamentos, de maneira que, na relação inter-humana, o embate 

dramático encontra sua resolução sem a interferência externa. Em Os tecelões, o conflito se 

dá, não por iguais, mas justamente pela desigualdade em que um grupo social se insere.  

Portanto, Peter Szondi já afirmara que a transformação temática apresentada pela 

análise/interpretação das obras situadas na virada dos Séculos XIX/XX, de autores como 

Ibsen, Tchekhov, Strindberg, Hauptmann, alteram a tríade formal do drama: ―forma poética 

(1) como acontecimento (2) inter-humano (3)‖ (SZONDI, 2011, p.77), em seus 

correspondentes contrários. O passado rememorado em Ibsen move o enredo; o diálogo cede 

espaço para o monólogo em Strindberg; em Tchekhov, o presente é substituído por uma vida 

sedimentada na lembrança e na utopia das personagens, em que o diálogo, ironicamente, 

revela seu isolamento cada vez maior e, em Hauptmann, a vida é retratada pela determinação 

externa ao próprio homem. Essas são as condições histórico-político-sociais que movem o 

enredo.  

É dessa maneira que os conteúdos propostos pelos dramas, portanto, dramas 

modernos, desse período específico em análise negam a forma canônica do drama que 

defende a relação inter-humana via diálogo, que acontece em um presente absoluto, oriundo 

do encadeamento das ações. Quando uma das três unidades que formalizam o drama é 

―transgredida‖, a forma, que se sedimentava no diálogo inter-humano, revela-se ineficiente e 

surge a contradição formal. No entanto, como afirma Szondi, essa contradição é resolvida à 

maneira de cada autor e, dialeticamente, ao mesmo tempo em que se resolve, revela a 

contradição, quando se entende a forma pela qual o autor resolve a contradição entre forma e 

conteúdo:  
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As novas formas que a caracterizam nascem, porém, dos achados temático-

formais do período de transição: o julgamento do passado em Ibsen, o épico 

em cena de Strindberg e a introdução por Hauptmann de um pesquisador 

social. (SZONDI, 2011, p. 80) 

 

A partir desse raciocínio, é possível perceber um processo de transformação da forma 

do drama canônico em um novo paradigma dramático. Essa teoria da mudança estilística 

resolve um problema metodológico que, há muito, engessa as formas como conjunto de 

procedimentos técnicos para se alcançar um resultado. Não são apenas dois momentos 

distintos, cuja antiga forma desaparece, e uma nova surge – a do drama moderno. Ao 

contrário desse entendimento, existe uma terceira parte, que entra em relação dialética entre as 

outras duas, evidenciando um processo de transição, em que os elementos formais que a 

antiga forma alojava, internamente, como matéria temática ―precipitam por completo em 

forma e, desse modo, implodem a forma antiga‖ (SZONDI, 2011, p.81). Da mesma forma que 

o drama burguês e suas convenções não formalizam os assuntos propostos pelos autores da 

virada do Século XIX/XX, revelando uma forma dramática em si contraditória, esses assuntos 

precipitam-se em forma e constroem um novo paradigma formal, no qual nos interessa 

observar o teatro épico/dialético de Brecht como ponto de chegada dessa nova fase. 

 

1.4 UM NOVO PARADIGMA  

 

O termo épico vem sendo utilizado, desde a década de 1920, principalmente pelos 

trabalhos de Erwin Piscator e Bretolt Brecht que, para se contraporem ao, assim chamado, 

drama burguês, optaram pelo termo épico, a fim de ressaltar a presença da narrativa nas 

malhas da dramaturgia/teatro,
16

 de modo a interferir na forma, objetivando construir um novo 

estilo para um novo conteúdo. Anatol Rosenfeld (2012, p. 27) explica que o termo épico 

refere-se a um gênero literário que abrange todas as espécies de narrativas. A fim de 

formalizar uma temática que não cabia na forma do drama burguês, visto que a luta de 

classes, bem como as questões provenientes das contradições sociais (como já foi discutido no 

ponto anterior) remetem a algo maior do que o embate inter-humano de ideias pelo diálogo, 

num presente efeito de causalidade, o dado épico/narrativo é a solução formal para sua 

                                                           
16

 Na obra de Brecht e Piscator, a narrativa tanto está na dramaturgia quanto no palco, em sua própria estrutura 

e/ou técnicas de encenação.  
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dramaturgia. Assim, entende-se que, para Piscator e Brecht, o dado épico/narrativo é elemento 

capaz de comunicar aquilo que se propõe como tema, a partir de sua composição formal.  

Esse entendimento fica claro quando Szondi, estudando alguns dramaturgos do Século 

XIX/XX, observa que aquilo que Hegel falava sobre ―unidade do sujeito e do acontecer 

objetivo, que coincidem e se unem‖ (BORNHEIM, 1992, p. 154), não se realizava, 

consequentemente, a relação entre forma e conteúdo entrava em contradição, e o paradigma 

do drama burguês, a ―peça bem feita‖, revelava sua incapacidade de formalizar os assuntos 

propostos. Daí a necessidade de criar um novo paradigma que, segundo Szondi, encontra seus 

elementos formais ainda na antiga forma. Rosenfeldm, por sua vez, tece algumas notas sobre 

as concepções de Brecht sobre o teatro épico, em contraposição ao teatro convencional, no 

tocante às condições essenciais para sua realização:  

 

1. A essência do teatro impõe a posição central do homem, já que o teatro se 

comunica através do ator vivo, presente, transformado em personagem, e não 

através da mediação de imagens ou palavras escritas, gravadas ou 

transmitidas por meios técnicos.  

2. Essa condição essencial costumava reduzir o teatro, tradicionalmente, ao 

diálogo interindividual, incapaz de assimilar a visão atual de um mundo cuja 

amplitude tende a impor concepções planetárias, cosmocêntricas ou 

sociocêntricas. Semelhantes concepções são irredutíveis ao individualismo 

que se exprime ao diálogo interindividual. O teatro épico enriquece o 

diálogo interpessoal através de múltiplos recursos narrativos que ampliam a 

fábula individualizada, dando uma visão do contexto universal ou social em 

que o conflito individual se encontra inserido. 

3. Bertolt Brecht tornou-se o teórico do teatro épico. Acrescentou ao 

propósito de dar à cena maior amplitude ainda a função didática, através de 

recursos de distanciamento baseados na maior objetividade do gênero épico, 

cujos meios narrativos são associados ao gênero dramático. Esse, como tal, 

na sua pureza, se afigura a Brecht menos próprio para a tarefa didática, 

devido ao forte cunho ilusionista e à identificação intensa produzida pelo 

teatro tradicional (ROSENFELD, 2012, p.33).  

 

Ao tecer um estudo crítico-interpretativo sobre o teatro épico, Rosenfeld desenvolve, 

em linhas gerais, um quadro comparativo e bastante esclarecedor sobre o drama burguês e o 

elemento épico na dramaturgia:  

 

A palavra ―drama‖ significa ―ação‖, ação atual, e não relato ou narração de 

uma ação passada. [...] A ação deve mover-se sozinha, sem a interferência 

exterior de um narrador, daí a necessidade do rigoroso encadeamento causal 

do drama aristotélico: cada cena deve motivar a próxima, [...] O sentido 

dessa estrutura rigorosa, em si fechada, é o de enredar o público no enredo, 

levando-o de roldão pela inexorabilidade do movimento que suscite, através 

da verossimilhança máxima e da lógica interna, a ilusão da realidade. [...] O 
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teatro épico não se atém a esse modelo rigoroso. Distingue-se pela sua 

estrutura aberta, repleta de episódios que não se integram na linha de uma 

ação una, contínua, de tempo reduzido e lugar fixo (ou seja, o teatro épico 

rompe as chamadas unidades de ação, tempo e lugar). Abre-se a um mundo 

maior pela própria variedade de tempos, lugares e episódios que apresenta e, 

dessa forma, ultrapassa o diálogo interindividual pela riqueza cênica, [...]. 

Há saltos no tempo e no espaço que pressupõem a intervenção de um 

narrador (mesmo que não explícito) que, sem se preocupar com a 

concatenação causal rigorosa da ação, seleciona de um tecido de eventos 

múltiplos, entrelaçados com outros eventos, os episódios que lhe afiguram 

dignos de serem apresentados. (ROSENFELD, 2012, p.28-29). 

 

Ainda segundo o teórico, ―a atitude narrativa [do teatro épico] obtém dois resultados 

fundamentais‖ (ROSENFELD, 2012, p.32): amplia o universo, dilatando-o de tal maneira que 

a esfera da relação inter-humana não é suficiente para formalizá-lo e suspende e interrompe a 

ilusão em relação ao espetáculo/público, que, por vezes, identificavam-se com as personagens 

e criavam uma falsa ilusão de realidade. A narrativa torna-se, então, uma via para efetivar o 

efeito de distanciamento, que, de forma dialética, serve para oferecer uma melhor visão dos 

fenômenos sociais representados em cena, ou seja, distanciar-se para se aproximar e poder 

enxergar criticamente uma redução estrutural de um dado processo histórico, em que um 

grupo social está imerso. No entanto, o teatro épico não se resume a uma opção formal, cuja 

mudança do paradigma do drama para o épico resolveria o problema da contradição entre 

forma e conteúdo, como uma receita pré-estabelecida. Pensar assim é cair na mesma 

armadilha que o drama burguês armou e, de certa forma, erigiu algumas balizas para a 

dramaturgia que foram combatidas ―a ferro e fogo‖, na virada do Século XIX para o XX, e em 

toda a extensão do Século XX, quando assumiu uma chave interpretativa dos gêneros como 

categorias fixas, ―não-históricas‖, portanto, inalteráveis.  

O drama burguês expulsou o homem histórico de cena, portanto, sendo o homem 

marcado a-temporalmente, a fôrma oferecida ao público como ―peça bem feita‖ fazia todo o 

sentido, pois, além de não conceber o homem como sujeito histórico, o que impede de 

entendê-lo como capaz de mudar estruturalmente um dado social, perpetua tradições 

construídas pela burguesia, amputando do corpo temático todo o assunto que não coubesse na 

forma do drama em questão, devido ao rigor do modelo de drama que se estabeleceu como 

―bem feito‖ e a impossibilidade de, sem fraturá-lo, mostrar, em termos formais, aquilo que se 

pretendia, como foi visto no período crísico do drama, assim denominado por Peter Szondi. 

Para Rosenfeld (2013, p.31), a questão pousa sempre em como Brecht entendia o homem, 
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que, segundo sua concepção, era ―o conjunto de todas as relações sociais, é impositivo 

recorrer à forma épica, única capaz de dar suficiente realce ao tecido social transindividual‖.  

O teatro épico é, também, através da mudança do paradigma formal, a mudança de 

concepção de mundo e de dramaturgia, capaz de, através dos assuntos tratados em cena e/ou 

na publicação dos textos dramáticos, questionar, criticar, desobedecer e problematizar as 

regras imposta pela pequena parcela favorecida por certa ordem socioeconômica, ou seja, ―a 

renovação formal recebe as suas diretivas da realidade em desenvolvimento [...] a 

transformação produtiva das formas, baseada no desenvolvimento do conteúdo social‖ 

(ROSENFELD, 2012, p. 52-53). 

Uma de suas características, no que se refere à função didática do teatro épico, é que, 

segundo Rosenfeld, ele ―procura estimular no público uma atitude de crítica e vigilância, 

propícia ao raciocínio e à análise dos problemas sociais‖ (ROSENFELD, 2012, p.51). Para 

esse alcance, o teatro épico busca, em elementos oriundos da narrativa, meios ou 

procedimentos formais capazes de recosturar o tecido da relação forma/conteúdo, a fim de dar 

à dramaturgia um novo fôlego, no que concerne à representação das contradições sociais. 

Muitos são os recursos estético-formais utilizados pelo teatro épico para alcançar o 

distanciamento capaz de causar reflexão crítica, a ponto de desvendar as contradições 

presentes nas práticas sociais na contemporaneidade. Assim, vejamos:  

 

1- A ruptura da ação, que pode ser por meio da canção, usada como elemento 

reflexivo, inserida como corpo estranho por não fazer parte da continuidade da 

ação. A música é um elemento de distanciamento por se separar do texto, nos 

termos dramáticos, e ter uma atitude crítica, com algum comentário sobre o 

assunto mostrado, problematizando-o. É um elemento épico, pela melodia que não 

se ajusta à introspecção, mas produz incômodo, por vezes, e mesmo quando não, 

foge dos termos românticos e de subjetividade psicológica. Ou mesmo pela 

presença das músicas, que não fazem parte do dado ilusório em que se apoia o 

drama burguês. A maneira de apresentar a música por parte dos atores, que se 

desfazem do papel de ator, assumem, de fato, o papel de cantor.    

2- A própria estrutura da peça, no que se refere aos elementos do palco, como sua 

iluminação, que desfaz a ideia ilusória que o drama burguês acentua, bem como a 

utilização de cartazes e objetos que marcam o fim da cena, ou algum comentário 

exposto no palco.  
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3- A quebra da quarta parede, via diálogo ator/espectador, constrói outro tipo de 

relação, em que a ilusão e a magia pretendidas pelo drama burguês são 

substituídas pelo realismo, que, em termos brechtianos, é de assumir a posição de 

teatro como teatro, em que existem atores, e não, pessoas encantadas pela magia 

da arte.    

4- A relativização da ação, visto que o espectador sempre a observa atento ao que é 

extrateatral, ou melhor, atento ao dado real, social, em que ele se vê inserido como 

cidadão, pois a ação precisa ser um modelo de realidade social, cujo objetivo é de 

mostrar as contradições que estão sedimentadas em sua dinâmica. Nesses termos, 

o elemento da paródia e/ou parábola fornece ao espectador um símile que se 

encontra no dado extrateatral e, à medida que esse dado comparativo é percebido, 

relativiza-se a ação por meio da reflexão do dado social em questão. O cômico e o 

grotesco como forma de inverter a moral edificada pela classe burguesa; a ironia; 

o caricato; a dramaturgia em chave dialética e o desempenho do ator de ser 

narrador de sua personagem.  

5- Outro dado estético importante para o teatro épico é o distanciamento, que suscita 

uma reflexão crítica do leitor/público, cujos recursos elencados acima servem para 

promover esse distanciamento, uma espécie de estranhamento daquilo que é 

habitual, oferecendo um novo olhar que, ao se distanciar do objeto em estudo, vê-

lo melhor, a ponto de enxergar possibilidades de mudança.  

 

Uma forte razão para o surgimento do teatro épico é que o homem, antes visto no 

teatro em sua subjetividade, especificamente a do protagonista, é completamente envolvido 

pelo universo impessoal: a vasta constelação de fatores externos a ele é que influi em sua 

vida, pois os fatores externos não cabem na velha forma do drama, caracterizado pelo diálogo 

entre as personagens. Desse diálogo, o conflito era gerado, e a personagem era impelida a 

agir, a fim de resolver o problema instaurado. O indivíduo agia para resolver seu destino, pois 

estava ao seu alcance: nada que fosse externo à trama construída pelo embate interindividual 

influía na cena. O mundo era resolvido a partir da resolução do conflito instaurado pelo drama 

ao indivíduo, ou seja, o mundo dramático era o espaço das relações interindividuais, 

centralizava-se no indivíduo.  

Com a virada do século, um novo contexto social se desenha com a consolidação das 

relações de trabalho pautadas no capitalismo. Um novo mundo se instaura aos olhos do 
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dramaturgo, e o indivíduo é tomado pelo mundo e por todos os seus vetores de influência, de 

tal maneira que o diálogo inter-humano não consegue formalizar o novo conteúdo bem mais 

abrangente. Daí, o dado épico ser tomado como elemento formal capaz de recosturar esse 

tecido e devolver ao teatro a capacidade de comunicar, artisticamente, o conteúdo referente ao 

seu contexto – pois, segundo Rosenfeld, ―é preciso acentuar, de uma forma ampla e 

significativa, esse mundo-ambiente [...] Isso só é possível quando o palco começa a narrar‖ 

(ROSENFELD, 2012, p.40).  

A intervenção do narrador não se faz apenas nas malhas da dramaturgia, mas também 

na própria estrutura da peça (palco, atores, texto). Diferentemente do drama (que, depois de 

dar corda, movimenta-se numa progressão, ou seja, o drama progride diante do 

espectador/leitor em busca de seu desfecho), no teatro épico, o narrador seleciona aquilo que 

será visto em sua diversidade de opções, e o público o acompanha. Isso implica dizer que os 

recursos comumente vistos na narrativa, como o flashback ou a própria estrutura rapsódica – 

em que os capítulos têm sua autonomia diante da totalidade da obra sem prejudicar sua 

unidade – são incorporados ao texto dramático.  

Como já falamos, tudo isso se articula, inicialmente, em Erwin Piscator, diretor que 

entendia a arte dramática como um meio de comunicação com um fim, como assinala 

Bornheim (1992, p. 123): ―Propagandístico. Pedagógico‖. Um teatro que alcançasse as massas 

e pudesse debater os assuntos do cotidiano, de ordem política. Esse era o desejo do diretor, 

que via a urgência da frequência do proletariado nas salas de teatro, de maneira unitária, como 

massa orgânica, de forma sistêmica. No entanto, o intento não é de consumir arte, mas de ver 

o espaço artístico como um meio de comunicar e debater questões de ordem política. Com 

essa visão, Piscator não só modifica a utilidade do teatro, como também abre espaço para o 

debate de ordem técnica, já que o seu teatro rompe com premissas do drama clássico, 

incorporando à cena elementos épicos, a fim de representar melhor o cotidiano: todos os 

elementos deveriam ser claramente usados para transformar o palco numa grande assembleia, 

sem contrapor espetáculo e plateia. Procura-se desenvolver, assim, um processo de discussão 

em que as questões da contemporaneidade precisam estar na ordem do debate. A intenção é 

de tratar no palco aquilo que pertence ao mundo, que afeta diretamente o homem social, 

portanto, aquilo que, para Piscator, projeta-se além do palco é levado para o palco, porque se 

insere no mundo como assunto de discussão urgente.  

Há três frentes em que Piscator contribuiu para o novo teatro, cuja insígnia de mestre, 

posteriormente, cairia sobre Brecht. A primeira diz respeito à encenação sobre a montagem 
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dos textos propriamente ditos, com a utilização de recursos como projeções, legendas e um 

maquinário que facilitasse o tratamento do tema, sempre o encarando como reportagem, numa 

apresentação de vários quadros. Nesse sentido, o palco começa a narrar. A segunda questão 

refere-se ao papel do diretor, que assume uma função muito importante, não apenas por 

mostrar a dramaturgia no palco, mas também formalizá-la a partir das intenções, sempre 

muito afinadas com o contexto político-social. O teatro, como comunicador de assuntos 

voltados para a crítica dos valores burgueses e o conflito de classes, é o terceiro ponto. Em 

suma, Piscator é um diretor cujos elementos épicos estão a serviço da comunicação de 

assuntos vistos por ele como urgentes, a saber, a conjuntura político-social.
17

 

Como um diretor preocupado com a utilidade do teatro, como forma de comunicação 

social capaz de representar um dado contemporâneo em chave crítica, a fim de servir como 

elemento didático capaz de incitar a reflexão do espectador, Piscator quebra a ilusão do palco, 

intrometendo a realidade social a partir da relação entre encenação e público. O espaço do 

teatro ilusionista é invadido pelo público e se rompe o caráter ilusionista burguês, mediante 

recursos antidramáticos que ―deveriam ser mobilizados para interpretar o complexo mundo 

contemporâneo‖ (ROSENFELD, 2012, p.49). Assim, um mundo em violentas mudanças, 

numa dinâmica social acelerada pela égide do capital, só poderia ser visto pelo diretor a partir 

de um palco móvel. Interessante notar que, na Idade Média, devido ao tema ser de grande 

extensão, o público se movia entre diversos palcos que recebiam os diversos quadros que 

compunham a narrativa apresentada. Em Piscator, o palco precisa se mover, por causa da 

dinâmica social a ser representada e ter um movimento intenso em suas relações. A questão é 

que o palco do drama burguês, fixo, imóvel, não oferecia o espaço cênico (já que se valia do 

diálogo inter-humano) para os temas abordados pelo teatro de Piscator. Para um teatro que 
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 Na visão de Brecht, o objetivo central do teatro piscatoriano era de edificar uma função social completamente 

nova para o sistema teatral. O épico e o político são encarados como sinônimos e é nesse ponto em que reside a 

diferença entre Brecht e Piscator. O teatro de Brecht não pode ser resumido ou taxado como teatro político. De 

fato, o teatro de Brecht - o teatro épico/dialético - é o teatro realista (à maneira de Brecht, questão desenvolvida 

adiante) que, evidentemente, engloba o político, e mesmo que o político esteja em evidência em seu teatro, não 

se pode reduzi-lo a isso. Em Brecht, o épico corresponde a historicizar os fenômenos sociais, de ordem global, 

não de maneira temática apenas, mas, sobretudo, formalmente. Para isso, é necessário romper com a velha forma 

e edificar um novo paradigma formal, o paradigma épico. Como exemplo, basta citar a encenação da peça ―O 

barco Ébrio‖, na qual, segundo Rosenfeld (2012, p.45), ―Piscator usava projeções não apenas como comentários 

e elementos didáticos, mas também como ampliação cênica e plano de fundo, logo, geográfico e histórico, para 

relacionar o palco com a realidade contemporânea da peça‖. Outra encenação foi ―Soldado Schweik‖, de 

Jaroslav Hazek, em que, para representar o dado épico do romance, o diretor utilizou esteiras rolantes de 

movimento contrário, nas quais passavam personagens e elementos cênicos, a fim de causar um efeito cômico. 

Como já foi dito, o teatro de Piscator sofreu fortes acusações quanto a sua envergadura marxista, no entanto não 

se pode negar a importância dos elementos cênicos, épicos, que fizeram o palco contar uma história sem se 

limitar ao diálogo inter-humano.  
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incita a mudança social, é preciso promover a mudança em sua forma, para, a partir da forma, 

o conteúdo, artisticamente, mostrar-se contrário aos fundamentos ideológicos erigidos pela 

sociedade burguesa. Por isso Peter Szondi sintetiza da seguinte maneira o trabalho de 

Piscator: 

 

A fórmula básica dos esforços de Piscator- a elevação do elemento cênico à 

dimensão histórica; em termos formais, a relativização da cena atual em 

fundação dos elementos da objetividade não traduzidos em ato - destrói o 

caráter absoluto da forma dramática e permite o surgimento de um teatro 

épico (SZONDI, 2012, p. 112).  

 

Sem dúvida, um grande observador e crítico dessa tradição, Brecht, destaca-se por 

buscar formalmente soluções que sempre escaparam do óbvio, sem aceitar a facilidade com 

que se tratava a relação entre assunto e forma. Em Brecht, o político-social e o estético se 

fundiam em busca de algo mais que o jogo formal. Para ele, a forma, em sua constante 

operação, recebe dos processos sociais aquilo que a alimenta, sempre em pleno 

desenvolvimento. Segundo Rosenfeld (2012, p.75), 

 

Bertolt Brecht é, [...] ao mesmo tempo grande poeta, excelente ensaísta e 

narrador e homem de teatro dos mais completos de todos os tempos. Sua 

teoria do teatro épico exerce universalmente influência poderosa e tornou-se 

uma das contribuições mais importantes não só para renovação do teatro 

moderno, mas também para o conhecimento mais profundo do teatro em 

geral.  

 

Essa declaração é de muita relevância, pois, no Brasil, Anatol Rosenfeld foi o teórico e 

crítico de teatro que mais se aprofundou em Brecht, nos anos 1950/60, como também estudou 

o desenvolvimento do teatro nacional sempre em perspectiva dialética. Sua formação alemã 

contribuiu para a travessia de conceitos teóricos da Europa para terras brasileiras e o tornou 

pioneiro no estudo do teatro épico, enfatizando a crise do drama, suas transições de ordem 

formal, portanto históricas, e a discussão de que os elementos épicos sempre estiveram no 

teatro ocidental. Porém, em Brecht, o épico seria elemento fundamental para a cena dialética.  

A utilização de recursos estilísticos próprios da Épica confunde-se com a própria 

história do teatro ocidental, desde o teatro Grego Antigo, que produziu um sem-número de 

peças em que o dado épico sempre esteve presente. Ao longo deste capítulo, tentamos mostrar 

como os elementos épicos estavam presentes na prática teatral, sempre que o diálogo era 

incapaz de comunicar artisticamente o assunto tratado. Esses elementos épicos perderam 
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lugar, com o advento do drama burguês, já que tal forma seguia o preceito de excluir tudo o 

que era externo à relação inter-humana, retirando o dado histórico do palco e transformando 

forma em convenção. Na virada do século, alguns autores se destacaram por causar uma 

fissura na forma do drama, denunciando a emergência de um período crísico.
18

 

O teatro de Brecht é uma tentativa de resolver o estágio crísico, marcado pela 

contradição entre assunto e forma, sobre a qual repousa a necessidade de um novo paradigma. 

Os elementos épicos, já contidos no drama, tomam o protagonismo na forma dramática 

moderna, e conduzem à questão central do teatro épico para Brecht: o efeito de 

distanciamento. Assim como os formalistas russos ressaltaram o efeito de estranhamento na 

arte, capaz de ―desdramatizar‖ a compreensão sobre o objeto artístico, Brecht, a fim de 

compreender os fatos sociais em seu processo de construção, elabora técnicas que 

―desnaturalizam‖ aquilo que, aparentemente, tinha status de imutável, mediante um processo 

anti-ilusionista, em que, ao se romper a ilusão, a máscara cai, e o objeto em estudo revela-se 

histórico e, portanto, mutável. Para se ver bem, é preciso distanciar-se e, compreendendo 

aquilo que se analisa, a partir do distanciamento, é possível entender como as convenções 

sociais são construídas e para que servem.  

Brecht foi um opositor do teatro aristotélico no que concerne ao seu objetivo. Para 

Aristóteles, a peça perfeita é aquela que, pelo efeito de causalidade, progride em direção ao 

seu desfecho, como um relógio que, uma vez dado corda, funciona por si só. Desse efeito, o 

horror e a piedade são suscitados, e a purgação (catarse) é realizada de tal maneira que o 

público se alivia ao ver seus possíveis erros sendo carregados pelo herói trágico e tirados dos 

seus ombros. Para Brecht, o que ressalta a negação à dramaturgia aristotélica é que ela ―não 

leva em conta [...] as contradições objetivas de qualquer processo‖ (BRECHT, 2002, p.99). 

Na dramaturgia aristotélica, as contradições precisam se tornar subjetivas, concentrar-se no 

indivíduo, para, a partir da antítese representada nas relações inter-humanas, resolver o 

conflito, ou seja, indivíduo (sujeito) e acontecimento objetivo (objeto) coincidem, 

harmonizam-se. Ao contrário, na dramaturgia brechtiana, a contradição entre o sujeito e o 
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 Como exemplo, o teatro de Ibsen coloca em xeque o diálogo, visto que esse recurso não produzia progressão 

dramática, pois, por muitas vezes, tinha função rememorativa, que possibilitava o deslocamento temporal, com 

repercussão na vida das personagens. Ibsen questiona, a partir da forma, o principal elemento do drama, 

elaborando uma crítica de dentro para fora. O diálogo não produz o efeito esperado, porque não é capaz de 

comunicar aquilo que é necessário, pois, quando o assunto é histórico ou se passa em um tempo que não é o 

presente, o diálogo acaba servindo-se da rememoração, ou seja, perde sua função para reconstruir a história que 

precisa ser contada, situando o que está para além do presente da ação. 
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acontecimento objetivo é acentuada e não convertida em subjetividade, e o efeito de 

distanciamento é o elemento técnico capaz de ampliar tal efeito.  

O drama, em sua essência, apontava para a relação entre homens e sua capacidade de 

decidir: ―Por meio de sua decisão à ação, esse mundo se via, por sua vez, a ele referido, e só 

assim se realizava dramaticamente‖ (SZONDI, 2012, p. 24). O diálogo era o elemento 

estilístico ou ferramenta dramática que viabilizava as relações inter-humanas. O drama 

clássico expulsava de sua estrutura todos os elementos que, historicamente, revelavam o dado 

épico nas malhas da dramaturgia, do teatro grego, medieval e das peças históricas de 

Shakespeare. Por esse motivo, pelo fato de se fechar em si mesmo, é que Szondi afirma ser o 

drama absoluto. Seguindo esse entendimento, o dramaturgo (escritor) não se mostrava no 

drama, não podia ser visto nem interferir no andar do percurso promovido pelo diálogo, que 

convertia o tempo num presente que se desenrolava como consequência da ação posta em 

cena. O confronto de decisões expostas no diálogo movia o drama ao seu desfecho. O homem, 

como indivíduo, decidia por si, pois havia no sujeito a unidade como o acontecer objetivo. 

Sujeito e objeto se uniam, portanto o que era externo tornava-se desnecessário, pois todos os 

vetores que construíam o acontecer dramático estavam centrados no sujeito e a partir da ação 

objetiva do sujeito era que se revelava toda a subjetividade.  

Para o drama clássico, não havia oposição entre sujeito e objeto. O homem dramático 

derivava da união indizível entre ator e personagem. Não havia, no drama, a relação entre o 

público e a representação cênica, a não ser pela noção de empatia. O público não interferia, e 

a peça era representada como se não fosse para ele. O público ficava atento a um mundo à sua 

frente, apenas observava e acompanhava a progressão dramática. Essa contemplação levava o 

espectador ao total desinteresse ou fazia com que o espectador mergulhasse no drama de tal 

maneira que se sentia identificado com as tomadas de decisão do personagem dramático. Não 

se permitia, pela sua forma estrutural, interromper o público, muito menos comentários dos 

atores – que representavam as personagens em cena – ao público, a fim de abrir um canal de 

discussão. O palco não se construía como elemento épico, apenas como lugar de apresentação 

do drama, que criava a ilusão de lugar que, ao se fechar a cortina, desaparecia da cena. Tal 

constatação acentuava a impossibilidade de um tema histórico ser objeto do drama, uma vez 

que o acontecer objetivo, antes viabilizado pelo diálogo, não caberia na velha forma, pois não 

se passava apenas num presente que se desenvolvia com a antítese da relação inter-humana. 

Um tema histórico requeria que se considerasse o tempo passado, e por ser passado, 

dependendo do objetivo da cena, requeria variações de espaços.  



52 

 

 

 

 

Brecht tornou-se um nome frequente quando se pensa em teatro, especificamente no 

que tange às discussões sobre teatro épico/dialético. Teórico, autor, poeta, diretor, enfim, um 

homem que se dedicou às artes e ao seu estudo crítico/teórico e, por esse motivo, abriu 

caminho para um teatro voltado para o homem em sua totalidade, como um conjunto de todas 

as suas relações. O meio que ele encontra para realizar esse fim é o teatro épico, que, em si, 

procura aproximar a dramática da épica, ressignificando o paradigma das formas do drama. 

Essa aproximação revela, de maneira conjunta, tanto sua habilidade como teórico/crítico do 

teatro bem como sua capacidade de refazer o tecido que fora rasgado no drama burguês de 

reconciliação entre os gêneros, fazendo convergir a dimensão textual para a prática teatral.  

É com a preocupação de representar o homem em sua totalidade que o termo ―teatro 

dialético‖ foi adotado em sua maturidade, pois só com o método dialético, segundo Brecht, 

era possível representar um homem, no conjunto de suas relações sociais, que agia numa 

sociedade em constante dinâmica na qual se verificavam as contradições construídas em seus 

fundamentos. Assinala Pasta Júnior: 

 

Da mesma maneira que a expressão teatro épico já inclui a de drama épico - 

assim como o espetáculo em ato ―inclui‖ a dramaturgia (da mesma maneira 

que essa o supõe) - a ideia de um teatro dialético como que extrai e amplia a 

essência contraditória que preside a unificação de Épica e Dramática num 

teatro épico, contradição cujo valor dialético já vimos enfatizado pelo 

próprio Brecht. A dialética foi, para Brecht, nos seus últimos anos, uma 

verdadeira palavra-chave (PASTA JÚNIOR, 2010, p.230).  

 

Em seu contexto, a ênfase das discussões sobre forma dramática em relação aos 

gêneros literários pautava-se no olhar crítico sobre a teoria dos gêneros, sobretudo nas 

correspondências entre Goethe e Schiller. Assim, 

 

[...] os dois grandes escritores procuram distinguir e analisar as 

características e propriedades fundamentais da forma épica e da forma 

dramática, discussão que, como vimos, interessa a definição formal de seus 

próprios trabalhos dramáticos em elaboração. Nessa discussão, o problema 

essencial é sempre o da relação entre a forma dos gêneros e a matéria 

histórica. [...] ―o estudo aprofundado de Aristóteles e da tragédia antiga 

suscita o problema de como seria possível manter puro os gêneros épico e 

dramático em face dos assuntos e problemas modernos‖ (PASTA JÚNIOR, 

2010, p. 210). 

 

De fato, essa discussão leva a entender que os traços estilísticos dos gêneros devem ser 

estudados relacionados à história e à transformação que eles sofrem em seu desdobramento. 
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Quando os escritores em questão, e até mesmo Brecht, retomam os estudos sobre a teoria de 

Aristóteles, trazem para o presente uma longa tradição, cuja intervenção avança para o 

entendimento de que os assuntos modernos precisam para ser formalizados, cada vez mais, da 

aproximação dos gêneros. Brecht segue o mesmo caminho, quando procura examinar, 

comparando a tradição com sua ressignificação, o velho modelo, baseado no clássico, e o 

novo, sem excluir sua exigência e a atenção à tradição:  

 

O novo deve ultrapassar o velho, mas ele deve compreender em si o velho 

em estado dominado, ―suprimi-lo, conservando-o‖. É preciso compreender 

que há, hoje, uma nova maneira de aprender, uma maneira crítica, em que se 

transforma aquilo que se aprende, uma maneira de aprender revolucionária. 

O novo existe, mas ele não nasce senão da luta com o velho, e não sem ele, 

não no vazio (PASTA JÚNIOR, 2010, p. 212).   

 

Assim, Brecht assume a postura de sempre olhar para frente, trazendo consigo a 

tradição, não de maneira ingênua, crítica, em que a tradição se torna herança e objeto fonte 

para reformulações em busca ―da adequação e do rigor da forma, vista como inseparável do 

‗conteúdo‘‖ (PASTA JÚNIOR, 2010, p.213). Essa é uma preocupação que está totalmente 

ligada à discussão entre Goethe e Schiller, cuja premissa está em buscar uma adequação 

formal para uma matéria histórica, que, para Brecht, só é possível com a reconciliação entre 

os elementos formais presentes na Dramática e na Épica. Com essa forma, o dramaturgo 

alemão tem a possibilidade de representar o homem em sua totalidade, e sua matéria histórica 

caminha em direção à ―descompartimentação dos saberes‖, como afirma Pasta Júnior (2010, 

p.231).  

Fredric Jameson, em Brecht e a questão do método (2013), elaborou um estudo 

minucioso sobre o método dialético como componente fundamental para a construção do 

teatro brechtiano, sobre o qual destaca que, embora se possam enumerar técnicas elaboradas 

pelo autor alemão, como o distanciamento, a presença do narrador ou o ―eu‖ épico, a parábola 

e/ou alegoria como meio crítico – a forma descompartimentada de seu teatro, como afirma 

Pasta Jr., de caráter totalizante, pensando o homem como conjunto de todas as suas relações, 

faz com que teoria e prática, em Brecht, assumam uma postura dialética que processa uma 

dinâmica não fechada, um método que possibilita entender a obra de arte como um processo 

em constante alteração, no que concerne à relação entre forma e matéria histórica. A relação 

entre os componentes formais e a maneira como maneja o processo de construção artística 



54 

 

 

 

 

diferem sua obra do caráter estanque da forma do drama convencional. Por isso, afirma 

Jameson sobre o método de Brecht:  

 

Na verdade, é tentador sugerir que precisamente a conhecida sagacidade de 

Brecht seja o seu método ou mesmo sua dialética: a inversão das hierarquias 

de um problema, a premissa maior tornando-se a menor, a absoluta 

tornando-se a relativa, a forma tornando-se o conteúdo e vice-versa- são 

todas operações em que o dilema em questão é virado do avesso, e uma linha 

de ataque inesperada e imprevisível se abre sem levar nem para o beco sem 

saída do insolúvel nem para a banalidade da doxa estereotipada sobre o 

assunto. (JAMESON, 2013, p. 47)  

 

Brecht pode ser entendido, não pelos elementos épicos que são incorporados ao seu 

fazer artístico, ou simplesmente pelo fato de saber unir o épico e o dramático, mas, 

principalmente, como elabora Jameson, pelo processo de triangulação entre os níveis da 

―doutrina‖, ou o modo de pensar, da ―linguagem‖, ou seus traços estilísticos e dos tipos 

narrativos, que trabalham em chave dialética. Portanto, o essencial, no método de Brecht, é 

entender a totalidade de sua obra em processo, que não se finda na obra, mas, como atesta 

Pasta Jr. (2010, p. 271), extrapola o seu limite e ―abre sobre o mundo, sobre a própria 

realidade das coisas‖. Ou melhor, sua obra se configura como um ―movimento de totalização 

no seu fazer-se‖.  

Outra razão não menos importante para o teatro épico de Brecht é o efeito didático que 

ele quer alcançar. Uma vez que se entendem as convenções sociais como construções 

históricas, elas se tornam mutáveis, portanto, capazes de ser transformadas. O teatro de Brecht 

almeja expor, como que por uma lente de aumento, o processo histórico que o edificou, como 

ideal burguês de sociedade, contradições e um conjunto de regras que promovem a exclusão, 

consequentemente, do conflito de classes. Sobre o efeito didático, Borheim acentua:  

 

[...] essa dimensão pedagógica revela-se praticamente coextensiva a toda a 

dramaturgia brechtiana, sempre empenhada em na crítica, em ensinar o 

homem a ver o mundo em que vive. [...] Não se queria fazer teatro 

profissional, ou educar o jovem para o teatro- o teatro era apenas um meio 

didático para educação. (BORNHEIM, 2002, p. 183)  

 

Para o dramaturgo alemão, a peça didática precisa de um teatro não aristotélico e 

precisamente épico, cujo efeito de distanciamento ofereça ao espectador a possibilidade de ter 

uma atitude distinta da postura do espectador do drama clássico. Em sua peça, Terror e 

Miséria do Terceiro Reich, escrita em 1935, constrói 24 cenas a partir de leituras de notícias 
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do contexto do regime hitlerista, oferecendo uma visão não convencional do que se entende 

por didático, tanto no que tange ao teatro amador quanto ao profissional. São quadros que não 

só demonstram o contexto de uma época, mas também as ações diante das contradições de 

uma época específica que, ao instaurar a atmosfera de medo, induz o homem, como ser social, 

a tomar decisão entre a necessidade e o dever, a adaptação às convenções e ao 

confrontamento (a fim de rompê-los), a sobrevivência e a liberdade.  

A época é 1933. Em 30 de janeiro desse ano, Hitler, líder do partido nacional-

socialista dos trabalhadores alemães (NSDAP), é nomeado Chanceler, apesar de, nesse 

momento, não ter obtido o apoio da maioria da população alemã (um ano mais tarde, ele 

uniria a chancelaria ao cargo de presidente). É num contexto de desconfiança e de medo em 

que estão inseridos os personagens chamados de traidores. Esse dado histórico, épico, 

enquadra a cena em uma perspectiva específica, sobre a qual o terror e a miséria estão 

duelando sempre no limite das forças humanas. Nesse caso, é narrado pela fala de um dos 

traidores que o homem delatado foi espancado até ficar inconsciente. A violência utilizada 

contra aquele que se opõe à ordem faz com que a personagem não tenha coragem de ir à 

polícia para dizer que aquele homem não tinha feito nada que pudesse contrariar a ordem do 

Führer, porquanto poderia sofrer consequências análogas. Nesse momento, um diálogo entre 

os dois delatores desenvolve uma questão importante: 

 

MULHER - Também, para que ele se mete em política? Bem feito. 

HOMEM - Também não precisavam ter rasgado o casaco dele. Gente pobre 

como nós não tem nada sobrando.  

MULHER - Que importa o casaco?  

HOMEM - Não precisavam ter rasgado o casaco dele. (BRECHT, 1992, p. 

186) 

 

Há dois elementos que formam a intriga nesse diálogo. Primeiramente, no que tange à 

forma dramática, não temos a estrutura clássica pela qual, do confronto de ideias, via diálogo, 

nasceriam as cenas futuras. Esse dado é rompido, pois, ao contrário de uma reação, a cena é 

finalizada sem nenhuma tomada de decisão, ela não progride. Portanto, o diálogo não 

formaliza a força dramática que se espera, porém a cena é construída como um quadro social, 

em que se trava uma conversa de âmbito restrito, dentro de casa, de caráter privado, mas o 

assunto tratado extrapola tais limites e revela uma temática que vai além da capacidade de 

formalizar o diálogo: o homem e suas indagações mais secretas revelam o homem social, 

coletivo, que rege sua vida de acordo com a repercussão social construída historicamente. 
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Seria incoerente se Brecht conseguisse solucionar a questão via diálogo, porque não há 

possibilidade de fazê-lo. Seria, por assim dizer, irreal. Ao invés de investir no que o drama 

ensina a fazer, o dramaturgo alemão prefere utilizar o diálogo para narrar o acontecido, 

tornando a cena épica.  

Outro dado que, de certa maneira, já é antecipado pela forma como se constrói a cena 

(que é histórica) e diz respeito ao assunto. Há duas questões que se revelam no ―casaco‖, que, 

de uma simples indumentária, torna-se símbolo da atitude política e da miséria. Devido a ―se 

meter em política‖, o delatado acaba se prejudicando e sendo espancado a ponto de rasgarem 

seu casaco. A mulher afirma que se inserir na política, em um contexto como que 

descrevemos, é perigoso e não aconselhável. Já o homem se preocupa com o ato de violência 

e a perda do casaco, porque homens de classe social como a das personagens aqui 

apresentadas não têm ―nada sobrando‖. A questão é que a pobreza é consequência de uma 

divisão de classes, instauradora de um conflito que oprime e explora os trabalhadores. A 

consciência desse fato é o primeiro passo a ser dado para enxergar a verdadeira engrenagem 

social, no entanto, esse passo é barrado pela política do terror, que instaura uma atmosfera de 

medo e impõe sua vontade através da violência. A questão central é que a miséria é fruto da 

exploração e de uma política feita para a/pela classe que está no poder e que se utiliza da 

miséria para se impor ao mais fraco por meio da violência institucionalizada. Isso impede a 

ação política que trabalha pela consciência crítica da classe trabalhadora. O fato aqui em 

discussão não é a pobreza nem a violência contra a política de esquerda, mas o que gera 

tamanha desigualdade de forças nas relações sociais, que resulta em uma situação histórica a 

chegar a tal ponto de injustiça e o que se pode fazer, como ser social, para transformar o 

contexto em que estamos inseridos. 

Koudela, em seu estudo sobre o teatro didático, aponta a relação entre a encenação e o 

ato social, entre o ensinar e o aprender, o que leva à postura crítica: 

 

O ato artístico coletivo com a peça didática realiza-se por meios de imitação 

e crítica de modelos de atitudes, comportamentos e discursos. 

Ensinar/aprender tem por objetivo gerar atitude crítica e comportamento 

político. As peças didáticas são modelos que visam ativar a relação entre 

teoria/prática, fornecendo um método para a intervenção do pensamento e da 

ação no plano social (KOUDELA, 2010, p. 4). 

 

O processo de construção cênica, no que diz respeito ao efeito didático, precisa ter 

suas raízes fincadas na atuação social, de modo a fornecer uma postura crítica diante dos 
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fatos, sejam eles experimentados como ator, diretor, dramaturgo ou espectador. Nesse caso, o 

método dialético possibilita uma compreensão mais adequada, pois considera o fato social 

como um conjunto de relações contraditórias, e o interpretante precisa agir como tal e 

entender que o teatro épico é construído, sobretudo, em chave dialética. Por isso, oferece ao 

ser social, uma vez que se envolve com a experiência do teatro, a possibilidade da 

compreensão crítica e a capacidade de agir em seu contexto de forma consciente, porquanto o 

efeito de distanciamento revela o fato social como algo ―desautomatizado‖, não óbvio, não 

natural, fruto de um processo histórico de relações, portanto mutável. Para cumprir esse fim, 

ensina Brecht, em A Grande e a Pequena Pedagogia, que  

 

[...] os atores profissionais e todo aparato teatral precisam ser utilizados com 

o objetivo de enfraquecer as estruturas ideológicas burguesas. As peças e a 

forma de interpretação precisam transformar o espectador em homem de 

estado. Por isso não devem apelar para o sentimento do espectador, o que lhe 

permitiria reagir esteticamente, mas sim para a sua razão. Os atores devem 

estranhar personagens e processos para o espectador, de forma que chamem 

a sua atenção. O espectador precisa tomar partido em vez de se identificar. 

(BRECHT, 1976, p.51).   

 

De fato, o exercício artístico não se resume ao palco, porquanto ele reproduz o 

contexto, demonstrando situações em que o conflito e as contradições marcam a realidade 

social, a fim de não serem apenas observações ou constatações sobre tal assunto. O 

―desmantelamento das ideologias‖, termo brechtiano, como afirma Koudela, é a capacidade 

que a prática tem de confrontar a base formadora de ideologia. Para além do caráter formal, a 

peça didática, como também o teatro épico, unem aprendizagem, teatro e política, num 

movimento que precisa integrar formalmente todos esses elementos.  

O drama épico/dialético, assim, é posto por Brecht como solução para a crise ou 

fratura na forma do drama, confirmando o estatuto histórico da forma. Ora, a mutação da 

forma, conforme assinalado por Jean-Pierre Sarrazac, confirma o que Brecht entende por 

dinâmica social, ou desenvolvimento das relações que geram, de maneira histórica, balizas de 

orientação para uma sociedade. As regras não são produzidas por um acaso, espontaneamente, 

e os fenômenos sociais não são frutos de um efeito de causalidade natural, portanto, o 

contexto não se apresenta estático ou definido. Ao contrário, como as convenções sociais são 

construções históricas em pleno desenvolvimento, a forma épica capta esse contexto de 

maneira a representar esse processo histórico em forma de redução estrutural. Portanto, 



58 

 

 

 

 

Brecht propõe uma nova dramaturgia, uma nova prática teatral com técnicas singulares. 

Afirma Koudela:  

 

O teatro, espaço mediador entre o espectador e o mundo, é colocado a 

serviço de uma verdadeira pedagogia social: interrogando-se diante das 

contradições de uma realidade que a cena já não lhe apresenta mais como 

evidente, mas sim, como possível de ser transformada. Assim, o espectador 

se prepara para agir sobre o mundo e modificá-lo (2010, p.25).  

 

O efeito de distanciamento oferece ao público a possibilidade de refletir sobre as 

ações, que requerem seu posicionamento, e as emoções evocadas estão a serviço do 

conhecimento. Para isso, é fundamental que o contexto social que se propõe a apresentar seja 

distanciado historicamente e geograficamente, suscitando, assim, a possibilidade de seu 

espectador/leitor compreender o seu contexto como algo transitório, com possibilidades de 

mudança, o que é uma postura crítica.  

Brecht utiliza técnicas e recursos como parábola, paródia, ironia, cartazes e legendas, 

para se dirigir ao público e romper a quarta parede - cantores, comentaristas, narradores, 

mudança de figurino na frente do público - a fim de separar ator e personagem: todos 

elementos de ordem textual e de representação para causar estranhamento e provocar o 

pensamento analítico sobre o fato apresentado. Nessa perspectiva, o artista assume a 

responsabilidade de incitar a sociedade a enfrentar os problemas produzidos historicamente 

por ela mesma. No entanto, o efeito didático é tão maior quando o efeito de distanciamento 

alcança eficácia, e o sucesso de tal processo está na dialética da cena. Afirma Brecht, em seu 

Diário de Trabalho:  

 

Verdadeiro uso da dialética: permitir trabalhar com unidades contraditórias. 

I.e., não ser apenas relativista. A dialética mais ou menos força a gente a 

procurar o conflito em todos os processos, em todas as instituições... 

(BRECHT, 2002, vl. II, p.52)  

 

Para uma dramaturgia que se preocupa em evidenciar os fenômenos sociais, os 

conflitos da vida real, de maneira crítica e dialética (desculpem a redundância), uma 

dramaturgia que tem como objetivo discutir sobre o mundo e suas contradições, frutos de uma 

estrutura problemática, construídas historicamente nas malhas dos conflitos sociais; uma 

dramaturgia que intenta apresentar, de forma dialética, a vida, em seus atos, e procura refletir 
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sobre esse dado, a fim de transformar o meio social, é essencial que o espectador se relacione 

de maneira distinta.  

O efeito de distanciamento, como já falamos, é a técnica usada por Brecht para 

estabelecer o estranhamento de uma cena habitual, encarada socialmente como natural. Esse 

estranhamento provoca o espectador a refletir sobre aquilo que antes não lhe chamava a 

atenção. A reflexão leva-o a uma formulação de pensamento, de base crítica, capaz de rasgar 

a cortina que separava espetáculo e público:  

 

Tornar algo estranho fazer-nos olhar para isso com novos olhos, implica a 

exigência de uma familiaridade geral, de um hábito que nos impede de 

realmente olhar para as coisas, uma forma de dormência perceptiva: essa 

ênfase dada frequentemente pelos formalistas russos oferece uma espécie de 

psicologização do Novum e uma defesa da inovação em termos da novidade 

da experiência e do resgate da percepção. [...] Aqui, o familiar ou habitual é 

novamente identificado como o ―natural‖, e seu estranhamento desvela 

aquela aparência, que sugere o imutável e eterno, e mostra que o objeto é 

―histórico‖. (JAMESON, 2013, p.64-65) 

 

O que é demonstrado ao público, na esfera da ficção, que antes não tinha nenhuma 

notoriedade, agora, além de ser notório, instala-se como um problema que é fruto de um 

contexto problemático. O novo teatro interessa-se pelo homem social, e o indivíduo é 

reconhecido como fenômeno social. Como afirma o dramaturgo alemão, ―suas paixões e 

também seus destinos se tornam uma preocupação social‖ (BRECHT, 2002, p.100, v. I). 

Nesse caso, o efeito de distanciamento devolve a liberdade ao público, uma vez que o tira do 

estado de hipnose em que o drama clássico deposita toda a sua força. Para Brecht, em seu 

Diário de Trabalho, o público é livre até para produzir outro caminho para os acontecimentos, 

pois ―os incidentes são historicizados e socialmente ambientados‖ (p.101). O olhar que se 

projeta sobre o fato social é um olhar diferente do habitual e, acima de tudo, controverso, 

como quem diz: isso nem sempre foi assim, portanto, quer dizer que é possível que um dia 

possa mudar. É uma perspectiva histórica, e não, absoluta.  

O distanciamento é a aplicabilidade de uma técnica por demais vista no procedimento 

de investigação científica, desde os gregos, e seu despertar filosófico até o ato científico 

institucional, claramente consolidado no Século XIX. Mas isso não faz dele uma técnica 

exclusivamente científica. Para Brecht, ―é apenas o teatro da era científica. Toma a atitude 

adotada por sua plateia na vida real e aplica-a à experiência teatral‖ (BRECHT, 2002, p.101). 
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E continua explicando que, por esse motivo, o teatro perde suas velhas funções de instruir 

com prazer.  

 

[...] não é o caso de dizer que o teatro perde por isso suas velhas funções de 

entretenimento e instrução. Essas, na realidade, ganham nova vida. O 

método de apresentação se torna totalmente natural mais uma vez. [...] A 

preocupação com a realidade lança a imaginação no caminho certo e 

prazeroso. Alegria e seriedade revivem na crítica, que é de tipo criativo. 

(BRECHT, 2002, p.102). 

 

Borheim, em Brecht: a estética do teatro, inicia seu estudo sobre o efeito de 

distanciamento enumerando três conceitos. O primeiro é a curiosidade. Uma segunda 

definição diz respeito à finalidade da técnica de ―emprestar ao espectador uma atitude crítica, 

de investigação‖. A terceira definição concentra-se na distinção entre empatia e 

distanciamento: ―A empatia consiste em tornar cotidiano o acontecimento especial; já o 

distanciamento, ao contrário, torna especial o cotidiano‖ (BORNHEIM, 1992, p.243). 

A dialética desse processo, e é isso que interessa ao dramaturgo em estudo, dá-se na 

compreensão de que aquilo que era facilmente compreendido não é mais, pois perde seu 

caráter de obviedade e, desse estranhamento, nasce uma nova compreensão sobre o objeto em 

questão. A negação da negação, um jogo de se afastar para compreender, leva a dominar a 

realidade posta. O distanciamento causa a certeza de que aquilo que era tido como 

compreendido (dominado), na verdade, não o é, e quando passa a saber que não compreendo 

(domino) tal objeto, essa constatação incita à busca por compreendê-lo. Feita esta breve 

explanação sobre o efeito de distanciamento, Bornheim afirma que as pesquisas de Brecht 

convergem para dois pontos: ―ele construiu, na prática e na teoria, toda uma nova 

fundamentação para o trabalho do ator‖ (p.247) e a capacidade que o efeito de distanciamento 

tem de se disseminar em toda a estrutura teatral como também na dramaturgia e tudo o que ela 

abarca, elaborando um todo coeso e unitário. Portanto, pode-se afirmar que o efeito de 

distanciamento está em todo o processo teatral, a fim de representar dialeticamente o fato 

social, convertendo a sociedade na grande personagem épica.  

Assim, o efeito de distanciamento quebra a convenção para estabelecer, na fratura, 

uma possibilidade de reflexão. Para isso, é fundamental que elementos cênicos, como a 

própria estrutura do palco e do texto dramático, rompam com a forma do drama burguês, 

estabelecendo outro meio de encenação e de construção dramatúrgica. Para isso, Brecht revisa 

historicamente os elementos épicos do teatro ocidental, tanto no teatro grego, quanto no teatro 
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medieval, no teatro de Shakespeare e no teatro da virada do século (principalmente o 

naturalismo e expressionismo), e une-os ao seu entusiasmo quanto ao teatro oriental, 

principalmente sobre o teatro clássico chinês, cuja quebra de unidade entre os atores e os 

personagens já era uma técnica comum. Era preciso romper com a estrutura do drama, mas 

construir um novo paradigma, como já foi dito. Para isso, o palco, os atores e a dramaturgia 

precisavam narrar.
19

 

Para Benjamim (1994, p.79),  

 

as relações funcionais entre palco e público, texto e representação, diretor e 

atores quase não se modificaram. O teatro épico parte da tentativa de alterar 

fundamentalmente essas relações. Para seu público, o palco não se apresenta 

sobre a forma de ―tábuas que significam o mundo‖ [...] Para seu palco, o 

público não é mais um agregado de cobaias hipnotizadas, e sim uma 

assembleia de pessoas interessadas. [...] Para seu texto, a representação não 

significa mais uma interpretação virtuosística, e sim um controle rigoroso. 

[...] Para seus atores, o diretor não transmite mais instruções visando a 

obtenção de efeitos, e sim teses em função das quais eles tem que tomar uma 

posição. Para seu diretor, o ator não é mais um artista mímico [...] e sim um 

funcionário, que precisa inventariá-lo.  

 

A proposta, é claro, não surge da ideia de mudar o jogo formal, mas de entender a 

forma como histórica, pois é ela que irá revelar o assunto tratado e conseguirá transformar 

esse assunto em objeto artístico. Por entender o sujeito como agente histórico, sobre o qual 

recaem as relações no âmbito social, que está em constante movimento, Brecht elabora um 

teatro didático que possa revelar esse mundo, que, por não ser estático, oferece a possibilidade 

de transformá-lo, num jogo dialético que requer a mudança do sujeito como um ser político-

social que age diretamente nesse coletivo, a fim de mudá-lo. Esse é o segundo grande motivo 

para que seu teatro seja anti-ilusionista. É preciso quebrar a magia que antes fazia do teatro, 

em muitos casos, distração, entretenimento ou produto artístico que comunicava algo de 

maneira pronta, finalizada. Portanto, para ser um teatro que incita a reflexão para a mudança 

social, é preciso ser didático; para ser didático, é preciso quebrar a ilusão do teatro como um 

                                                           
19

 O teatro épico/dialético marca idas e vindas na linha temporal, rompe com a progressão da ação, questiona a 

ação dramática, com elementos épicos utilizados no processo de construção artística, em chave crítica, e rompe 

com as formas convencionais do drama. Sarrazac entende que Brecht tenha trabalhado elementos épicos através 

de uma leitura crítica da tradição, questionando a velha forma e ―ressignificando‖ a linguagem dramática pelo 

paradigma épico. No entanto, o teatro de Brecht tornou-se tradição, uma vez que se tornou modelo, seja por uma 

questão de interpretação equivocada de seu método e de suas teorias, seja pela repercussão como instrumento de 

crítica social. Mesmo assim, Brecht é paradigmático para um teatro que reage contra as convenções burguesas, 

que, a partir do método dialético, formaliza, no interior da obra, as contradições de uma dinâmica das relações, 

em que a ação dramática também revela seu contrário. O ―ator-rapsodo‖ e o ―dramaturgo-rapsodo‖ são 

anunciados pelos atores de Brecht e desenvolveram-se como elemento formal da escrita contemporânea.  
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mundo em separado do público, que tem seu início, meio e fim em si mesmo. Para quebrar 

essa ilusão, é preciso o efeito do distanciamento, por meio do qual aquilo que se estabelece 

como convenção social é desmascarado e tem expostas suas contradições. Para tal efeito, é 

necessário que se pense num teatro realista,
20

 pois, quanto mais ―reconhecivelmente é 

dominada a realidade na obra de arte, mais realista é ela‖ (BRECHT, 2002, p.102).  

A realidade não é embotada, não é aquilo que se vê aparentemente, mas a partir do 

distanciamento se consegue desfazer o feitiço sobre o dado mágico. Ou melhor, o 

distanciamento está a serviço do realismo e, para o teórico, o dado realista é representado 

dialeticamente. Diante disso, não há possibilidade de representar a realidade sem o método 

dialético, que estabelece o jogo de contradição, e o distanciamento consegue expor a natureza 

dialética da realidade. Portanto, o teatro épico não busca solucionar o problema, mas 

demonstrá-lo, assim como a dialética é um método para demonstrar como são construídas as 

convenções sociais, frutos das contradições que configuram a contemporaneidade. Isso leva a 

concluir que o teatro épico/dialético não é um teatro de respostas, mas de questionamentos, 

que levam o público a elaborar uma reflexão crítica, sair da sonolência e tornar-se participante 

do debate. Por isso, Brecht afirma que, ―sob todos os aspectos, o espectador se torna um 

dialético‖ (p. 151). Ele concebe que 

 

[...] os critérios estéticos são estabelecidos como entidades fixas. O realismo 

como gênero literário, digamos do tipo Balzac- Tostói, é naturalmente uma 

variante histórica, e não o realismo. [..] O homem que escreveu um romance 

realista não é o que, digamos, escreveu à maneira de Balzac ou Tostói (i.e. 

utilizando o modo de escrever de ambos), mas o que revelou um sentido de 

realidade em seu texto, e assim escreveu de tal forma que supriu de realidade 

o leitor. (BRECHT, 2002, p.165)  

 

Se um teatro se empenha em representar uma cena do cotidiano, necessariamente, não 

está sendo realista. O fato é que o dado ilusionista seria o bastante para afirmar que o que se 

                                                           
20

 O distanciamento, como recurso utilizado para demonstrar dialeticamente um dado social, tem como objetivo 

o teatro realista. Para Brecht, o estilo realista não está atrelado a uma época em que técnicas para estabelecer o 

realismo foram cunhadas a partir de motivações históricas daquela época. É necessário entender que, para 

Brecht, há uma diferença entre o período realista, cuja importância já está consolidada historicamente, e o efeito 

realista, que deve procurar técnicas de acordo com seu contexto para alcançar tal fim. Retroceder e utilizar os 

velhos métodos é estabelecer uma forma estática que não se concilia com o dinamismo social. O que se deve 

fazer é utilizar tudo aquilo que pode ajudar a representação artística das engrenagens sociais. Nesse caso, tanto as 

técnicas naturalistas quanto as expressionistas ajudaram a ampliar a representação do indivíduo como ser social e 

a repercussão dessa sociedade que se insere em sua vida. Brecht, em Teatro Dialético, explica: ―Se queremos 

uma literatura realmente popular, viva e combatente, totalmente agarrada pela realidade e totalmente dedicada a 

agarrar a realidade, devemos nos manter emparelhados ao desenvolvimento da vanguarda da realidade. As 

grandes massas operárias estão em movimento. A atividade e a brutalidade de seus inimigos os prova‖. 

(BRECHT, 1967, p.122).  
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está vendo é a tentativa de transformar o palco em realidade. A intenção é de fazer com que o 

público acredite que o que acontece de forma misteriosa é real. O teatro realista de Brecht 

começa o seu realismo na estrutura da obra. O palco não é um espaço mágico convertido em 

mundo, mas um espaço de possibilidades de representação, portanto, fica claro para o público, 

logo de saída, que aquele espaço pode ser usado para o jogo teatral. Os atores não fingem ser 

a própria personagem, não criam uma unidade ator/personagem. A dramaturgia não trabalha 

num presente que progride para a próxima cena, mas tem a liberdade de ir, voltar, fazer 

interrupções e reflexões sobre ela mesma num processo metateatral. Os recursos apresentados 

mostram para o público que o que está em cena é uma apresentação, cuja proposta não é de 

imergir o público, numa espécie de mundo paralelo, mas deixar claro que o mundo que está 

sendo demonstrado no palco pode ajudar a refletir sobre o mundo em se que vive. Isso se 

justifica porque a cena no palco expõe a relação e o processo social em suas contradições, 

sempre esperando do público uma postura crítica diante do fato, não pela necessidade de 

resolver os conflitos demonstrados em chave dialética, mas de refletir sobre o contexto em 

que estou inserido como ser coletivo.  

Ressalte-se, no entanto, que a forma do drama ainda está na dramaturgia épica, não 

mais de maneira imperativa, mas é possível perceber os diálogos em gradação, criando uma 

tensão
21

. A questão é que o efeito de distanciamento refere-se a uma técnica capaz de, ao 
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 Vale a pena citar uma questão sobre essa afirmativa. Como se sabe, Lehmann, em Teatro pós-dramático, 

elabora um panorama sobre as concepções e definições de drama, de acordo com os estudos e os entendimentos 

que consolidaram uma tradição. No entanto, para ele, a teoria brechtiana ainda apontaria para um teatro 

dramático, que não comportaria alguns experimentos artísticos da atualidade, aos quais já não se pode aplicar o 

conceito de teatro épico, ou seja, ―Brecht não implicaria numa plena mudança qualitativa em relação à tradição 

hegemônica do teatro‖ (CARVALHO, 2007, p.9). Para defender essa tese, bastante polêmica, já que a crítica se 

refere a um teórico que construiu as bases do estudo sobre teatro moderno, Lehmann amplia o conceito de drama 

para ―todo teatro baseado num texto com fábula, em que a cena teatral serve de suporte a um mundo ficcional‖ 

(LEHMANN, 2007, p.10). Nesse passo, uma espécie de descentralização do elemento épico como norteador da 

mudança de paradigma entre o drama burguês e o teatro moderno funciona como uma interpretação do 

classicismo de Brecht, não como um processo de historicização das formas em chave dialética com o dado novo, 

mas como um ―apego à tradição, criticando também sua ênfase racionalista e sobretudo seu gosto pela fábula e 

pela narratividade‖ (CARVALHO, 2007, p.10) Portanto, nessa perspectiva, o teatro ―pós-dramático‖ está para 

além do teatro brechtiano, já que o texto e seu criador saem de cena. Assim, segundo Sérgio de Carvalho, para se 

entender o ―pós-dramático‖, é preciso dissociar drama e teatro e dar a cada um sua autonomia necessária para se 

constituir como fenômenos artísticos independentes. Desse modo, segue a raciocínio de Carvalho, de que esse 

entendimento estabelece uma autonomia da cena e a negação de qualquer elemento narrativo como central. 

Desse modo, Lehmann ―[...] polemiza em pelo menos três frentes: com a crítica jornalística convencional, 

despreparada para analisar o teatro que não mais se baseia numa cosmovisão ficcional nem no conflito 

psicológico de personagens identificáveis, com a crítica acadêmica pós-modernista, acostumada a descrições 

paisagísticas dos fenômenos cênicos (e refratária a qualquer interpretação de obras em bases históricas); e com a 

tradução mais ―conteudística‖ do teatro épico ou político europeu, que ainda tem dificuldades em dar crédito a 

experimentos que não veiculem uma temática social reconhecível. (CARVALHO, 2007, p.7). Dessa forma, as 

poéticas que procuraram estabelecer algum vínculo com procedimentos formais encontrados na tradição, cuja 

elaboração visava relações entre a matéria histórica, de cunho sociopolítico, e suas técnicas de representação 
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mesmo tempo em que afasta o espectador do fato dramático, aproximá-lo com mais 

propriedade, e para tal efeito ter êxito, é preciso ir além no que se refere à narrativa e 

compreender que o processo de construção torna épica a forma. Portanto, as personagens 

narram em seus diálogos; o metateatro torna-se elemento de distanciamento; o dado histórico 

demarca e situa o assunto tratado; a cena é interrompida antes de seu fim (se fomos levar em 

consideração a ideia de fim tradicional, vindo do drama clássico, a resolução do conflito); 

elementos como julgamento, debates e comentários tornam-se importantes para o 

esclarecimento do assunto, e rubricas, prólogos e epílogos estruturam o texto dramático e a 

construção de cenas independentes, mas que criam uma unidade temática, contemplando o 

dado temático por meio das relações mais íntimas até os dados de repercussão social, a fim de 

construir uma unidade temática mais sólida do que a que se estabelece apenas em um ou outro 

nível de repercussão.  

Podemos, então, agora, retomar os apontamentos sobre Terror e Miséria de Terceiro 

Reich. No Quadro 3, ―A cruz de giz”, conta sobre a caça dos SA contra todos os que se opõem 

aos mandos do Governo, farejando-os como cães. Passa-se, como nos informa a rubrica, na 

cozinha de gente rica. A cena é constituída da cozinheira, um oficial SA, o motorista, a 

empregada e um operário, irmão da cozinheira. Com a chegada do operário, o SA, que antes 

conversava coisas amenas, começa a fazer perguntas em tom de curiosidade, que, aos poucos, 

tornam-se uma espécie de interrogatório. As perguntas que eram dirigidas ao motorista eram 

apenas ratificadas, numa espécie de ―eu concordo com tudo o que disser‖, porém, quando 

eram feitas ao operário, sempre eram respondidas em tom de desafio. Isso levou a conversa 

entre os presentes a ficar mais tensa, a ponto de o assunto travado ser a capacidade de o SA 

retirar dos suspeitos o que tentam esconder.  

 

SA - Ninguém chega logo contando ou pedindo para dizer o que pensa. A 

gente vai até lá.  

OPERÁRIO - Ah, é? Na fila, sempre se resmunga alguma coisa com o 

vizinho.  

SA- Pois é isso.  

OPERÁRIO - Mas também o senhor só poderá escutar, sem ser notado, uma 

única vez. Depois, fica logo manjado. E aí ninguém fala mais nada na fila. 

(BRECHT, 1992, p. 193)  

 

                                                                                                                                                                                     
sedimentadas na tradição clássica, principalmente as que se utilizam de elementos narrativos, não são aceitas na 

perspectiva do ―pós-dramático‖.  
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O desafio está lançado, e tanto o SA quanto o operário concordam em encenar como 

ele seria numa situação real. Num jogo de provocações, o operário conta uma anedota sobre o 

Dr. Ley e o gato. Para que o quadro representado possa ser realista, na acepção brechtiana, é 

preciso que a cena seja em chave dialética, a fim de desmascarar as contradições que a 

suposta ordem consegue esconder por trás das convenções burguesas. A narrativa funciona 

como elemento de distanciamento tanto para o leitor/público quanto para as personagens que 

estão representando. A própria representação é posta por etapas. Encena-se e comenta-se, e 

como se não bastasse, o dramaturgo estende o efeito ao estabelecer uma narrativa dentro do 

metateatro. Esse método constrói uma cadeia de efeitos de reflexão. O tema abordado é visto 

em vários ângulos, de várias maneiras, como quem procura a rachadura que levará, a partir 

daquele pequeno orifício, a enxergar o todo, a saber, a contradição, que está no centro do 

debate e norteia toda a narrativa. Assumindo a função de narrador, o operário, em sua 

representação, começa a narrativa: 

 

OPERÁRIO - O Dr. Ley está numa viagem a serviço, por conta da 

organização- força a alegria- e encontra num campo de trabalho um alto 

funcionário da república de Weimar, de quem já me esqueci do nome. 

Talvez fosse num campo de concentração, mas nesses o Dr. Ley não põe o 

pé; ele é muito ladino. Aí o funcionário pergunta como é possível que os 

trabalhadores agora aceitem qualquer coisa, quando antes não eram bem 

assim. Dr. Ley mostra-lhe um gato que está por ali tomando sol e diz: que 

faria o senhor, se quisesse obrigar aquele gato a engolir uma porção de 

mostrada? O funcionário pega o gato e lhe besunta o focinho de mostarda; 

claro, o bicho cospe tudo na cara do funcionário, não engole a mostarda e 

arranha o homem de alto a baixo. [...] veja como eu faço: pega o gato e lhe 

aplica, com um gesto rápido, uma boa porção de mostarda no cu. [...] O 

infeliz animal, fora de si, pois a mostarda lhe arde no rabo horrivelmente, 

começa a lamber-se, a fim de se livrar do troço. Está vendo, meu caro? 

Agora, diz triunfante o Dr. Ley, o gato está comendo! Assim é o trabalho 

voluntário! (BRECHT, 1992, p.197) 

 

 

A anedota contada na voz de um personagem faz com que aquilo que o operário disse 

torne-se perdoável por parte do SA, já que está no plano da encenação. O truque aqui é 

colocar a opinião na voz de um personagem para se livrar da acusação. A narrativa, embora 

simples e cômica, revela um dado contraditório. O trabalho voluntário é imposto para quem 

não tem emprego, o que descaracteriza a ideia de voluntarismo. Numa atmosfera de terror, 

respira o ar da intolerância todo aquele que enfrenta a ordem imposta pelo Führer. O que resta 

como arma para sobreviver é subordinar-se às exigências do Governo. A vida, embora 

miserável, é bem melhor do que a morte. E essa constatação freia qualquer reação contra as 
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injustiças. Continuando com suas declarações, agora na voz de uma personagem que é 

reconhecida como ―mulherzinha‖, o operário prossegue tecendo sua crítica:  

 

Na leiteria me disseram: hoje não tem manteiga, camarada, aceita um 

canhão? Pode me dar o canhão, diz a mulherzinha. Eu lhe perguntei: para 

que quer o canhão? Com o estômago vazio! Não, me responde ela, já que 

vou passar fome, teremos que arrasar tudo, acabar com toda canalha, com 

Hitler na proa... [...] 

OPERÁRIO - Se não procedermos assim, se não nos afastarmos de nossa 

carne e de nosso sangue quando necessário, não poderemos manter o 

Terceiro Reich, aquilo o que mais prezamos. – Então, representei bem? Está 

contente agora? (BRECHT, 1992, p.198). 

 

Num discurso que, aos poucos, vai tecendo sua ironia, percebe-se que o contexto 

social vivido pela população nessa época, propositalmente, instala na classe trabalhadora um 

estado de pobreza capaz de fazer com que a massa corra atrás de qualquer chance de 

sobrevivência. Esse clima de medo que a população explorada vive intimida qualquer ação 

daqueles que são massacrados. É o estado de miséria que alimenta a opressão e contribui para 

a permanência do quadro social. Para manter o Terceiro Reich, criou-se um clima de paranoia 

social, cujas ações, sejam as mais simples ou despropositadas, podem servir de prova contra si 

mesmo. A vigilância que promove o terror impõe suas vontades pela prática da violência 

psicológica e física. O SA afirma que, discretamente, espera o operário virar as costas e o 

marca com uma cruz branca no ombro, o que o identifica como suspeito. O operário, no fim 

do jogo cênico proposto entre os dois (operário e AS), vai embora marcado.  

O plano da ficção desaparece para o plano real. A empregada, que é noiva do AS, 

precisa de dinheiro para comprar um casaco. Dessa conversa, fica claro que a intenção do SA 

era de utilizar o teatro como um meio de observar as reações do operário diante dos temas 

debatidos, numa espécie de técnica shakespeariana, cujo distanciamento contribui para se ver 

melhor o objeto observado. No decorrer da conversa, um dado controverso expõe o SA como 

explorado pelo Governo, uma vez que suas botas tiveram que ser pagas por seu salário, apesar 

de a propaganda militar ter dito que ele ganharia as botas.  

O SA não percebe que ele é explorado por sua Instituição, apesar de dizer que não 

admite ser explorado. Como soldado, recebe ordens e é subserviente, e como cidadão, sofre as 

imposições de um autoritarismo que, mascaradamente, escreve um tempo regido pelas 

injustiças erguidas em nome do Terceiro Reich. Ele (SA) não percebe o ambiente de repressão 

que também o engole e que dita o que fazer e para quem fazer sem refletir sobre as ações. No 
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que se refere à forma, a cozinha, lugar em que se trava todo o diálogo, transforma-se em um 

espaço de debate. A empregada, a cozinheira, o motorista, o operário e SA não compõem a 

classe burguesa. De uma forma específica, a cozinha diz respeito à classe social a que eles 

pertencem. Não estão na sala de estar, ou de jantar, deleitando-se com um banquete e falando 

sobre amenidades. Brecht, ao demarcar o espaço, desde sempre, diz, em sua dramaturgia, que, 

de forma distinta, cada um que compõe a cena é, de certa forma, oprimido pelo Governo 

hitlerista. No entanto, o operário, personagem que, de maneira categórica, é o contraponto da 

ordem vigente, utiliza-se de recursos épicos, como anedotas, num processo narrativo, para 

arrebentar a forma clássica e mostrar um tema que se torna impossível via diálogo. A figura 

do operário consegue demonstrar, através de seu discurso, que os assuntos externos ao 

ambiente doméstico (no caso da peça em questão, o terror imposto pelo Governo nazista a fim 

de implantar uma atmosfera de medo, que se alimenta da miséria social para se fortalecer) 

repercutem e orientam os assuntos mais íntimos, interferindo diretamente na sociedade. O 

operário, personagem metonímico, é aquele que, na peça, precisa encontrar, através dos 

recursos épicos, em chave dialética, as rachaduras capazes de revelar pelas brechas as 

contradições que regem e estabelecem uma suposta ordem, cujas balizas são instrumentos de 

opressão para a classe operária.  

Ainda no que tange à forma épica, a cena não termina com o fim ou desenlace do 

conflito. No entanto, deixa entrever que o debate e a reflexão crítica diante da reflexão devem 

ser instigados. A ruptura que a estrutura da peça promove causa estranhamento, porquanto o 

público, devido ao drama clássico, está habituado a ver em cena a resolução do problema 

instaurado no interior do drama. Não é uma causa externa, como no drama clássico, que serve 

de combustível para fazer desenvolver toda a trama, é uma causa interna, motivada no drama 

e, sendo interno, resolve-se nela mesma. O teatro épico é motivado por algo externo, é da 

contradição entre o sujeito e o acontecer objetivo que o teatro épico constrói sua forma. E 

como o problema apresentado em cena é de ordem histórica, não cabe ao drama resolvê-lo, 

mas o teatro épico extrapola o palco e provoca o homem, como ser social, a entender que o 

problema, por ser histórico, é de ordem social. O trânsito entre palco e público/ficção e 

realidade é reconstruído por uma base realista, pois o teatro realista de Brecht, que oferece ao 

homem o dado real em que ele se insere, ―supriu de realidade o leitor‖ (BRECHT, 2005, 

p.165), e esse dado nunca é unilateral, mas dialético.  

Outro quadro que servirá para observar e analisar o teatro de Brecht, seja a partir da 

noção de distanciamento ou do estudo dos elementos épicos para a construção de sua 
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dramaturgia, em chave dialética, a fim de uma forma que traduza o realismo, em sua 

concepção, intitula-se O Julgamento. O quadro 6 aborda a questão de um julgamento em que, 

segundo o relato do Inspetor, 

 

no dia 2 de dezembro do ano passado, às 8 e 15 da manhã, os SA Häberle, 

Schünt e Arndt invadiram a joalheria Arndt, na Schlettowstrasse, e após 

curta discussão feriram na nuca o senhor Arndt, de 54 anos de idade. Os 

danos materiais foram de onze mil duzentos e trinta e quatro marcos. 

Pesquisas da Polícia Criminal, iniciadas no dia 7 de dezembro do ano 

passado, resultaram... (BRECHT, 1992, p.210-211).  

 

O caso que, aparentemente, seria de simples resolução, com o passar do diálogo entre 

o Juiz e o Inspetor, começa a tomar outros contornos. Segundo o Inspetor, os rapazes do SA 

disseram que foram provocados por Arndt e por Wagner, um homem contratado para mover a 

neve. O dono do prédio, que se chama Von Miehl, disse ter visto os SA serem provocados por 

Wagner, e o sócio de Arndt, chamado de Stau, havia passado na sede dos SA e dito que Arndt 

falara impropérios sobre os nazistas. Numa revelação confidencial, o Inspetor afirma que Stau 

tem envolvimento com os SA e é um homem de alta periculosidade. Guiado pela frase 

estampada na epígrafe do quadro - ―Justo é tudo que melhor serve ao povo alemão‖ (p. 209) - 

e isso, necessariamente, quer dizer que a organização nazista sempre terá sua inocência, o Juiz 

elabora uma tese que irá livrá-lo de qualquer problema futuro. Pensando em se livrar das 

consequências, ele conclui que Arndt foi o provocador de todo o tumulto. Posterior ao 

Inspetor, como se não pudesse ficar mais confuso, o Promotor conversa com o Juiz e explica 

que o mais sensato a fazer é culpar Wagner, pois ele não terá coragem de processar os SA, já 

que temerá perder a vida, e com razão. O Juiz afirma: ―Não sei se bastará. O incidente entre o 

desempregado Wagner e a SA causou prejuízo à joalheria. Sempre fica um pouco de culpa 

para a SA‖ (BRECHT, 2002, p.217).  

As palavras do Promotor são de concordância, mas ele frisa que não dá para contentar 

a todos, melhor traduzido, não dá para condenar a todos. Aos poucos, a arapuca arma-se 

contra o Juiz. Agora só há a possibilidade de condenar Wagner - o desempregado - pois as 

consequências da condenação de quaisquer outros podem ser muito severas. O Inspetor diz 

para o Juiz que Wagner confessou ter insultado os oficiais, no campo de concentração onde 

estava doente, e mais, ele lutou na Guerra e foi ferido na garganta, de modo que não consegue 

falar direito. É interessante notar que a estrutura de um julgamento é épica por si mesma, pois 

é preciso investigar e retroceder no tempo, através das testemunhas, e colher informações que 
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estão nas narrativas que irão ser apresentadas. Isso requer da dramaturgia idas e vindas, 

rompimentos com a progressão da ação, reflexões das personagens que as levam a quebrar a 

cadeia progressiva das ações postas em cena. As personagens reversam em cena numa 

narrativa que remete ao passado, a fim de investigar, da melhor maneira, o acontecido 

devidamente datado. Esses relatos tornam o assunto tratado cada vez mais complexo, 

porquanto a história, diante do ocorrido, toma várias formas que ponderadas numa pluralidade 

de consequências. A empregada do Juiz atenta para o que se fala nas ruas sobre o caso e 

enfatiza ao Juiz que metade da SA é composta de ex-criminosos e que, se não houver justiça, 

eles irão ser absolvidos. A empregada garante que todos irão ficar do lado do Juiz.  

O Conselheiro traz mais uma informação que deve ser pesada na balança da Justiça: 

―[...] se você não deixar de fora o judeu, quem vai ficar contra você, cem por cento, é Von 

Miehl. Não sabe que ele tem uma porção de promissórias no banco? Ele precisa do Arndt 

como o afogado precisa de uma boia‖ (BRECHT, 2002, p.223). O Juiz Precisa tomar uma 

decisão. Foram ouvidos o Inspetor (dessa discussão, chega-se à conclusão de que Arndt é o 

culpado por provocar os SA), o Promotor (que o aconselha a condenar Wagner, o 

desempregado, no entanto há uma prova de sua inocência, já que ele não consegue gritar ou 

falar alto), a Empregada (que confirma a culpa dos SA, inclusive tendo como testemunha toda 

a população) e o Conselheiro (que o aconselha a não condenar Anrdt, já que o judeu é 

necessário para Von Miehl). De fato, o Juiz está numa encruzilhada e parece que qualquer 

decisão pode sofrer consequências graves. Ele precisa saber que decisão irá beneficiar os 

interesses dos mais altos, mas, em meio a um emaranhado de deduções e à pressão de ter que 

tomar imediatamente uma decisão, não sabe como proceder, uma vez que, agora, o que 

interessa é salvar a própria pele, e não, a Justiça. De fato, a conclusão a que se pode chegar é 

de que o Juiz irá presidir o julgamento sentado no banco dos réus, como afirma o 

Serventuário, em sua declaração provocadora, irônica e lúcida.  

O quadro trabalha o seu desenvolver a partir de sessões de escuta, já que o Juiz precisa 

ficar a par de tudo o que aconteceu e do que pode acontecer. Há uma gradação que dita o 

ritmo do quadro e que pontua o julgamento de todos os ângulos. Numa sociedade em que o 

terror e a miséria estão a serviço da ordem imposta pelo Governo, não se tem direito de 

vacilar. O maniqueísmo é desconstruído a partir do desnudamento dos interesses que 

realmente contam. O Juiz torna-se o julgador de sua sentença. Ele sente na pele o peso de seu 

martelo, pois sua sentença não só decidirá a vida dos envolvidos no roubo das joias e o 

espancamento do senhor Arndt, como também a própria vida. É nesse sentido que os 
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elementos épicos estão a serviço da cena dialética, cuja principal característica está centrada 

na capacidade de revelar um dado real. O formato do julgamento, a quebra do maniqueísmo e 

a contradição entre o sujeito e o acontecer objetivo, tão comuns no teatro ocidental, rompem 

com o drama clássico, e o público/leitor não é levado pelas malhas textuais a uma conclusão 

óbvia, mas a um questionamento oriundo de um problema apresentado, em que lhes é 

imputada a qualidade de juízes de seu contexto, não no sentido restrito ao Tribunal, mas de 

reflexão sobre as decisões que tomam como seres políticos e sociais.   

É seguindo esse curso que, no Brasil, especificamente, no final da década de 1950, 

companhias, críticos e pessoas envolvidas com o teatro irão desenvolver uma discussão sobre 

o rumo que o teatro brasileiro deve tomar, visto que o assunto tratado nas esferas sociais 

invade a pauta artística a ponto de ser imperioso esse debate. Trataremos desse aspecto no 

próximo capítulo. 
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2 TEATRO ÉPICO AO NORTE 

 

2.1 PERSPECTIVAS HISTÓRICAS E TEÓRICAS PARA UMA CRÍTICA AO ÉPICO NO 

BRASIL 

 

Interessa a este trabalho filiar-se a uma maneira de entender o teatro épico brasileiro 

como um processo histórico e estético, cuja forma se desenvolve desde a tensão entre o 

dramático e o não dramático, verificável em textos dramatúrgicos, até a mudança do 

paradigma em questão para os liames que envolvem aspectos em torno do épico/dialético. 

Assim, é importante entender, neste capítulo, como o Coletivo de Teatro Alfenim atua, como 

grupo de perspectiva épica, no cenário paraibano e no nacional; como a crítica se posicionou a 

respeito das peças produzidas ao longo dos sete anos de atuação desse Coletivo; e, por fim, de 

que maneira o grupo está filiado à tradição do teatro épico brasileiro. Para tanto, é preciso 

posicioná-lo historicamente, não só construindo um traçado panorâmico, de modo a 

sistematizar o estudo, como também observando em que medida sua força crítico-teórica 

intervém nas práticas contemporâneas e como elas retroagem sobre as teorias e as formas 

dramáticas em produção em seu âmbito.  

É imperativo, a partir dessas observações, compreender que o percurso dos estudos em 

teoria e crítica alimenta-se das experimentações no campo cênico/dramatúrgico. Assim, para 

entender os caminhos que a crítica em relação à antinomia forma/conteúdo e as questões 

referentes à produção/consumo, especificamente no tocante à produção do Alfenim, tomaram 

em dias de esfriamento político, cujos temas e formulações estéticas apontam para um teatro 

interessado na investigação dele mesmo, sobre o qual domina o metateatro, esse teatro assume 

uma postura que se volta para experimentações no tocante à forma, no entanto não investe nas 

discussões sobre os processos históricos e as relações de classes. Paralelamente a essa 

constatação, é propósito da tese retomar como as questões relativas ao teatro épico vão 

escrevendo historicamente o seu método e suas balizas de análise no contexto especificamente 

nacional e, depois, local.   

Nesse sentido, este capítulo assume uma posição metodológica que, ao mesmo tempo 

em que apresenta o teatro épico nas dimensões supracitadas, filia-se a uma postura crítica 

partilhada a partir do trabalho de Iná Camargo Costa (1996), intitulado A hora do teatro épico 

no Brasil, em que a autora estuda o desenvolvimento da forma épica como tendência, dentro 

do conjunto de produções nacionais, além de tudo o que implica em sua recepção/difusão, 
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produção/consumo no período que está circunscrito ao, assim delimitado, teatro moderno 

brasileiro.
22

  

Esse foi um primeiro trabalho de cunho acadêmico que se propôs a sistematizar a 

produção de um teatro e dramaturgia épicos no Brasil, em suas relações com a recepção do 

pensamento estético e da própria dramaturgia de Bertolt Brecht, discutindo, inclusive, a 

relação da crítica com tal produção, num primeiro momento, ―incompreendida‖ mediante uma 

posição ainda bastante tradicional dos críticos em relação às formas dramáticas. Assim, no 

Brasil, o teatro caminhou, sistemática e programaticamente, a partir desse primeiro momento 

de produção artística e teórica, quando se viu a necessidade de elaborar novas formas 

dramáticas que comportassem o conteúdo voltado para as classes subalternas, rumo a uma 

estética não dramática, a fim de resolver tal hiato.  

 No período que se estendeu de 1958 a 1968, a produção do teatro épico seguiu um 

caminho que punha o teatro em sua forma dramática posta em posição problemática em crise, 

na medida em que fosse tomado por uma visada ainda pautada pelo paradigma dramático 

convencionado como modelo a ser seguido, principalmente em um momento em que o 

assunto sobre uma situação de conflito social tensionava a forma dramática e, na forma, 

estabelecia o conflito expresso pelo assunto, o que culminou na consolidação de um 

paradigma épico para a dramaturgia brasileira moderna e levou aos palcos discussões a 

respeito do sujeito brasileiro e suas contradições. Assim, essa discussão, inicialmente, é uma 

ferramenta de atuação social até, posteriormente, passar a ser compreendida na posição de 

artigo de consumo, exaurindo-se de suas forças como teatro engajado.  

Segundo Roberto Schwarz (1996, p.12), Eles não usam black-tie, de Gianfrancesco 

Guarnieri, em 1958, tornou-se ponto de partida para os primeiros questionamentos efetivos 

sobre a forma dramática, postulada em termos aristotélicos como uma forma-modelo a ser 
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 O exame começa em 1958, com a obra de Gianfrancesco Guarnieri, Eles não usam Black-tie, e chegou até 

1968, com a estreia de Roda Viva, encenada por Zé Celso, a partir do texto de Chico Buarque, numa visada que 

tomou as propostas de teatro épico numa oscilação entre a força produtiva, como elemento estético-político, até 

que suas técnicas foram incorporadas a uma noção de consumo e convenção. Roberto Schwarz ressaltava a 

importância da tese da Professora Iná Camargo Costa, que consistia em ―estudar o capítulo brasileiro da história 

do teatro épico moderno, o qual de força produtiva passou, em um segundo tempo, a artigo de consumo‖ 

(SCHWARZ, 1996, p.11). Nos termos do crítico, a publicação dessa tese traçava um método de estudo para se 

entender uma estética teatral que se confirma como possibilidade de se comunicar com um público interessado 

em entender as contradições que atuam para formar o sujeito brasileiro, apontando de que maneira o sistema 

vigente encontrava mecanismos para descaracterizar a luta: ―Noutras palavras, estamos diante da construção de 

nossa pré-história recente, buscada na sua complicação e através do teatro. Trata-se de estudar as ligações 

internas entre o acirramento social que levaria a 64, os novos assuntos, esperanças e belezas que lhe 

correspondiam, as contradições formais engendradas, as grandes defasagens internacionais, o tipo de dominação 

de classe e de hegemonia cultural, a presença conhecida mas pouco analisada do stalinismo etc.‖ (SCHWARZ in 

COSTA, 1996, p.14).  



73 

 

 

 

 

seguida, contudo a forma, quando posta para se tratar de assuntos que repercutiam no 

cotidiano vivenciado pelo período – a luta de classes - incorporada como assunto a ser tratado 

pelo teatro, não se comportava dentro da forma-modelo pré-estabelecida: a greve operária 

como tema foi tratada na peça, mas enfrentou a não adequação mediante a forma dramática, 

devido ao fato de o assunto ser de ordem histórica, o que remete às questões de ordem épica – 

conforme discutimos largamente no percurso traçado no capítulo anterior.  

Portanto, na peça de Guarnieri, o dramático e o não dramático entram em conflito, 

visto que a peça cria dois planos: o do diálogo, que constrói o conflito interpessoal, capaz de, 

a partir de citações e narrativas, expor um segundo plano, o da greve dos operários que, apesar 

de ser o centro temático da peça, faz-se presente apenas nos comentários das personagens. Em 

outros termos: o tema central não cabia na forma dramática, ao menos da maneira que se 

entendia o drama tradicional, e o conflito individual traçava a trajetória do herói dramático, 

convencionalmente, em primeiro plano. Nas palavras de Iná Camargo Costa, essa contradição 

reside na relação ―entre forma (conservadora) e conteúdo (progressista)‖ (COSTA, 1996, 

p.39) – uma vez considerada a dinâmica sócio-histórica, na qual as relações humanas estão 

pautadas, e sua formalização, de maneira que possa realizar-se como redução estrutural capaz 

de comunicar na forma e no conteúdo um dado processo histórico-social.  

A partir da estreia de Eles não usam black-tie, inaugura-se uma série de seminários 

referentes ao estudo da dramaturgia/teatro e discussões sobre a forma dramática e os 

elementos épicos/narrativos, a fim de estender, para além do enfrentamento inter-humano, as 

possibilidades de formalizar temas que promoveram a inversão de perspectiva e deram uma 

guinada do ponto de vista social burguês para o ponto de vista do conflito de classes, em 

termos de dramaturgia produzida no Brasil.  

De um teatro não dramático para o teatro épico, essa tradição fez estrear, em 1960, a 

peça Revolução na América do Sul, de Augusto Boal,
 23

 um texto que se estrutura em quinzes 

cenas e uma introdução e que desarticulou a crítica, como bem assinala Costa, que, naquele 

instante, estava ―desarmada‖ de critérios teóricos que pudessem analisar uma peça fora do 

ajuste dramático, de acordo com o que postulava a forma canônica. Diferentemente da peça 
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 Essa peça revela a atenção de Boal aos novos ventos teóricos, os quais, por uma questão de contexto histórico, 

voltavam-se para os conflitos sociais que iam, aos poucos, sendo expostos por uma gama de discussões em torno 

do assunto, seja na arte ou a partir de outros meios de comunicação, o que tornou a obra de Brecht baliza para 

temas de cunho crítico, que pretendessem apontar as contradições sociais com a deflagração da exploração das 

classes subalternas pela ordem do capital. Por outro lado, revela um cuidado do dramaturgo em encontrar, nas 

fontes históricas do nosso teatro, elementos épicos/narrativos já existentes em nossa prática teatral, que remetem 

ao Século XIX, como é possível perceber nas obras de Artur Azevedo e na tradição cômica e musicada daquele 

contexto. 
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de Guarnieri, Revolução na América do Sul já se constrói sobre valores estéticos que remetem 

ao teatro de revista farsesco e ao trabalho de Bertolt Brecht, no tocante à matéria temática. 

Uma vez iniciado um teatro de perspectiva invertida ao drama burguês, o dado histórico das 

classes subalternas foi revisado como pertencente a uma história em que o capital estabelece 

claramente, por meio de sua dinâmica esmagadora, o conflito de classes. Cria-se, então, uma 

perspectiva épica para o teatro, sobre a qual os atores, os dramaturgos, os diretores e o 

público, em trabalho contínuo, por meio de oficinas e seminários, conjuntamente com a crítica 

de teatro, sedimentam um olhar para a história nacional, em chave épica, que traz ao 

protagonismo as contradições observadas nas relações sociais, que iriam eclodir, a partir do 

embate de posições políticas, em 1964, na Ditadura Militar.    

A partir desse período, que demarcou o começo da Ditadura no Brasil, destacaram-se 

dois espetáculos que se inseriram em um ano de resposta contra a violência imposta à 

democracia: os shows Opinião e Arena conta Zumbi, estreados, respectivamente, em 11 de 

dezembro de 1964 e 1º. de maio de 1965. Para fazer frente ao regime recém-estabelecido em 

terras brasileiras, além de trazer, em sua matéria temática, a problemática da indústria 

cultural, a qual, em sua formulação, desmantelava a obra de arte como força produtiva e a 

tornava artigo de consumo destinado apenas ao entretenimento, Costa aponta, ao contrário do 

que se esperava, para uma ―revolução mercadológica‖.
 24

 O contexto nacional para aqueles 

que se colocavam contrários a essa configuração social tornou-se um terror, devido aos Atos 

Institucionais que arbitrariamente começavam a tolher as possibilidades de ação, diante das 

proibições, das censuras e da violência física e psicológica. Em 1968, às portas do AI-5, que 

abriria perseguição declarada contra os intelectuais de esquerda, Roda Viva, escrita por Chico 

Buarque e encenada por Zé Celso, marca a trajetória do teatro épico, uma vez que estabelece a 

crítica ao próprio formato que o teatro épico assumia nesse período, transformando-o também 
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 O processo de mercantilização da matéria temática voltada para a crítica política começa a se desenhar e torna 

o alcance crítico (que outrora teria a obra) algo que começa a se aproximar da dimensão do ―produto de 

consumo‖, destinado a um público de massa, oriundo do trabalho de sua divulgação: ―Dadas as características de 

época do mercado musical brasileiro, o Show Opinião marca o início de uma revolução, segmentando-o e 

criando um novo gênero, mais tarde nomeado MPB. Em dois dos espetáculos que sucedem a ele são expostas 

claramente as duas linhas mestras da música valorizada por seus criadores: O samba pede passagem (criada por 

Sérgio Cabral para o mesmo grupo opinião) e Arena conta Bahia (produzida pelo grupo teatral paulista). O 

primeiro, mostrando outros nomes do samba desvalorizado pela indústria e o segundo, revelando a São Paulo 

jovens como Caetano Veloso e Gilberto Gil, que em seguida são vivamente absorvidos pelo nascente segmento 

musical. A revolução foi mercadológica, portanto. E a vendagem do disco Opinião de Nara revelou aos atentos 

executivos a existência de um grande público (para os padrões vigentes), cujo perfil foi esquematizado a partir 

da ideia de ―universitário padrão‖, disposto a consumir o samba ―de raízes‖, até então desprezado, e a MPB, o 

novo produto‖ (COSTA, 1996, p.111). Em Arena conta Zumbi, o dado épico estava presente na forma do 

espetáculo, construída mediante uma perspectiva de chave brechtiana de abordagem de sua temática, ou seja, 

falar dos negros pela perspectiva do negro, o que, segundo Costa, desnorteou a crítica mais uma vez.  
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em artigo de consumo: o que resta para o teatro de perspectiva dialética é agregar elementos 

estético-formais que construam um discurso crítico para sua matéria temática, ao menos no 

plano simbólico.  

O teatro épico/dialético se construiu em terras brasileiras, a partir do final da década 

de 1950, num processo em que a história, vista a contrapelo, ou melhor, na perspectiva da luta 

de classes, estabeleceu laços com procedimentos estético-formais de ordem épica – o que, em 

muitos momentos, causa estranhamento à crítica teatral estabelecida. A mesma Iná Camargo 

Costa, em Sinta o drama (1998), toca em assuntos referentes à chamada ―produção tardia‖ do 

teatro moderno no Brasil e à maneira como a crítica especializada resistiu ao teatro épico, 

cujas bases estavam calcadas não só no que tangia aos procedimentos dramatúrgicos/cênicos, 

como também à possibilidade de repercutir e intervir na vida social. Seguindo esse raciocínio, 

os artigos que compõem esse livro, escritos em diferentes momentos, apontam para mudanças 

na recepção do teatro épico moderno e para a maneira como ele atuou, na perspectiva de 

formar uma crítica sistemática que, ao mesmo tempo, discutia sobre questões relativas às 

formas e procurava criar um público engajado, que percebesse a arte dramática como 

ferramenta de luta social, na qual o assunto pudesse ser estruturado. Assim, a autora investiga 

o surgimento de um paradigma épico, que rompe com a tradição do drama convencionado 

como modelo de peça bem feita e sua consolidação como forma de expressar os assuntos do 

cotidiano, voltados para se discutir sobre a formação do sujeito brasileiro, e como a crítica se 

comporta diante desses novos ventos.  

Interessa-nos destacar, a partir do que nos ensina essa professora, a resistência da 

crítica ao teatro épico brasileiro, principalmente na década de 1960 que, como foi explicado, 

foi um momento decisivo para o teatro como formação de um sistema teatral que se dá por um 

processo híbrido, marcado pela relação dos elementos cênico-dramatúrgicos presentes em 

nossa história, especificamente situados em fins do Século XIX, com Arthur Azevedo e 

Martins Pena, com elementos estético-formais oriundos de perspectivas elaboradas, 

principalmente, pelo teatro de Piscator e Brecht, que visavam estabelecer uma forma de a 

perspectiva da luta de classes ser levada ao palco e romper com a forma do drama tradicional.  

Assim, para Costa, naquele instante em que Décio de Almeida Prado se destacava 

como palavra crítica de maior repercussão, sua resposta negativa, de algum modo, às novas 

produções do teatro moderno brasileiro, em chave épica, foi movida, principalmente, por dois 

motivos: ―[...] de um lado, uma forte resistência à obra de Brecht e, de outro, a adoção de uma 

teoria francesa muito especial e refinada‖ (COSTA, 1998, p.76). Portanto, ela acaba por 
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elaborar algo como uma genealogia teórica da formação de Décio de Almeida Prado – muito 

importante quando se trata de entender um posicionamento crítico, pois a tradição, como algo 

construído a partir de um ponto de vista sobre um assunto, ou um método específico de 

análise, é a linha conceitual que me inclui em uma continuidade, ao mesmo tempo em que 

remete a uma história cujos fundamentos estão estabelecidos e sólidos. Estando, pois, filiado, 

conforme Costa, à escola francesa de Copeau e Jouvet, ou seja, a uma tradição do teatro 

dramático, Décio percebe, nos influxos externos, elementos que escapam ao paradigma 

dramático, como no caso de Revolução na América do Sul, de Boal. Sobre essa estética em 

chave épica, prefere, num primeiro momento, como mostra Costa (1998), silenciar, 

destacando as proximidades da obra de Boal com a tradição da comédia brasileira – o que, 

aliás, faz todo o sentido, porque, diante de um paradigma que não correspondia à tradição do 

teatro no Brasil até então e que fugia das categorias de análise na qual sedimentara sua 

formação, o crítico opta por identificar na peça aquilo que diz respeito à comédia de ―cor 

nacional‖. Em O Teatro Brasileiro Moderno (2003), sobre A Revolução na América do Sul 

(1960), Décio de Almeida Prado afirma ser a peça de Boal o início da influência do teatro de 

Brecht em terras brasileiras. Numa aceitação dos elementos épicos brechtianos na formação 

de uma nova dramaturgia no Brasil, ele elabora uma crítica em que pontua uma característica 

importante para a história do teatro nacional: o ―questionamento crítico, não ocasional, mas 

exercido como método, em todos os níveis do espetáculo‖. (PRADO, 2003, p.70) Esse dado 

implica uma revisão crítica feita por Décio, em que se vê o teatro épico brasileiro estabelecido 

como um sistema que eclodiu na formação de um paradigma formal que construiu uma 

tradição em um contexto específico de nossa história - a década de sessenta.    

Como se sabe, a partir da década de 1960, o teatro brasileiro politizou-se e 

multiplicou-se o interesse por discutir sobre os assuntos referentes à atualidade brasileira e aos 

elementos cênico/dramatúrgicos que se adequavam melhor para comunicar, via espetáculo, o 

que se pretendia. No confronto das duas décadas, 1950 e 1960, percebe-se que o primeiro 

momento remete à formação do sistema teatral moderno, que ainda precisava de formulações 

teóricas mais sólidas, no tocante à recepção crítica, o que irá tomar contornos mais sólidos a 

partir da década de 60, mesmo com os eventos que acabam tolhendo sua crescente aceitação 

como veículo político. Com o cenário social acirrado, a grande imprensa começa a se limitar a 

uma ação propagandística, relegando sua função propriamente crítica (os debates sobre o 

teatro e sobre uma leitura mais acurada dos espetáculos, como também seu caráter didático).  
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Assim, Costa afirma que, nos anos 1980, essa ―crítica alternativa‖, que insistia em um 

debate de envergadura mais substancial sobre a análise-interpretação das obras e dos 

espetáculos em cartaz, perde fôlego, quando engolida pelos ―novos ventos de globalização 

econômica‖ (COSTA, 1998, p.107) apontando para uma grande imprensa, que assume a 

função de divulgação: 

 

Até agora parece não haver disposição para rever esse papel de simples 

veículo de propaganda teatral, a menos que sejamos ingênuos a ponto de 

tornar as atuais campanhas de marketing teatral como algo mais do que 

simples marketing programaticamente voltado para algumas griffes 

exclusivas (COSTA, 1998, p.108).  

 

Seguindo o curso que escolhemos como escopo, Iná Camargo Costa aponta para 

algumas questões referentes à forma dramática e suas mutações ao longo da história, de 

acordo com a perspectiva de teóricos cujos olhos estavam voltados para seu contexto e 

apontavam para uma melhor adequação entre a matéria temática e os procedimentos estético-

formais na construção do espetáculo teatral:  

 

As ―convenções dramáticas‖, por sua vez, foram criadas em oposição às 

―teatrais‖, a partir do período anterior à revolução francesa, à medida que 

dramaturgos começaram a tratar de assuntos mais ―populares‖ (no tempo em 

que a burguesia ainda era ―povo‖) e deixaram de escrever em versos [...] Por 

isso mesmo, aqueles dramaturgos do chamado ―partido filosófico‖ 

desenvolveram, de maneira notável, o drama em prosa propriamente dito.  

[...] Enquanto a ―opção preferencial pela burguesia‖ determinou que a 

―convenção teatral‖ [...] fosse definitivamente superada pela ―convenção 

dramática‖ [...] a ―opção mais ou menos preferencial pelos trabalhadores‖ do 

teatro naturalista (...) significou, por um lado, a ―convenção dramática‖ 

intensificada no plano da interpretação, [...] a progressiva destruição da 

forma do drama realista [...] – segundo Brecht e especialistas em sua 

dramaturgia, o primeiro passo em direção ao teatro épico (COSTA, 1998, p. 

89-91).   

  

O comentário da professora tem uma dupla importância para o estudo em torno da 

forma épica, pois aponta para um aporte teórico que se aproxima da teoria crítica e, ao mesmo 

tempo, aponta para um terreno teórico contemporâneo, pois se trata de um conjunto teórico 

que eclode após a publicação da Teoria do drama moderno, de Peter Szondi. É uma 

perspectiva teórica que toma a forma como elemento-síntese dos processos histórico-sociais, 

que já guardam em sua composição o ponto de vista do autor sobre a matéria temática, nos 
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termos de Szondi, a forma precipita o conteúdo
25

. Raymond Williams, por sua vez, em 

Cultura (1992), elabora uma história das formas, a partir da observação analítica de como as 

formas teatrais vão se moldando através do contato travado entre relações sociais e 

perspectivas políticas com a produção teatral em determinada época. Da tragédia grega às 

tensões da forma burguesa, até a sua ruptura em direção a ―novas formas‖, Williams reforça 

que ―podemos ver, em exemplos historicamente situados, as conexões mais importantes entre 

formas de relações sociais e formas teatrais específicas‖ (WILLIAMS, 1992, p.177). No 

entanto, deixa claro que isso não pode significar (como por vezes se entende) que devemos 

passar da teoria e da análise histórico-formais para as puramente formais. Ao contrário, a base 

histórica de toda a análise sócio-formal deve ser considerada fortalecida pelo caráter histórico 

dessa mudança das formas únicas para as formas múltiplas de composição cultural 

(WILLIAMS, 1992, p.178). 

Em Drama from Ibsen to Brecht (1983), o autor inglês aponta para a construção de 

convenções formais que são frutos dessa relação complexa entre o processo social e os 

elementos cênico-dramatúrgicos capazes de sintetizá-lo artisticamente. Nessa perspectiva, ou 

o artista adere às convenções produzidas historicamente ou rompe com elas e produz novas 

perspectivas formais, coerentes com seu ponto de vista sobre o contexto em que está inserido. 

A partir do momento em que o artista rompe com as convenções acordadas por um grupo, em 

determinada época, ao mesmo tempo cria novas perspectivas e assimila elementos formais 

que estão presentes na história do teatro e se filia a uma tradição que, ao mesmo tempo, é 

(re)criada como discurso crítico para a convenção formal vigente. Por estabelecer uma 

relação histórica, as formas sintetizam especificidades de uma época, como a tensão entre o 

dramático e o não dramático, formalizada como contradição capaz de apontar, em sua 

solução, para uma mudança paradigmática em direção à forma épica. É assim que Szondi 

percebe em Brecht a possibilidade de resolver a contradição entre forma e conteúdo, através 

da possibilidade de sedimentar o conteúdo oriundo das práticas sociais assinaladas em chave 

épica/dialética.
26

  

                                                           
25

 De fato, quando se encara a forma do drama como conteúdo ―sedimentado‖, entende-se a forma como 

dinâmica, e isso abre uma chave para tensões em seu interior, que podem derivar num novo ―sedimento‖. Como 

afirma José Antonio Pasta Jr. (2011, p. 10), ―os ‗conteúdos‘ temáticos, advindos da vida social, não são, por 

oposição à forma artística, algo informe a que essa daria forma: eles já constituem por seu turno, enunciados, isto 

é, são já formados‖. 

26
 Interessa reconhecer, dentro das especificidades de cada teórico apresentado, que há um ponto convergente 

entre eles: entendem a forma dramática como síntese da antinomia entre produto histórico-social ou matéria 

temática e os elementos cênico-dramatúrgicos desenvolvidos, historicizando-a. Essa perspectiva teórica, 

consequentemente, aponta para uma fluidez da forma do drama, visto que há alteração do paradigma do drama. 
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Ao apresentar a resistência da crítica brasileira nos idos de 1960, diante das formas do 

teatro épico que por aqui começavam a eclodir de maneira mais sistemática e consciente, Iná 

Camargo Costa pode ser interpretada como uma intelectual que alerta sobre o caminho teórico 

assumido pelos críticos ligados a setores teatrais ainda apegados a estudos que consideravam 

os gêneros poéticos como categorias fixas, atemporais – razão por que resistiu a aceitar a 

forma dramática como um elemento histórico, síntese de um dado processo social, em que 

entre outras coisas, capta-se a percepção histórica de um povo sobre um tema específico.     

Nesse momento histórico, não basta catalogar as peças que contribuíram para 

estabelecer uma forma que rompe com a tradição dramática veiculada pelos críticos no 

entorno da década de 1960, s é preciso, ainda, lutar pela consolidação de uma crítica 

especializada, a ponto de estabelecer um sistema que dialogue com a produção das peças e 

sua repercussão e intervenção no público alcançado. Além disso, é preciso entender de que 

maneira os assuntos tratados são formalizados e em que medida o método empenhado para 

tais procedimentos repercute no fazer teatral ao longo dos tempos. Em suma, é importante 

entender como uma tradição é formada e em que medida precisa ser rompida para se refazer, a 

fim de contemplar novos assuntos que surgem em condições históricas diferentes das de 

antes.  

Em, Nem uma lágrima: teatro épico em perspectiva dialética (2012), fica clara a 

intenção de Iná Camargo Costa de chamar a atenção para a formação de uma crítica dialética, 

que pense a história do teatro épico e a formação do sujeito brasileiro como confluentes, e 

cujos conflitos e contradições oriundos dessa dinâmica são identificados no plano teatral e no 

social. Ou seja, diante disso, o teatro épico/dialético estaria ligado à luta dos trabalhadores, 

colocando em cena sua luta pela sua perspectiva. Essa posição converge com a posição de 

Sérgio de Carvalho, em ―Questões sobre a atualidade de Brecht‖ (2009, p. 39), quando 

aponta, primeiramente, para o início da Companhia do Latão, fortemente influenciada por 

                                                                                                                                                                                     
Os ventos de um novo aporte teórico (como o desenvolvido por Sarrazac) não se constroem como oposição a 

Szondi e/ou a Williams, mas como uma negação à estagnação da forma do drama cinco décadas depois, 

portanto, constrói-se na negação uma filiação, em chave crítica, a uma tradição dos estudos cênico-

dramatúrgicos em torno da forma do drama. O cenário das formulações teatrais vistas hoje é decifrado, numa 

visada histórica, por essa linha teórica que busca entender a complexidade no tocante à forma dramática atual. 

Portanto, o que se apresenta na crítica hoje, como dado que pode ser problematizado, não se refere diretamente à 

discussão sobre a forma do drama como atemporal, ou a anulação do caráter histórico no processo de sua 

composição, mas sobre de que maneira, e, nesse ponto, aponta-se para o Alfenim, o teatro épico, hoje, pode 

apresentar-se como um teatro de repercussão social, no que tange ao desvelamento das contradições presentes 

nas práticas sociais. Essa atualidade do teatro épico que é posta em xeque pode ser compreendida pela trajetória 

que expusemos, de viés crítico-teórico-metodológico.  
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Brecht, e como o trabalho de Pasta Jr. e Roberto Schwarz levou o grupo recém-nascido para 

um estudo em perspectiva dialética sobre o teatro épico no Brasil.  

Antes de avançar é necessário explicar melhor o lugar da Companhia do Latão
27

 no 

teatro brasileiro contemporâneo, tendo em vista que ela tornou-se paradigmática para os 

estudos do teatro épico brasileiro, apontando para aquela tradição que remete aos anos 1950-

60, quando aflorou a perspectiva política. Porém, essa perspectiva de filiação a uma tradição 

não se comporta de maneira passiva, de forma a aceitar o que foi estabelecido historicamente 

                                                           
27

 A Companhia do Latão visa, em sua atuação estética, a uma reflexão crítica sobre as dinâmicas sociais e suas 

contradições no contexto brasileiro, mediante uma intersecção com uma perspectiva política e histórica. No 

repertório de suas atividades, estão as apresentações de peças, atividades pedagógicas, discussões sobre 

dramaturgia e teatro para a produção dos textos e as montagens dos espetáculos, a edição da Revista Vintém e 

uma série de experimentos artísticos, fruto das discussões sobre teatro, quase em sua totalidade, oriundas do 

teatro épico de Bertolt Brecht que, de acordo com Maria Sílvia Betti (2010, p. 175), tem como principal 

característica ―[...] tratar [a realidade], sob o prisma das classes exploradas, das lutas políticas coletivas locais e 

mundiais, das quais extrai seus critérios estéticos e expedientes formais. Como essas lutas se encontram 

continuamente em processo, a matéria que oferecem para a dramaturgia também se renova constantemente, 

requerendo, com frequência, expedientes de figuração que não se encontram disponíveis no repertório das 

formas dominantes‖. A origem do grupo está pautada na montagem de Ensaio para Danton (1996), livre 

adaptação de Büchner, dirigida por Sérgio de Carvalho. A partir daí, forma-se um grupo de pesquisa teatral, que 

passa a ter Márcio Marciano como codiretor, que intensifica os estudos sobre a obra teórica de Brecht visando a 

um teatro épico-dialético no Brasil. Desde os primeiros trabalhos, a Companhia do Latão trabalha perspectivas 

teatrais inseridas em um processo, e não, como modelo acabado. Essa recusa fomenta experimentos dramáticos e 

cênicos que particularizam a companhia. Trabalhando uma dramaturgia própria, partindo de um trabalho 

coletivo, de discussões sobre procedimentos estético-formais encontrados no teatro épico, abrindo espaço para 

improvisações, aliando a um minucioso estudo sobre a música épica no teatro, a companhia estreia, em 1998, O 

nome do sujeito. Iná Camargo Costa, em seu texto E a vida continua (1999), postula que o ―teatro épico ressurge 

incorporando as mais avançadas conquistas da sua tradição dramatúrgica sem se restringir a elas‖ (1999, p.2). 

Adiante, aponta para um teatro compromissado em assimilar o método dialético, em chave brechtiana, no 

entanto, sob uma perspectiva brasileira: ―Essa presença-ausente dos donos da vida na peça constitui um achado 

de importantes consequências inclusive para a já centenária discussão a respeito do teatro realista. O nome do 

sujeito é já uma primeira e decisiva resposta da Companhia do Latão para a pergunta sobre a possibilidade de 

representar o mundo de uma perspectiva brasileira. Como na ―vida real‖, aqui os agentes das maiores ignomínias 

(do genocídio às trapaças da finança interrnacional) nunca respondem por seus atos e nem sequer aparecem no 

proscênio. Não se poderia estar mais distante das convenções dramáticas, o que introduz pelo menos uma dúvida 

sobre a capacidade do drama de enfrentar a verdade social. Uma obra que busca essa verdade pode muito bem, 

como fez essa peça, começar tratando os donos da vida de forma despersonalizada e, com total domínio dos 

meios literários e cênicos, enfrentar as consequências técnicas e artísticas de sua decisão‖ (COSTA, 1999, p.5). 

Em 2000, a Companhia do Latão apresenta A comédia do trabalho, oriunda de discussões e ensaios abertos, num 

trabalho ainda mais coletivo. A peça, como atesta Maria Sílvia Betti (2010, p.177), ―examina a materialidade da 

luta de classes no contexto contemporâneo de desmonte do mundo do trabalho‖. Em 2002, produz o Auto dos 

bons tratos, pautada num episódio histórico do Século XVI, referente ao processo inquisitorial do capitão Pero 

do Campo Tourinho. Segundo nota da própria Companhia do Latão, ―a reflexão sobre formas de desmontagem 

ideológica, capazes de perturbar a confiança na narrativa cênica, marca a dramaturgia do período [...] em torno 

dos processos de manipulação e alienação da indústria cultural‖ (CARVALHO; MARCIANO, 2008, p.408) 

constrói a forma teatral de Mercado do Gozo, que tem como finalidade discutir sobre a violência urbana em sua 

origem e a exploração da prostituição em São Paulo de 1917. Ainda em 2004, a companhia estreia Visões 

Siamesas que, baseada no conto de Machado de Assis, ―As academias de Sião‖, examina as dinâmicas sociais 

por um viés psicológico, elaborando uma síntese da história da classe trabalhadora brasileira. Entre outras peças, 

a Ópera dos vivos divide-se em quatro atos: Sociedade Mortuária, Tempo Morto, Privilégio dos Mortos e 

Morrer de Pé. Nas palavras de Sérgio de Carvalho, o espetáculo trata da mercantilização do trabalho artístico 

atual, utilizando como cenário o fim dos anos cinquenta, Ditadura Militar e depois da Ditadura, como recorte 

histórico, a fim de observar o desenvolvimento dessas relações supracitadas.  
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como dogma. O estabelecimento de uma tradição exige um exercício crítico de aproximação e 

distanciamento constantes, capaz de assinalar as possibilidades criativas para, a partir dos 

elementos presentes na tradição, direcioná-los e reconduzi-los a serviço de uma forma que 

comporte assuntos específicos da contemporaneidade. Dessa feita, a Companhia do Latão, 

num movimento de aceitação e negação, estabelece uma ligação histórica com a luta por um 

teatro dialético, engajado, de cunho épico e, ao mesmo tempo, posiciona-se criticamente ante 

as novas experiências cênico-dramatúrgicas. Sérgio de Carvalho (durante muito tempo, em 

parceria com Márcio Marciano), produziu peças que tematizam questões referentes à 

formação do sujeito brasileiro constituído em suas contradições.  

Num olhar retrospectivo, uma palestra, no Teatro de Arena de São Paulo, em que a 

Companhia do Latão fazia seus estudos e ensaios em torno do teatro épico/dialético 

ministrada por Schwarz, tornou-se um marco do grupo como coletivo interessado nos estudos 

sobre o teatro dialético de Brecht e de uma dramaturgia própria, através de um olhar crítico 

sobre esses estudos. Essa palestra foi fonte de um debate que constrói a Companhia do Latão, 

consequentemente, o Alfenim, uma vez que Marciano estava na fundação da companhia 

paulista e, em 2007, fundou o Coletivo de Teatro Alfenim. O debate traz à pauta o teatro 

épico no Brasil e o método brechtiano como norteador de um teatro crítico, que visa entender 

o brasileiro em sua formação como sujeito histórico.   

Sobre a discussão em torno da atualidade de Brecht, três textos sincronizam um 

diálogo em que se discute a respeito dos elementos épicos na formação de uma 

dramaturgia/teatro de questionamento crítico: Questões sobre a atualidade de Brecht (2009), 

de autoria de Sérgio de Carvalho; Altos e baixos da atualidade de Brecht (1999), de Roberto 

Schwarz, e Brecht em tempos pós-dramáticos (2010), de Márcio Marciano. A partir do texto 

de Sérgio de Carvalho, o tema escolhido como oportuno para confirmar a importância do 

teatro épico em dias atuais será desenvolvido. Dessa forma, as opiniões dos outros autores se 

aglutinarão ao texto à medida que o tema for sendo discutido.  

Sobre essa palestra, Sérgio de Carvalho comenta: 

 

E o que se ouviu, na sequência, foi uma impressionante exposição sobre a 

desatualização de Brecht, sobre os vários aspectos do teatro épico que teriam 

perdido o pé na contemporaneidade, passíveis de serem considerados 

ultrapassados pela nova ordem do mundo, aspectos que solicitariam, 

portanto, reinvenção histórica. Imaginem o silêncio tenso da audiência. 

(CARVALHO, 2009, p. 42)   
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O primeiro ponto da palestra diz respeito ao efeito de distanciamento, abordado como 

ponto fundamental da teoria brechtiana. Dessa forma, arremata Schwarz, o teatro de Brecht 

tem a função de ir além do palco, para promover uma ―intervenção modificadora‖ 

(CARVALHO, 2009, p. 43). É nesse ponto da passagem dos experimentos, no tocante ao 

método e à prática, que o teatro épico, nos dias atuais, deveria ser repensado, segundo 

Schwarz. Pelo menos três fatores são acentuados por ele como pontos nevrálgicos que 

dificultam a eficácia do efeito de distanciamento para o teatro épico hoje. O primeiro ponto é 

o sistema capitalista que, durante muitos anos, continua imperioso, o que questiona a 

capacidade de mudança estrutural pela deflagração da desnaturalização do capital. A segunda 

razão reside no fim do socialismo como via direta de mudança, opondo-se ao capitalismo. Por 

fim, haveria um terceiro ponto que se percebe na revisão histórica atenta do crítico: a 

produção teatral, em todas as esferas (teoria, crítica, espetáculo), a partir de 1960, produziu 

uma força de batalha diante dos temas e das questões em que a nação se inseria, estabelecendo 

o teatro como força crítica, no entanto, criou-se, nas palavras do teórico, uma ―ingênua 

credulidade quando acreditava que bastava entender a injustiça como coisa não-natural para 

que a salvação do mundo estivesse ao alcance da mão‖ (CARVALHO, 2009, p.43).    

A primeira questão caminha para duas compreensões que partilham de um espírito 

crítico e até preocupado diante dos rumos do teatro épico brasileiro. Sobre o ―efeito de 

distanciamento‖, Schwarz (1999) afirma ser uma maneira para elaborar uma analogia com o 

mundo real: ao encenar uma peça, Brecht cria um teatro que se assume teatro a todo instante, 

expondo o seu funcionamento ao público, numa prova anti-ilusionista, em que distancia o 

público da empatia e cria um prazer cênico que é acompanhado pela mudança da perspectiva 

de observação. Ao desvendar o teatro como um sistema representacional, desnuda suas 

engrenagens e estabelece uma relação com as dinâmicas observadas na sociedade. A vida, que 

se estabelece nas relações sociais concretas, pode ser vista no plano simbólico por esse teatro 

que, ao mostrar seu funcionamento por dentro, abrindo as coxias para expor suas 

maquinações, aponta para uma variedade de perspectivas como ação, pois o ator, por não estar 

em unidade com a personagem que interpreta, posiciona-se criticamente, numa espécie de 

análise de seus passos e tomadas de ações, dizendo para o público que é possível tomar outro 

rumo. Por sua vez, o mundo, em analogia com o palco, precisa ser encarado da mesma 

maneira, a partir da exposição de suas engrenagens – é possível entender as causas que levam 

à organização atual, no tocante às relações sociais presentes em determinado momento 

histórico e apontar para um posicionamento crítico de mudança. Já Sérgio de Carvalho (2009) 
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define o ―efeito de distanciamento‖ como algo que se dá na relação entre o público e o palco, 

em que se desperta um espírito crítico diante da cena, capaz de, ao mesmo tempo em que o 

público desfruta da elaboração formal, imprimir uma postura analítica sobre o que está sendo 

representado, afastando o público de uma perspectiva ilusionista para uma percepção 

historicizada do acontecer social, o que leva a ―uma possibilidade de indagação sobre sua 

perecibilidade, sua transformabilidade histórica, ou sobre a causalidade social do 

acontecimento mostrado ou sugerido pela cena‖ (CARVALHO, 2009, p.45).   

No tocante ao distanciamento, diante das explicações, as divergências aparecem a 

partir do momento em que Sérgio de Carvalho, quando fala sobre o efeito, propõe retirá-lo do 

posto de técnica teatral para entendê-lo como um efeito produzido pelo trabalho ou método 

dialético. Já Schwarz se interessa em discutir sobre de que maneira os grupos de teatro estão 

encarando a obra de Brecht como um modelo de luta contra a nova configuração do sistema 

capitalista.  

Então, perguntamos: até que ponto o modelo de teatro épico desenvolvido por Brecht 

ainda é eficaz? A questão reside em como se entende o teatro de Brecht. O método 

épico/dialético permite, para o trabalho de construção do espetáculo, uma visão crítica sobre 

as causas que levam a cada atitude. Nesse propósito, reside o efeito de distanciamento, que, 

em síntese, é um movimento de distanciamento para perceber o todo (tanto no que concerne à 

história quanto em relação aos mecanismos que a conduzem). Esse distanciamento 

desnaturaliza o efeito ilusório, que constrói uma perspectiva atemporal do fenômeno social 

em cena e o substitui por um olhar historicizante, quando uma vez é reaproximado, já como 

fenômeno historicamente sedimentado e que, portanto, é mutável. Assim, os procedimentos 

para alcançar tal efeito precisam ser revistos, porque, como as relações sociais, os assuntos 

levados ao teatro no Século XXI avançam e respondem às novas formas de sedimentá-los. 

Brecht militava na forma, no plano estético e no plano social, pois entendia essa relação à luz 

da dialética. Cabe ao teatro construir o mundo e seus funcionamentos em perspectiva 

histórica. Para isso, precisa trabalhar a matéria temática em construção com as perspectivas 

estéticas que a comporte a contento. Esse êxito pode ser medido pelo diálogo que se trava 

com o público, ao perceber as contradições sociais presentes no interior da peça, em analogia 

ao mundo que o cerca, de maneira a construir, através do plano simbólico, um debate 

consciente.  

Uma questão que Schwarz aponta como obstáculo para essa questão é a ―falência do 

socialismo histórico, que deixou de ser referência direta para uma crítica anticapitalista‖ 
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(CARVALHO, 2009, P.43), uma vez que o socialismo não está sob o solo de uma via de 

destruição do capitalismo, pelo menos na conjuntura aparente e, nesse caso, uma via de 

transformação social se perde de vista. Nesse ponto, o teórico olha para a história do teatro 

nacional, no tocante à sua força produtiva nos anos 1960 quando, embebido na perspectiva 

política de transformação social, levava ao palco uma reflexão sobre as injustiças sociais. Para 

Schwarz, só apontar as injustiças não torna o teatro épico uma força transformadora, no 

entanto, entende-se que o olhar de Schwarz para a tradição
28

 do teatro épico produzido no 

Brasil não o desqualifica, mas permite entender o momento presente do teatro político como 

fragilizado por questões de elaborações formais em torno do tema, que precisa ser abordado 

sem apontar para uma contradição categórica. Em outras palavras, o teatro épico, assim como 

a história, precisa sempre olhar o dinamismo social e histórico que, consequentemente, 

apontará para novas reformulações no que se refere à forma de sedimentar o conteúdo.  

Sérgio de Carvalho, nesse ponto, reconhece que a repercussão de Brecht no Brasil, no 

período mencionado, deu-se, principalmente, devido à sua posição estética engajada 

politicamente que, sempre cabe frisar, nunca foi adepta dos esquematismos do realismo 

socialista. No entanto, reduzir a obra de Brecht ao campo temático do engajamento político é 

diminuir o seu campo de atuação, uma vez que sua obra aponta também para um lirismo que 

permite um olhar crítico das relações do campo privado, as quais revelam, a partir das 

inquietudes de caráter mais íntimo, possíveis chaves interpretativas do comportamento 

humano.  

Nesse ponto, tratando sobre os procedimentos estético-formais épicos na produção da 

dramaturgia/teatro do Alfenim, em seu texto, Brecht, em tempos pós-dramáticos (2010), o 

qual se integra a essa discussão em torno da atualidade de Brecht, Márcio Marciano afirma 

que o espaço dado ao projeto revolucionário em que o teatro de Brecht se engajava e ao qual 

caminhava ao lado do projeto de transformação social presente nos anos 1960, arrefeceu em 

tempos atuais. No entanto, questões atuais como a fragmentação da fábula - a multiplicidade 

da matéria temática - demonstram a dinâmica teatral, em relação às maneiras de conseguir dar 

forma às contradições sociais da atualidade. Portanto, Marciano parte do método dialético 

como procedimento de construção artística e não mais, apenas, dos postulados históricos que 

apontam para um Brecht necessariamente político (não que negue esse posicionamento, mas 

                                                           
28

 Entenda-se tradição como invenção e/ou seleção, a partir de critérios de pontos de convergência em comum, 

estabelecendo um sistema sobre o qual repousa uma identidade, historicamente construída, sobre as escolhas de 

temas e procedimentos formais para se tratar dos temas.  
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enxerga uma via pelo método dialético para assuntos contemporâneos). De fato, hoje em dia, 

o conflito de classes está presente, e a luta se torna bem acirrada, quando se leva em 

consideração o capitalismo em sua multiplicidade de aparência. Todavia, o que Marciano 

propõe é o método dialético como um meio de desnaturalizar as ações, para ―compreender 

sua lógica e, quem sabe, promover o confronto aberto ao menos no campo simbólico‖ 

(MARCIANO, 2010, p.68). Portanto, a força desse teatro épico reside, principalmente, no 

método de construção cênico-dramatúrgica que assinala a possibilidade de experimentações 

estético-formais, visando a um diálogo com o público, mesmo que esse público precise ser 

construído concomitantemente ao grupo de perspectiva dialética. Sem perder de vista a força 

de comunicação do teatro diante da sociedade, o teatro épico tem como função desenvolver 

meios, no tocante à forma, de estabelecer um diálogo com a sociedade que vise esclarecer as 

relações sociais presentes na contemporaneidade, de modo a abrir uma via discursiva que 

colabore com o desmascaramento da falsa naturalidade dessas relações.  

Nesse ponto, o caminho teórico-crítico revela saídas que são possíveis de observar no 

Coletivo de Teatro Alfenim, a partir de sua produção e atuação em terras paraibanas. 

Entendendo a forma do drama como elemento construído historicamente pela adequação da 

matéria temática a um conjunto de procedimentos estético-formais capazes de engendrar um 

meio comunicacional, a perspectiva do Alfenim assenta-se na própria história da crítica ante o 

teatro épico, que foi encorpando-se à medida que os aportes teóricos foram alimentando o 

entendimento do fazer artístico. Por isso foi importante traçar, até aqui, um caminho que passa 

pelo confronto de duas escolas e maneiras de ver o teatro como um produto da relação 

forma/conteúdo – é o que foi assinalado no momento em que Iná Camargo Costa levantou os 

pressupostos teóricos que guiaram a crítica nacional, ditados por Jouvet e Copeau, até os anos 

1950, os quais, na década seguinte, encarariam, muito pelo contexto de acirramento político, 

aparatos teóricos que trariam à pauta os escritos de Brecht.  

No percurso que foi perseguido até aqui, vimos como o paradigma do drama assimila 

elementos que instituem uma modificação para uma perspectiva épica/narrativa – o que, 

contemporaneamente, é estudado por Sarrazac (2012), um estudioso que caracteriza esse 

teatro por sua capacidade de congregar elementos formais que pertencem tanto ao universo do 

teatro quanto às artes diversas, num processo híbrido e heterogêneo, em que a presença de 

alguém que tece (autor rapsodo) para unir os elementos no processo de criação faz com que a 

obra rejeite a linearidade fabular ou até mesmo a presença de personagens. Esse movimento, 

referente à criação do espetáculo, remete a um teatro que passa a se discutir como forma 
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artística, ou melhor, um teatro voltado para si mesmo, que escreve em seus espetáculos uma 

discussão sobre a forma dramática e que procura atender às necessidades dos assuntos 

propostos no tocante à sedimentação do conteúdo, utilizando o próprio teatro, em perspectiva 

histórica, para suas reformulações, numa espécie de reprise, como assinala o teórico francês.  

 De fato, no Brasil, o teatro épico, em conjunto com a força da crítica e os materiais 

teóricos, escreve uma perspectiva de ação que encampa forças no campo das formas e de suas 

formulações, uma vez que a matéria formal carrega em si a perspectiva histórico-crítica 

desenvolvida em certo momento e que diz respeito à percepção social situada na história. 

Essas formulações tanto apontam para um esfriamento da temática política, assim como os 

conheciam no passado, uma vez que a perspectiva de transformação social ancorada no 

socialismo arrefeceu-se diante de uma nova configuração capitalista, quanto vislumbra, no 

plano simbólico, uma militância necessária, que defende um teatro épico/dialético engajado, 

ainda capaz de formular debates e trabalhar, no campo da transformação de consciência, com 

o público, embora bem reduzido.  

Márcio Marciano, em seu texto, ―Os caminhos do teatro político na cena 

contemporânea‖ (2013), desenvolve o ponto de vista do seu grupo sobre o conceito de teatro 

político. Uma vez que o teatro utiliza de estratégias no campo cênico-dramatúrgico para se 

comunicar com o público, ou seja, é um meio para um fim, que pode ser qualquer tipo de 

mensagem, não necessariamente interessada por discutir questões de âmbito social, pode-se 

concluir que ele é político. Mas não é esse teatro que interessa ao Alfenim, mas um teatro que 

assume um ponto de vista, no que se refere à dialética entre a forma dramática e a matéria 

temática, que diverge das formas tradicionais, estabelecendo estranhamento quando 

comparado com a forma dramática corrente. E arremata Marciano: 

 

Sendo assim, tomamos a liberdade de afirmar que o Teatro Político que nos 

interessa não é aquele que mimetiza o discurso político, ainda que sob o 

ponto de vista não hegemônico, tampouco aquele que deliberadamente se 

afasta de qualquer conteúdo político. Mas um Teatro que, através de uma 

postura claramente contrária às tendências temáticas e às formas de 

produção dominantes, procura desvelar dialeticamente as contradições da 

sociabilidade contemporânea. MARCIANO, João Pessoa, janeiro de 2013. 

Disponível em: http://coletivoalfenim.com.br/os-caminhos-do-teatro-

politico-na-cena-contemporanea-por-marcio-marciano/#more-520. Acesso 

em: 31 de março de 2015. 

   

Portanto, além da matéria temática reveladora de uma postura crítica, contrária às 

tendências conservadoras que veiculam o cenário do teatro brasileiro hoje, o que imprime, 

http://coletivoalfenim.com.br/os-caminhos-do-teatro-politico-na-cena-contemporanea-por-marcio-marciano/#more-520
http://coletivoalfenim.com.br/os-caminhos-do-teatro-politico-na-cena-contemporanea-por-marcio-marciano/#more-520
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para o Alfenim, uma luta para o teatro épico é a batalha no campo das formas, que, como 

precipita o conteúdo a ser tratado, precisa de um instrumental cênico-dramatúrgico que, a 

partir de procedimentos e elaborações no campo da forma, problematize um dado histórico, na 

maioria das vezes, mal resolvido ou esquecido pela aparente naturalidade das relações sociais 

em sua dinâmica diária. Pode-se dizer que o embate sobre o teatro épico e sua 

―desatualização‖ apontada por Schwarz e o empenho de Sérgio de Carvalho, com a 

Companhia do Latão, para atualizá-lo em termos estéticos, deságua no Alfenim como baliza 

teórica, que impõe a dialética como um método capaz de se reformular, sempre em processo, 

abrindo um ponto de vista que anda na contradição do ponto de vista vigente, numa tentativa 

de, pela contradição, contribuir para uma leitura mais pertinente da realidade social.  

Portanto, cria-se, observando o caminho histórico e estético traçado, uma linha de 

pensamento que ilumina os passos sobre o estudo do teatro épico brasileiro, mas que não 

abandona a perspectiva crítica de sua própria trajetória. O teatro de Brecht, a partir do que foi 

visto, é a grande fonte estética para se discutir sobre a forma épica e seu aspecto dialético. No 

entanto, no Brasil, as formas épicas não são simplesmente transplantadas como uma colagem, 

como técnicas pré-estabelecidas para um fim, mas aparecem como uma formulação que toca o 

método em que se baseia o teatro épico/dialético, procurando colocar em xeque o fato social e 

expor suas contradições, de maneira a causar estranhamento aos olhos acostumados com a 

aparente imutabilidade das práticas sociais, perspectivando-o historicamente para que se possa 

estabelecer um olhar crítico ao fato.  

 

 

2.2 POR UMA HISTÓRIA DO TEATRO NO TEMPO PRESENTE: o épico em terras 

paraibanas 

 

Há uma dificuldade básica de estudar o teatro contemporâneo: sua dimensão 

―presente‖, visto que, devido ao seu momento de desenvolvimento, sua compreensão ainda 

não está devidamente formalizada em livros de História. Assim, abre-se uma questão 

primária: como caminhar por esse caminho, mesmo que ainda não pavimentado, para se 

elaborar um discurso crítico sobre aquilo que o pesquisador se propõe a estudar? De fato, o 

teatro contemporâneo, em específico, aquele produzido pelo Coletivo de Teatro Alfenim, 

segue seu rumo a pleno vapor, no que tange às suas produções – basta considerar seu 

dinamismo e a atenção aos temas que pertencem à realidade que nos cerca, em dias atuais, em 
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conjunto com o trato desses temas em chave dialética. Por isso, a produção em processo é 

intensificada ao máximo, pois estão na pauta do grupo as constantes oficinas e os debates em 

torno dos assuntos vigentes, com vistas a encontrar a melhor maneira de formalizá-lo na 

construção dos espetáculos.  

Para tanto, é preciso entender o Coletivo de Teatro Alfenim como um grupo que se 

fundamenta a partir de uma tradição épica brasileira, em que residem os elementos formais 

que estruturam seus espetáculos. Para fins de embasamento teórico sobre a operação 

historiográfica que a tese assume como coerente para o estudo neste tópico, Michel de 

Certeau esclarece:  

 

A operação histórica consiste em recortar o dado segundo uma lei presente, 

que se distingue do seu "outro" (passado), distanciando-se com relação a 

uma situação adquirida e marcando, assim, por um discurso, a mudança 

efetiva que permitiu esse distanciamento.  

Assim, a operação histórica tem um efeito duplo. Por um lado, historiciza o 

atual. Falando mais propriamente, ela presentifica uma situação vivida. 

Obriga a explicitar a relação da razão reinante com um lugar próprio que, 

por oposição a um "passado" se toma o presente. Uma relação de 

reciprocidade entre a lei e seu limite engendra, simultaneamente, a 

diferenciação de um presente e de um passado. (CERTEAU, 1982, p.92)   

  

Tal perspectiva imprime um modo peculiar de ver a história não apenas como um 

catálogo de informações que refaz um fato passado, a fim de torná-lo material enciclopédico. 

Mas fica claro que é função da história (e, nesse caso, essa expressão também se aplica aos 

estudos cênico-dramatúrgicos contemporâneos) avaliar o passado em perspectiva com o 

presente, em um movimento de retroalimentação, em que, ao historicizar o presente, elabora-

se um posicionamento crítico diante do terreno do contemporâneo, que é difuso e fluido em 

suas relações devido à sua dinâmica. Ao contrapor o passado com ele mesmo, ou melhor, ao 

tecer uma chave analítica negativa do passado, cria-se, em seu interior, uma contradição que 

ajuda a entendê-lo em chave dialética. Dessa forma, a síntese desse confronto reposiciona 

diferenças que ficaram nos escombros da história, que apontam para uma crítica ao presente, 

o que, nas palavras de Benjamim, consiste em ―um tempo saturado de agoras‖ (BENJAMIN, 

1994, p.229). Nos termos de Rosângela Patriota e J. Guinsburg (2012, p.17), 

 

o elemento ficcional, para além das urdiduras do texto, revela-se pela busca 

de identidade entre o acontecido e o narrado e, sob esse prisma, enfrentar a 

descontinuidade, as lacunas e as informações parciais é tarefa do historiador 

que, mesmo reconhecendo tais limitações, não deve se furtar a narrar e a 
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interpretar. Pelo contrário, através das evidências disponíveis, deve tornar o 

conhecimento possível, embora sujeito às circunstâncias de sua própria 

produção.  

 

Para Benjamim (1994, p.228), ―o sujeito do conhecimento histórico é a própria classe 

combatente e oprimida‖, o que, na análise referente aos procedimentos cênico-dramatúrgicos, 

diretamente aqueles que dizem respeito ao teatro épico, implica entender que a forma épica se 

constrói na contramão da história ―oficializada‖, pois ela assume a perspectiva da classe 

oprimida e coloca-a em confronto com a classe dominante. Como vimos afirmando, o 

trabalho do Alfenim segue na esteira de um arsenal de conjuntos teóricos e críticos 

desenvolvidos, a partir de nosso ponto de vista, no final da década de 1950, que, de algum 

modo, interviu na produção teatral, tanto no que tange à matéria temática quanto ao 

entendimento da formalização desse assunto. No entanto, essa história que sedimenta o 

terreno para novos voos precisa ser vista a partir de um olhar ambivalente, que tensiona o 

passado em suas contradições para que se possa avançar: é nesse momento em que reside uma 

forte base para a produção contemporânea que, atenta às questões do presente, aponta para 

elaborações estéticas, como é o caso do teatro épico, que dialogam com esse dado histórico.  

Portanto, ao mesmo tempo em que, neste estudo, aponta-se para uma tradição, no que 

se refere ao trato com a forma épica, pode-se dizer que a filiação a uma tradição não se dá por 

meio da aceitação dos ditames de certo momento passado, mas que é a partir desse passado 

que o trabalho de crítica parte e que é para ele, em determinados momentos, que converge e, 

também, dele diverge, dirigindo o teatro contemporâneo para uma apropriação dos 

procedimentos estético-formais residentes nessa tradição – refazendo-os, numa perspectiva 

crítica, numa visada de reformulação que afirma e nega ao mesmo tempo. Esse movimento é 

fruto do estudo crítico que, ao buscar pontos convergentes ao passado, também abre uma 

leitura desse passado por meio do confronto com as novas ideias que surgiram ao longo do 

percurso até os dias atuais, capazes de seguir iluminando o presente com um olhar crítico.  

Há uma imensa dificuldade de se lidar com registros, em se tratando de teatro 

contemporâneo, visto não termos o afastamento temporal comum a um estudo analítico que se 

proponha a, como já foi mencionado, assumir uma perspectiva que aponte para a contramão 

da história que se oficializou. No entanto, o momento presente traz em si elementos que estão 

na esteira da história e que foram selecionados como elementos-chaves de uma tradição que 

vai se tecendo, concomitantemente, com suas rupturas e novas formulações. Para Certeau,  
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Toda pesquisa historiográfica se articula com um lugar de produção 

socioeconômico, político e cultural. [...] É em função desse lugar que se 

instauram os métodos, que se delineia uma topografia de interesses, que os 

documentos e as questões que lhes serão propostas, se organizam. 

(CERTEAU, 1982, p.66-67). 

 

Afinados com as palavras do historiador francês, daqui por diante, buscamos uma 

interlocução com um passado que delineia elementos estético-formais importantes para 

investigar a produção do Coletivo de Teatro Alfenim, a ponto de entender que se apontam três 

lugares específicos, em que se conectam sua produção: em primeiro lugar, o período de 

produção épica, que antecipou e perdurou em meio ao regime militar, desenvolvendo balizas 

crítico-teóricas que deram sequência a uma produção que confrontou um dado contexto 

social, por aderir à perspectiva do sujeito histórico, delineado pela luta de classes. Outro 

momento a que posteriormente se fará menção é o contexto da década de 1990, quando vemos 

eclodir a produção da Companhia do Latão como um grupo teatral que assume sua relação 

com o teatro de Bertolt Brecht e dos seus estudos no que tange ao teatro dialético.
29

 O terceiro 

momento é aquele diz respeito à terra paraibana e ao projeto de ação do Alfenim, que se 

configura, principalmente, pela divulgação de textos crítico-teóricos em seu blog e em seus 

Cadernos de apontamentos, a cada espetáculo, como também em oficinas sobre elementos 

cênico-dramatúrgicos que compõem o método de produção épico/dialético, os ensaios abertos 

e os espetáculos propriamente ditos.  

Assim, duas questões são entendidas como substância metodológica para o estudo do 

Alfenim: (1) o conjunto de críticas e depoimentos que circundam a obra em processo e que 

retroagem diretamente sobre o seu entendimento crítico – ao qual a sua valorização estética 

está ligada – e (2) a seleção que está na base de um estudo historiográfico, que, de maneira 

inerente ao processo de composição desse mesmo entendimento, mediante um material em 

que se produz uma linha identitária, não fecha as portas para possíveis rompimentos, visto que 

a discordância estética ou a variedade de procedimentos estético-formais pode ser um traço 

histórico.  

Para entender melhor como esses elementos estão na base da construção do Alfenim, 

Patriota e Guinsburg (2012) elaboraram uma compreensão da síntese entre forma e matéria 

                                                           
29

 O período que nos interessa é o da produção que se estabelece de 1997 a 2004. Embora o grupo esteja em 

plena produção, para fins de metodologia, o lugar de onde vem o Alfenim é compreendido como esse período 

específico de produção, que se estende na virada do Século XX para o XXI, sobre o qual reside uma leitura 

crítica que evidencia a luta de classes em meio a um contexto de atuação difuso e em que o capital se 

metamorfoseia, sem deixar evidências. Essa complexidade do tema gera uma atuação que extrapola os limites do 

palco, partindo para ações concretas em torno da sociedade, como a publicação de revistas e a atuação no MST.  
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social, que é responsável pela construção de uma tradição teatral, formada por um conjunto de 

elementos situados no tempo e no espaço de uma sociedade. A compreensão parte da seleção 

de ideias-forças.   

 

Dito de outra forma: ao observarmos as premissas estéticas e culturais que 

impulsionaram as criações artísticas, constatamos que as reflexões 

construídas sobre elas foram elaboradas a partir de ideias que, ao serem, 

sistematicamente, defendidas, tornaram-se referências para práticas teatrais 

transformadas em marcos ordenadores da temporalidade, que conhecemos 

como História do Teatro Brasileiro (PATRIOTA; GUINSBURG, 2012, 

p.23).  

 

Essas ideias-forças estabelecem um eixo norteador para designar um traço de 

identidade à produção estético-formal acerca do assunto gerado em determinada época e 

lugar. Esse método de seleção aponta para um vislumbre de temas e procedimentos formais 

que dizem de uma época, como também retiram a cortina das questões referentes a esse 

período que, ou pelo silenciamento, ou pelo excesso, caracterizam uma época e a tornam 

singular.  

Assim, a ideia-força capaz de refletir sobre uma estrutura social que se configura pelo 

conflito de classes e a luta pela liberdade do sujeito é a perspectiva crítico-histórica, através 

da qual se busca entender esse sujeito histórico, cuja experiência é pautada no ponto de vista 

da espoliação de sua subjetividade, mediante a forma épico/dialética, a fim de desmascarar as 

engrenagens do sistema capitalista, ao mesmo tempo em que discute a forma épica como via 

para sedimentar sua matéria temática.  

Esse movimento dinâmico e que precisa ser capturado por uma forma estética, como 

síntese formal de um dado processo social, mostra-se presente nos três níveis temporais em 

que se situa a tese, a saber, nos anos 1950/60, no período 1990/2000 e, especificamente, 

importante para o trabalho, em terras paraibanas, no período de 2007 a 2012.  

Antonio Cândido, em Formação da Literatura Brasileira, descreve a ideia-força desse 

livro como a busca pela ―síntese de tendências universalistas e particularistas‖ (CANDIDO, 

2000, p.23), em referência ao diálogo que a produção literária estabelece em determinado 

lugar histórico-social. Um conjunto de obras constrói, literariamente, ―denominadores 

comuns, que permitem conhecer as notas dominantes de uma fase‖ (CÂNDIDO, 2000, p.23). 

O artista, impulsionado por seu ímpeto de criação, assimila, a partir dos recursos estético-

formais de sua época, a matéria temática que é sedimentada por uma forma que comunique o 

que se propõe, e que, assim, é recebida, por consequência, por um público, a partir de meios 
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de transmissão, pertinentes à época e ao lugar onde autor se insere, sob a perspectiva social 

que ele assume. Dessa interação entre autor/obra/público é que depende o sistema literário. 

Agindo como sistema literário, a tríade autores conscientes de seu empenho, um público que 

não se resume como observador/leitor, mas também como crítico, ou seja, um público 

especializado, e obras que têm uma ligação a partir das tendências situadas historicamente, 

delineiam uma tradição que, segundo Cândido, é a ―transmissão de algo entre os homens‖, e 

que esse ―conjunto de elementos transmitidos, formando padrões que se impõem ao 

pensamento ou ao comportamento‖, são aqueles ―aos quais somos obrigados a nos referir, 

para aceitar ou rejeitar‖. Sem essa tradição, não há literatura como fenômeno de civilização 

(CÂNDIDO, 2000, p.24). 

Por um processo de seleção que, como já foi dito, pressupõe a exclusão de obras que 

não se ajustam ao escopo determinado, o período que se destaca como momento inicial de um 

teatro engajado brasileiro – aquele cuja matéria temática está em tensão com as formas 

dramáticas que seguem o modelo aristotélico, e cujas bases estão nas experimentações em 

torno da forma épica – constrói uma tradição em torno de produções alimentadas pela crítica 

presente na atualidade que, ao perceber os pontos de convergência no que se refere à 

produção épica, alinha-se em diálogo/crítica ao passado, reafirmando-o e ao mesmo tempo 

questionando-o, num movimento de assimilação e ruptura. Portanto, como afirma Cândido 

(2000), a tradição não é um invólucro resistente à mudança, mas, como um fenômeno de 

civilização, torna-se fluida em assimilar e se reconstituir a partir das especificidades de cada 

época em relação aos assuntos e às formas.  

Explica, por sua vez, Eric Hobsbawm (1984), a importância de se criar a tradição 

quando ocorrem ―transformações suficientemente amplas e rápidas tanto do lado da demanda 

quanto da oferta‖ (1984, p. 13). Fazendo uma ponte entre esse texto e o período do 

surgimento do teatro épico brasileiro, de envergadura política, quando a forma estética 

mediava a discussão sobre as transformações sociais, pertinentes ao acirramento social, 

percebe-se uma urgência em construir uma forma cênico-dramatúrgica que possibilitasse a 

transmissão dos assuntos em torno dos processos sociopolíticos em que autores estavam 

inseridos, de maneira a tomar como perspectiva crítica o ponto de vista da classe oprimida. 

Assim, motivados pelo contexto histórico singular em que o Brasil estava imerso, 

autores/diretores/atores e trabalhadores ligados, de alguma forma, à arte cênico-dramatúrgica, 

promoveram um rompimento na tradição teatral e forjaram um novo paradigma.  
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Para tanto, buscam-se, nas gavetas da história, autores e obras antes esquecidos pelo 

processo de seleção, quando da formação da ―antiga tradição‖,
30

 que apontem para os 

elementos necessários para a construção desse novo paradigma. Reajustando-se essas obras 

em torno de uma ideia-força ou tendência que as integre, elabora-se uma nova tradição, que 

aponta para as transformações inerentes aos momentos de crise, no tocante à forma, que é 

resolvida quando é realinhada em um novo paradigma, o qual seleciona os elementos 

necessários em sua própria estrutura, como um retorno produtivo. Por esse motivo, assinala 

Hobsbawm (1984, p. 13), não se deve considerar que as formas mais antigas de estrutura de 

comunidade e autoridade e, consequentemente, as tradições a elas associadas, eram rígidas e 

se tornaram rapidamente obsoletas e que as ―novas‖ tradições surgiram, simplesmente, por 

causa da incapacidade de utilizar ou adaptar as tradições velhas.  

Entende-se, então, que uma obra como a produzida pelo Alfenim tem suas bases no 

processo de formação do teatro épico brasileiro e aponta para um período posterior - a década 

de 1990 - quando a Companhia do Latão, também ligada a esse momento passado, constrói 

um teatro de perspectiva dialética que assimila a tradição épica brasileira e a nega, ao mesmo 

tempo, uma vez que estabelece uma relação de identificação e crítica em torno dos seus 

procedimentos estético-formais.    

A fim de compreender o Alfenim, como um grupo que, ao longo de seus sete anos, 

busca o diálogo constante com o público e trabalha em perspectiva dialética, é preciso saber 

um pouco mais sobre o movimento de chegada de Márcio Marciano à Paraíba.
31

 Após dez 

anos de trabalho junto com a Companhia do Latão, esse deslocamento, mais que geográfico, 

caracteriza-se como um deslocamento de ideias, uma vez que o diretor e dramaturgo muda-se 

para João Pessoa, trazendo na bagagem os fundamentos do teatro épico/dialético brechtiano. 

                                                           
30

 O termo ―antiga tradição‖, na perspectiva de estudo utilizada, não se adéqua perfeitamente, uma vez que a 

necessidade de criar, ou, nas palavras de Hobsbawm (1984, p. 9-23), de inventar uma tradição, é derivada de 

processos históricos em que a filiação de uma forma artística a um passado faz-se necessária, a fim de formar um 

sistema artístico em torno da obra. Esse sistema, como já mencionado, não se configura como algo estático, mas 

visto numa perspectiva histórica, como prática em processo, na qual não se estagna e está em constante embate 

com ela mesma, estabelecendo possibilidades de mutação.  

31
 Integrante da Companhia do Latão, desde sua fundação em 1996, participou do grupo em atividades que 

extrapolavam o palco, elaborando oficinas de teatro e dramaturgia, fazendo ensaios abertos, discussões 

sistemáticas sobre os assuntos que remetiam aos fatos contemporâneos, palestras sobre temas diversos em 

relação ao teatro épico/dialético, como também a veiculação das balizas teórico-críticas da Companhia a partir 

das edições da revista Vintém e de publicações de livros de conteúdo teórico-crítico como também de peças 

produzidas. Esse modo de articular as atividades teatrais traduz o entendimento do grupo sobre o seu campo de 

atuação, cuja medida transborda para além das salas de espetáculos e busca uma interlocução pautada em temas 

que traduzem inquietudes sociais, em perspectiva dialética, nas das salas de discussões e de estudos 

programáticos sobre assuntos pertinentes ao cotidiano.  
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Em entrevista ao jornal A Nova Democracia, Marciano é questionado sobre a influência da 

Companhia do Latão no Alfenim e responde:  

 

MM: Na verdade, o meu processo de formação como dramaturgo está muito 

ligado à Cia do Latão. Eu participei da criação e fiquei no Latão por 10 anos. 

Então o meu processo de dramaturgia, minha forma de trabalhar, surgiu na 

Cia do Latão. Minha ida para João Pessoa é um desdobramento, uma 

continuação desse trabalho de pesquisa que eu já vinha desenvolvendo em 

São Paulo. Naturalmente, aqui na Paraíba, absorvo a influência do lugar, sua 

história, sua localização geográfica, sua cultura, seus costumes… Há um 

embate permanente e muito produtivo com o olhar dos artistas paraibanos, 

mas, apesar disso, ainda é um desdobramento de um trabalho que começou 

na Cia do Latão. (MARCIANO. Coletivo Alfenim. São Paulo, abril de 2013. 

Disponível em: http://coletivoalfenim.com.br/entrevista-ao-jornal-a-nova-

democracia/#more-315 (5/04/2013) Acesso em: 31 de março de 2015) 

 

Mais que enfrentar a aclimatação aos novos ares, o processo de formação do Alfenim 

deu-se, em um primeiro momento, através de oficinas sobre a forma épica, ministradas por 

Marciano, o que resulta dizer que sua formação teve como escopo um percurso histórico-

crítico-teórico, que desaguou em terras paraibanas, a fim de construir um coletivo orientado 

por essa tradição, mas com postura crítica, a ponto de elaborar suas próprias características no 

tocante à maneira de formalizar os conteúdos.  

 

MM: Tudo gira em torno dos estudos para a montagem. Durante o processo, 

nós realizamos seminários, palestras, chamamos gente para falar sobre o 

assunto que estamos estudando. São várias atividades que visam a contribuir, 

de alguma maneira, para a criação do espetáculo. Temos também um espaço 

de formação, através de oficinas. Algumas questões trabalhadas nas oficinas 

são inseridas na montagem das obras. São ações paralelas, mas ligadas às 

montagens. (MARCIANO. Coletivo Alfenim. São Paulo, abril de 2013. 

Disponível em: http://coletivoalfenim.com.br/entrevista-ao-jornal-a-nova-

democracia/#more-315 (5/04/2013) Acesso em: 31 de março de 2015) 

 

Como alguém que edifica uma casa, o trabalho de Marciano era construir um coletivo 

de teatro e fazer uma reviravolta nesse sistema teatral em torno da forma épica. Assim, seus 

esforços não são apenas para compor um elenco, mas formar atores dentro da perspectiva 

épico/dialética, que visava construir um público, com o qual se estabeleceria uma interlocução 

via processo colaborativo.  

Esse tipo de processo é uma marca visível do teatro contemporâneo, na medida em 

que procura construir uma escrita cênica em processo, cuja escritura se desenvolve por meio 

dos apontamentos feitos na sala de ensaio, pelos participantes que assumem função criativa. 
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No entanto, não se procura anular a especialidade de cada integrante, a fim de potencializar o 

processo de criação. O espetáculo promovido em processo colaborativo sedimenta-se como 

síntese de uma construção em que se detectam os procedimentos estético-formais sobre o 

tema, de maneira a expor, em sua forma, elementos que apontam para a individualidade de 

cada integrante, numa via de mão dupla: um produto que, ao mesmo tempo, escreve uma 

marca coletiva e remete a questões de ordem individual. Pautado na construção em coletivo, o 

diálogo é a sua forma básica de proceder: ―a confrontação e o surgimento de novas ideias, 

sugestões e críticas, não só fazem parte do seu modus operandi, como também são os motores 

de seu desenvolvimento‖ (DICIONÁRIO DO TEATRO BASILEIRO, 2006, p.254).
32

 

A partir dos anos 1990, com a consolidação de alguns grupos que adotaram a criação 

coletiva como característica, percebe-se que a produção dos grupos, uma vez que o coletivo 

convive por mais tempo em ensaios e estudos que convergem para o aperfeiçoamento dos 

procedimentos cênicos, estabelece uma marca autoral. Como representantes desse teatro, 

seguem alguns grupos que se destacam no cenário nacional e que se estabeleceram por sua 

longevidade no que se refere à produção e à atuação no cenário teatral: o Teatro da Vertigem 

e a Companhia do Latão, de São Paulo; a Companhia dos Atores e o Teatro do Pequeno 

Gesto, do Rio de Janeiro e o Armazém Companhia de Teatro, do Paraná. Nesses grupos, cada 

componente oferece como força produtiva sua especialidade, dentro do todo que se estabelece 

como processo de produção colaborativa. Nessa perspectiva, cada integrante pode contribuir 

com o seu melhor, a fim de potencializar a criação na cena. Dessa forma, o encenador é um 

―articulador‖, e não, um autor fora da noção de coletivo. E como a cena congrega os 

participantes no processo de criação, é papel do encenador articular as partes em conjunto 

com o trabalho do dramaturgo
33

 e atores, bem como todos os participantes no processo. Todos 

                                                           
32

 Uma das características assumidas pelo processo colaborativo é tomar como base a escritura cênica como 

forma de estruturar a fábula não só por meio da dramaturgia, mas também da equação de todos os elementos em 

força produtiva. Uma vez que entende o processo de montagem como um processo que surge da sala de ensaio, a 

partir das improvisações e colaborações acerca da dramaturgia e dos elementos que compõem a cena, o coletivo 

que assume essa identidade tem como dever usar todo tipo de elemento que compõe a cena como elemento de 

escritura, a fim de abrir a dimensão do conceito de fábula, cuja construção se alarga para além da dimensão da 

dramaturgia e alcança a dimensão cênica. Portanto, para ser mais enfático, o figurino, a música e todos os tipos 

de elementos visuais contribuem para a escritura. Daí a importância de ensaios/espetáculos abertos ao público. O 

teatro colaborativo percebe, na interlocução com o público, questões referentes à recepção e a possibilidade de 

um diálogo crítico prévio, que antecede a produção final do espetáculo. Consequentemente, desse diálogo com o 

público e do debate das impressões que suscitam em cada novo espetáculo, deriva o ―conceito de que teatro é 

uma arte efêmera, que se estabelece na relação do espetáculo com o público‖ (DICIONÁRIO DO TEATRO 

BRASILEIRO, 2006, p.254).  

33
 Sobre a função do dramaturgo no processo de criação do espetáculo, há dois movimentos: um que diz respeito 

ao autor de gabinete, e outro, ao autor, que observa a cena, em constante diálogo com seus companheiros de 

trabalho. Felipe Miguez esclarece, a partir de um relato de experiência, uma vez que participa como dramaturgo 
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trabalham concomitantemente com o processo de criação e, ao mesmo tempo em que o 

trabalho é coletivo, também oferece a cada um a possibilidade de desenvolver o seu potencial 

como ‗especialista‘, como um autor dentro de uma autoria maior, o produto final, o espetáculo 

como fenômeno teatral.  

Nesse viés, o trabalho em grupo assina em sua obra um traço autoral que desvela, ao 

mesmo tempo em que promove o espetáculo cênico, uma metateatralidade. O Alfenim, em 

sua jornada como grupo que trabalha com uma dramaturgia em processo, em cada construção 

de espetáculo, revela uma síntese formal que deixa às claras os elementos pertencentes ao 

método abraçado pelo grupo. Numa espécie de fundamento sobre o qual se edifica o 

espetáculo, vê-se um conjunto de procedimentos cênico-dramatúrgicos já plasmados como 

matéria formal. São esses movimentos, por exemplo, que transformaram Quebra-quilos 

(2007) na obra de abertura do grupo, a qual revela o método dialético do teatro 

épico/brechtiano como base formadora do espetáculo, traduzido no jogo de tensão entre o 

dramático e o não dramático, e o surgimento da forma épica, como força contestadora dos 

pilares da forma do drama.  

Foi assim que se deu início aos trabalhos desse Coletivo, pautados na construção de 

um teatro que discute sobre assuntos brasileiros, com a colaboração dos atores e demais 

envolvidos, sendo formado, atualmente, por Adriano Cabral, Ricardo Canella, Suellen Brito, 

Lara Torrezan, Márcio Marciano, Paula Coelho, Vítor Blam, Zezita Matos, Mayra Ferreira, 

Nuriey Castro e Gabriela Arruda.  

O caráter crítico de suas produções estabelece um diálogo aberto com as dinâmicas 

sociais, presentes na contemporaneidade brasileira, e problematiza questões fundamentais no 

interior dessa sociedade, como a condição do homem explorado e reprimido pelo sistema 

capitalista em suas relações de trabalho, uma cultura hegemônica que se constrói a partir da 

exclusão e do perene conflito de classes. Essa assertiva se atesta nas palavras de Márcio 

Marciano: 

 

O Alfenim está nascendo da labuta de trabalhadores artistas empenhados na 

fatura e no debate de um teatro que se processa como forma estética 

                                                                                                                                                                                     
da peça Melodrama, alguns pontos pertencentes ao processo de criação. ―A pergunta mais frequente em relação à 

minha parceria com a Cia. Dos Atores é sobre autoria coletiva. A experiência, tão comum em teatro de grupo, de 

a partir de improvisações do elenco chegar-se a um texto, redigidos por um ou mais elementos, externos ou não 

ao grupo, difere bastante do tipo de relação criativa que eu estabeleci com a Cia., desde o primeiro momento. Se 

o Kike foi co-autor desses textos? De certa forma, claro que sim Além das inumeráveis sugestões de cortes, que 

influíram positivamente no ritmo [...] havia sobretudo a própria encomenda do espetáculo e um 

acompanhamento muito próximo do meu processo‖. (DIAZ; OLINTO; CORDEIRO (orgs.), 2006, p.157)
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interessada em se inscrever no âmbito da ação política, porque não existe 

arte que não seja política. Teatro do prazer que vem da crítica, da invenção 

formal que os novos assuntos exigem, da dialética entre o ontem e o agora, o 

amanhã e a tradição. Esse primeiro espetáculo, Quebra-Quilos, reflete o 

compromisso de extrair beleza da matéria crua produzida pelo desmando 

patrimonialista, secular, vil, que tem marcado a sociabilidade brasileira e 

nordestina. Beleza extraída da matéria múltipla, ao mesmo tempo grandiosa 

e amesquinhada, que compõe o perfil bifronte de uma gente que só se 

reconhece na desidentidade. Nossa arma é artesania material e simbólica, 

funda contra gigantes de um olho só, Somos Alfenins: quanto mais dura a 

rapadura, mais firme e delicada a consistência, mais complexa a doçura. 

(MARCIANO. Teatro Alfenim. João Pessoa, novembro de 2009. Disponível 

em: http://coletivoalfenim.com.br/na-lapada-da-vida-nascemos-alfenins-por-

marcio-marciano/#more-382. Acesso em: 31 de março de 2015)  

  

Em terras paraibanas, a chegada de Márcio Maciano assume importância, não só pela 

estreia de Quebra-quilos, em 2007, mas também por contribuir para a construção de uma 

perspectiva cênico-dramatúrgica afinada com o trabalho sedimentado em São Paulo pela 

Companhia do Latão. Há duas questões iniciais que surgem do Caderno de apontamentos
34

 da 

peça Quebra-quilos, que apontam para uma síntese sobre a formação do Alfenim: a seleção de 

atores dispostos a iniciar um trabalho, cujo método de atuação não se resume a ensaios e a 

apresentações e, em segundo lugar, a selecionar atores dispostos a desempenhar função épica, 

o que resulta nas leituras do aparato teórico-crítico relacionado ao teatro dialético.  

Em sua base, o Alfenim sedimenta-se sob a ideia de um grupo que visa, além do 

espetáculo, promover uma relação de ensino-aprendizagem, cujas forças estejam direcionadas 

ao entendimento do sujeito contemporâneo, pertencente à sociedade e que nela atua. Dessa 

maneira, o grupo procura o diálogo com o público, para além do espaço cênico, e vai buscar 

entender as dinâmicas sociais em perspectiva histórica, com a elaboração de uma consciência 

crítica sobre as contradições percebidas na contemporaneidade. Em suma,  

 

                                                           
34

 São publicações em livros que acompanham a estreia de cada espetáculo, que tecem apontamentos sobre a sala 

de ensaio e o processo de construção da peça, bem como questões em torno das teorias brechtianas. Também 

produzem uma fortuna crítica que, ora se dispõe a comentar a peça como espetáculo, ora atina para os 

procedimentos estético-formais que se referem ao teatro épico-dialético. Parte desse produto está na entrevista 

com o grupo, o que dá a sensação de acompanhar os passos da construção cênico-dramatúrgica como se estivesse 

presente nos ensaios, pois deixa o leitor a par de inquietações do grupo, no tocante aos assuntos em discussão e à 

forma de sedimentar a matéria temática. Seu principal objetivo é de criar um canal de comunicação a respeito do 

espetáculo e da atuação crítica do grupo, dentro e fora do palco. São estudados para a tese os Cadernos de 

Apontamentos de Quebra-Quilos (2007), Milagre Brasileiro (2010) e O Deus da Fortuna (2012). Figurações 

brasileiras (2013). Elaborado pelo próprio grupo, o Caderno de Apontamentos é um instrumento que catalisa as 

ações como coletivo de teatro, cujo conteúdo aborda apontamentos da sala de ensaio, de entrevistas com os 

integrantes do Alfenim, de críticas relacionadas ao espetáculo, de balizas teóricas e de ordem pedagógica, 

principalmente no estudo do assunto que servirá como tema para provocar assuntos contemporâneos em sua 

contradição. 
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 [...] a visão de que a Arte exige o compromisso do diálogo não apenas com 

a geração de hoje, mas principalmente com as gerações futuras e que, por 

isso, impõe o trabalho sistemático, continuado, de modo que esse possa ao 

mesmo tempo neutralizar os apelos hedonistas da circulação, pautados pela 

lógica da forma mercadoria, e submeter ao escrutínio do devir o acerto de 

suas intuições. (QUEBRA-QUILOS, c. 2007, p.4) 

  

O Alfenim, como coletivo de teatro, constrói-se, na prática, concomitantemente ao 

espetáculo Quebra-quilos, e o grupo, em sua formação, espelha a construção da peça, no que 

diz respeito à formalização, ou melhor, aos procedimentos estético-formais selecionados para 

expor o assunto selecionado. Isso se deve, principalmente, à formação artística dos atores que, 

na primeira formação do grupo para o espetáculo Quebra-quilos (2007), era composto por: 

Daniel Araújo, Daniel Porpino, Roberta Alves, Sebastião Formiga, Sôia Lira, Verônica de 

Sousa, Zezita Matos, Marco França, Maurício Germano, Rogério Ferraz, Fernando 

Yamamoto, Humberto Dias, Leonardo Rolim e Márcio Marciano. Cada peça é parte de um 

processo em que as experiências em salas de ensaio sistematizam um método de construção 

em perspectiva dialética que, ao se debruçar na matéria temática, estabelecem em seus estudos 

um procedimento crítico, uma vez que se busca na forma não somente veicular um assunto 

como informação histórica, mas abrir uma discussão em cena que não se esgota nela mesma, 

mas chama o público a participar dela. Há, portanto, nas peças do Alfenim, uma frente de 

discussão que se dá na precipitação do conteúdo em forma e é a partir desse enunciado formal 

que o Alfenim procura estabelecer o diálogo aberto com o público. Ensaios abertos e debates; 

palestras de historiadores e estudiosos em dramaturgia e teatro; entrevistas com os integrantes 

do grupo e suas percepções sobre a prática da construção da cena épica e oficinas de atuação e 

de elaboração do texto dramático. Todos esses recursos compõem essa experiência no fazer 

teatral.  

 

 

2.3 A AVENTURA ÉPICA DOS ALFENINS 

 

Quebra-quilos, um espetáculo que estreou em 2007, é essencial para entender às 

soluções formais encontradas pelo grupo para realizar sua dramaturgia, o que se revela, 

primordialmente, mediante depoimento dos seus integrantes. O Caderno de Apontamentos do 

espetáculo Quebra-quilos indica questões básicas de um grupo em formação: Quem somos? 

Como iremos atuar em nosso contexto, nosso território? Que método seguir para alcançar 
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nosso objetivo, como sujeitos atuantes no teatro e na sociedade? Que direcionamento teórico 

iremos abraçar?  

Sôia Lira e Zezita Matos, atrizes de renome no cenário paraibano, fizeram parte do 

elenco da estreia de Quebra-quilos em 2007. Em seus depoimentos, fica clara a ambivalência 

do título da peça: as medidas são quebradas como um procedimento formal, como conteúdo 

social, próprio do assunto da peça e como formação teatral, uma vez que o grupo teve seu 

avanço em relação ao domínio das balizas teóricas do teatro épico, ao longo do período de 

preparação do espetáculo. As duas atrizes formam o núcleo da peça que remete à forma 

dramática em tensão com o assunto épico, em que eclodirá uma crítica questionadora do 

paradigma dramático – sobre essa questão, o capítulo seguinte, que analisa a peça, tratará com 

mais propriedade.  

O que nos interessa nesse momento é que esse núcleo dramático é formado por atrizes 

que, desde muito tempo, atuam no cenário da Paraíba e em cuja trajetória têm uma formação 

calcada no teatro dramático em todas as suas matizes (drama, comédia, teatro físico, etc.) e, 

na peça Quebra-quilos, o talento dessas atrizes é aproveitado, ao máximo, uma vez que se 

estabelece uma tensão entre a forma dramática e não dramática. Essa resolução formal coloca 

no palco a diferença entre o plano calcado no diálogo entre mãe e filha (Joaquina e Floriana) e 

o mundo épico em que se insere esse núcleo, e cuja revolta dos Quebra-quilos assume o 

protagonismo como fato histórico. É no confronto dessas duas perspectivas que o Alfenim 

monta o espetáculo, de maneira que revela, no eixo dramático, assuntos que se voltam para 

questões particulares que, ao serem inseridos no contexto histórico da revolta dos Quebra-

quilos (o eixo épico), revelam uma dialética produzida da fricção entre os dois eixos que não 

se harmonizam, mas repercutem um no outro. Esse dado de tensão entre a forma dramática e 

o recurso a procedimentos não dramáticos abre uma discussão sobre a formalização da 

matéria temática que se constrói ao longo do espetáculo: o mundo social repercute no 

indivíduo, até em suas particularidades, de forma que o eixo dramático (o particular) entra em 

conflito com o eixo épico (o social).  

Assim, o espetáculo desenvolve, em sua elaboração, o próprio processo de construção 

do grupo, porquanto os integrantes do grupo, paralelamente à construção da peça, também 

estão em formação como um coletivo que trabalha em processo colaborativo, e cuja 

orientação teórica converge para o teatro épico/dialético. Se, tematicamente, debruçam-se 

sobre as quebras das medidas, as rupturas com o sistema, a desnaturalização das leis impostas 

pelo império, para entendê-las como contraditórias e arbitrárias, o que resulta num olhar 
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crítico sobre o fato histórico – e isso nos ajuda a perceber o presente de maneira crítica, via 

distanciamento –, de modo análogo, o Alfenim procura estabelecer, no processo de construção 

de seu espetáculo, um olhar crítico para toda a tradição teatral em que o teatro épico brasileiro 

se sedimenta, estabelecendo uma intersecção entre a tradição e os elementos estético-formais 

que ainda carregam em si sua força produtiva
35

..  

Esse movimento crítico, de adesão à tradição e ao mesmo tempo de sua ruptura, como 

uma dialética de afirmação e negação, constrói uma dinâmica produtiva das formas que 

passam a ser vistas não como elementos técnicos, mas como procedimentos que estão sempre 

em mutação. De um modo pertinente ao espetáculo em questão, é preciso quebrar as medidas, 

libertar-se das imposições formais que calcificam o teatro e procurar, em meio ao processo 

colaborativo de pesquisa e formação das cenas, o melhor procedimento estético que 

represente artisticamente o conteúdo que se quer comunicar.  Marciano afirma que:  

 

Não se trata de afirmar as virtudes óbvias do ensino-aprendizagem em sala 

de ensaio, como se isto fosse em si alguma novidade, mas o de ressaltar que 

o processo de construção do espetáculo trouxe a necessidade de refletir não 

apenas sobre o porquê de certas escolhas e as consequências que tais opções 

formais acarretaram ao produto artístico, mas, e principalmente, sobre um 

projeto de formação que vai além do grupo porque diz respeito ao modo 

como o Teatro Alfenim pretende se inserir no cenário da produção teatral 

brasileira. Não basta pensar a formação de um ponto de vista tecnicista e 

pragmático, mas numa perspectiva mais generosa de diálogo continuado 

com o público, de modo a que essa formação ultrapasse o âmbito da 

excelência artística para se instaurar como prática coletivizante, social e 

política. (QUEBRA-QUILOS, c.2007, p.6) 

 

Portanto, as duas atrizes que já mencionamos anteriormente, assumem um papel 

crucial para um aspecto substancial na identidade do Alfenim. Ao mesmo tempo em que é 

                                                           
35

 O grupo, posteriormente à estreia, começou a estabelecer um diálogo contínuo e produtivo com seu público, 

considerado como formado por agentes sociais que interferem em suas ações na dinâmica das relações nos dias 

atuais. Dessa postura crítica de atuação, surgiu, também, o coletivo A Lapada, cujo objetivo era de unir grupos 

teatrais da Paraíba, do Ceará e do Rio Grande do Norte para difundir o teatro pelo Nordeste e de promover 

discussão sobre os procedimentos estético-formais e temas de interesses contemporâneos entre as companhias e 

criar um diálogo permanente entre os grupos. Como escreve Breno Barros, ―A Lapada surgiu da necessidade de 

trocas estéticas entre grupos de teatro dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba: Bagaceira, Pessoal 

do Tarará, Clowns de Shakespeare e Alfenim. A ideia é conhecer por dentro a forma de trabalhos desses grupos, 

se aproximar de seus procedimentos criativos e discutir suas opções. Para tanto ultrapassaram os limites poéticos 

e instauraram como atitude política a de fortalecimento dessa rede que acredita numa ética semelhante no seu 

fazer teatral‖ (Jornal Correio da Paraíba, 28 de março de 2008). Portanto, Quebra-quilos não só é importante 

para a cena paraibana como espetáculo que inaugura um coletivo que se caracteriza como teatro épico/dialético e 

que propõe a discussão sobre temas brasileiros mediante uma dramaturgia própria, mas também para um 

processo de diálogo entre a forma épica/dialética com outros centros de teatro no espaço nordestino. Nesse 

sentido, revela-se uma preocupação inicial do coletivo no estudo das formas teatrais que dimensionam a 

importância da pesquisa para o grupo.   
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desempenhado, pelas atrizes, papéis aparentemente de ordem dramática, as personagens 

entram em choque com um mundo maior que os conflitos interpessoais e, dessa tensão, 

entende-se que o contexto histórico apreende e é fator motivador do conflito pessoal por que 

passa Floriana e Joaquina. Em seu depoimento Sôia declara: ―É Quebra-Quilos lá na história 

e é Quebra-Quilos cá, dentro de mim, aqui e agora‖ (QUEBRA-QUILOS, c.2007, p.26). A 

atriz, referindo-se à Floriana e à capacidade de produção coletiva, rompe com as fronteiras do 

real e do ficcional, fazendo repercutir em sua vida, aquilo que primeiro repercutiu nas salas de 

ensaios e no processo de formação e produção artística. É dessa repercussão que o Alfenim 

quer desenvolver o seu trabalho: ao conseguir, a partir do processo de construção do coletivo 

e do espetáculo, um posicionamento crítico e histórico, pois a atriz, ao experienciar o 

processo, olha para dentro de si, em relação às suas práticas enquanto agente histórica, em um 

sentido dilatado de atuação, o qual comporta as práticas no ambiente de teatro e fora dele.  

Como parte do processo, o Alfenim, em dezembro de 2007, promoveu ensaios abertos 

na famosa Escola Piollin, referência histórica do teatro paraibano como escola de formação de 

atores paraibanos, com vistas a testar as formas de recepção antes da estreia do espetáculo, 

estabelecendo uma interlocução de base crítica com intelectuais da área que, há muito, 

trabalham, no cenário artístico paraibano. Assim, no dia 13 de dezembro de 2007, começavam 

os ensaios abertos, que alcançaram repercussão nos jornais da cidade, como uma prática que, 

para além da apresentação do espetáculo, buscava formar um público em processo 

continuado.  

O jornal Correio da Paraíba, de 19 de dezembro de 2007, no Caderno 2, destaca os 

ensaios abertos com a presença de ―especialistas‖ paraibanos, como Buda Lira e Fernando 

Teixeira, além de chamar a atenção para a temática trabalhada, que remetia a um evento 

histórico paraibano - a revolta dos Quebra-quilos, além da participação no Seminário da Nova 

Dramaturgia Contemporânea em Perspectiva, em Recife – PE, quando o texto foi apresentado 

mediante uma ―leitura encenada‖.  

O Teatro de Alfenim realizou, na Escola Piollin, uma série de três ensaios abertos do 

espetáculo, que está em fase final de criação, escrito e encenado por Marciano, em processo 

colaborativo com os atores do grupo recém-formado. Após a apresentação da peça, houve um 

debate com a presença de especialistas convidados, entre eles, Buda Lira e Fernando Teixeira. 

O debate serviu para discutir sobre as causas e as implicações atuais da sedição, que inflamou 

o sertão paraibano e que se alastrou, inclusive, por Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do 

Norte. 
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O espetáculo ―Quebra-Quilos‖ tem estreia prevista para fevereiro de 2008 no 

Teatro Piollin, mas já participou do festival Recife de Teatro, no evento 

Seminário da Nova Dramaturgia Contemporânea em Perspectiva, ocasião em 

que o texto da peça foi apresentado em leitura encenada. (Jornal Correio da 

Paraíba, quarta-feira, 19 de dezembro de 2007, C1).   

 

Alguns depoimentos em primeira mão surgem de atores envolvidos no processo e 

especialistas. Entre eles, Buda Lira declara:  

 

Adorei o texto da cena que a personagem de Soia Lira fala com uma arma na 

mão direita e um terço na esquerda. Realidade e alegoria, razão e emoção 

juntas. Penso que foi isso que vivi no ensaio aberto que eles do novo Grupo 

Alfenim fizeram, no Piollin. (Jornal Correio da Paraíba, quarta feira, 19 de 

dezembro de 2007).  

 

Fernando Teixeira, experiente ator e encenador local, também declarou: 

 

[...] adorei e gostaria de falar uma coisa que, pela emoção do momento 

naquele dia, me escapou, mas que na verdade foi o que mais me atraiu na 

montagem; a sua concepção. (Jornal Correio da Paraíba, quarta-feira, 19 de 

dezembro de 2007). 

 

O historiador Armando Souto Maior ressaltou a importância de se entender a revolta 

dos Quebra-quilos como ―uma forma primitiva ou arcaica de agitação social (...) mais que um 

tumulto e menos que uma revolta, quase que articulada‖ (Jornal Correio da Paraíba, quarta-

feira, 19 de dezembro de 2007). Já Márcio Marciano questiona em que medida as causas que 

convulsionaram essa atitude de revolta ainda repercutem na atualidade. Basta  

 

abrir os jornais para percebermos que as matrizes da revolta popular que 

acendeu o sertão da Paraíba podem ter mudado de aspecto, mas não se 

alteraram em sua essência: o que dizer dos novos criminosos sociais, 

confundidos com criminosos comuns, que aterrorizam o cidadão, seja da 

grande cidade, seja do mais recôndito sertão? (Jornal Correio da Paraíba, 

quarta-feira, 19 de dezembro de 2007).  

 

Essas impressões que ficaram registradas pelos jornais locais sobre os ensaios abertos 

mostram, antes de tudo, a coerência de trabalho do grupo que, desde a formação do seu 

primeiro elenco e da construção da peça, procura estabelecer uma interlocução com as 

pessoas de teatro, convergindo, também, para a formação de um público específico, 

interessado em discutir sobre teatro contemporâneo, ao mesmo tempo em que intenta uma 
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leitura crítica das relações sociais por meio da peça. A matéria temática é trabalhada em 

conjunto com os debates que se abrem em torno do episódio histórico, no qual a peça procura 

discutir, a partir de um retorno à história da Paraíba, sobre o tempo de agora. Compreende-se 

que o momento de perigo em que o sujeito histórico se depara com as contradições das 

relações de trabalho, num jogo entre classes, de imposições, é quando se precisa romper com 

a ideia de continuidade natural do curso da história e, a partir de uma leitura invertida, ou seja, 

do ponto de vista da classe oprimida, elaborar uma leitura que contribua para uma percepção 

crítica das relações sociais atuais. Portanto, a importância do comentário de Fernando 

Teixeira sobre a concepção do espetáculo desenvolve-se na possibilidade de apreender em seu 

processo de construção as impressões de um público interessado em teatro, concatenado com 

o dado social.  

O jornal O Norte, de 14 de dezembro de 2007, destaca também os ensaios abertos que 

foram promovidos na construção do espetáculo Quebra-quilos. As informações em torno dos 

ensaios são parecidas, tendo como acréscimo algumas considerações a respeito do objetivo do 

grupo no tocante à matéria temática.  

 

Ao Alfenim interessa a matéria humana pulsante sob os acontecimentos de 

caráter social, ainda que ambos os aspectos, o social e o individual, só 

possam ser identificados em sua expressão mais autêntica como faces que se 

interpenetram dialeticamente. Na opinião dos integrantes do grupo, é do 

confronto entre a subjetividade e os fatores subjetivos que nasce a 

compreensão das causas desses acontecimentos e possibilita a apreciação 

crítica de suas consequências históricas. ―Aí reside uma das fontes de 

interesse do projeto: identificar na trajetória dos indivíduos envolvidos 

naquele movimento a presença das contradições que marcam a história da 

Paraíba, de modo a perceber se e como essas trajetórias diferem ou se 

assemelham à nossa própria trajetória na contemporaneidade‖. (O Norte, 

sexta feira, 14 de dezembro de 2007).   

 

Quebra-quilos marca uma relação, na cena contemporânea da Paraíba, de rompimento 

das concepções pré-estabelecidas sobre dramaturgia, que localmente, em se tratando de teatro 

épico, precisava de um trabalho sistemático e de cunho coletivo, com atuação em frentes 

variadas. Da atriz, cujo depoimento revê questões de ordem pessoal, cujas medidas são 

rompidas, ao espetáculo que propõe o rompimento do paradigma dramático em direção ao 

paradigma épico.  

Um dado que caracteriza o grupo é o fato de unir em seu elenco três gerações do teatro 

paraibano. No Jornal Correio da Paraíba, de 28 de fevereiro de 2008, é anunciada a estreia 

do espetáculo, destacando o seu tema, pertinente à história da Paraíba, e em nota ressalta-se o 
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elenco que compõe o coletivo como um núcleo que congrega três gerações de atores e atrizes 

da história do teatro paraibano:  

 

Além dos representantes da nova geração - Daniel Porpino e Roberta Alves - 

o grupo tem a participação de Daniel Araújo, Verônica Souza e Sebastião 

Formiga. Completam o elenco dois nomes que são referências no teatro 

paraibano: Soia Lira, egressa do Grupo Piollin, e Zezita Matos, que 

comemora com ―Quebra-quilos‖ cinquenta anos ininterruptos de palco. 

(Jornal da Paraíba, 28 de fevereiro de 2008).  

 

Esse dado revela a formação de um grupo heterogêneo, não apenas pelo tempo de 

carreira, mas pelas concepções de atuação, que dizem respeito a épocas distintas, como 

também indicam aprendizados específicos, em cada trajetória, no conjunto do elenco. 

Armam-se, portanto, duas perspectivas formais que entram em tensão, ao mesmo tempo em 

que se estruturam em termos de atuação: uma ainda aproximada ao dramático e outra que, 

coerentemente, começa a se direcionar ao épico. É fato que o dado épico, na composição do 

espetáculo, repercute tanto no âmbito das relações sociais quanto nas mais inseridas no 

intimismo, a maioria reservada para a relação mãe e filha (Joaquina e Floriana, 

respectivamente, Zezita e Soia), que compõe o eixo dramático, o qual salta do dramático para 

o épico – como o que ocorre com Joaquina, por exemplo, que, no fim da peça, narra a própria 

morte, estabelecendo um distanciamento entre a atriz e a personagem, recurso épico que 

desmonta tal associação por parte do público.  

E, nessa primeira recepção crítica, também não escapou o fato de que Márcio 

Marciano fizera parte da fundação da Companhia do Latão, de São Paulo, cuja participação 

efetiva nas produções teatrais do grupo durou uma década. Dessa maneira, o diretor paulista 

carregava consigo, na visão da crítica local, o dado épico/dialético como procedimento 

estético-formal desde sua atuação em São Paulo: 

 

Márcio Marciano vem de uma bem sucedida experiência de dez anos à frente 

da Companhia do Latão, de São Paulo. Dando continuidade ao processo de 

pesquisa para a criação de uma dramaturgia própria sobre assuntos 

brasileiros, o dramaturgo reuniu três gerações de atores paraibanos para 

formar o teatro Alfenim. (Jornal O Norte, 28 de fevereiro de 2008). 

   

Interessa-nos, pois, relatar testemunhos de atores que compõem o grupo, mas que, por 

um motivo ou outro, estavam sendo introduzidos em um novo universo que sedimentava o 

terreno a partir de elementos cênico-dramatúrgicos oriundos de outra experiência e apontava 
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para um movimento de assimilação desses elementos e sua posterior apropriação por uma 

dramaturgia própria, que se construiria com a colaboração dos atores envolvidos. É o caso de 

Zezita Matos, que, em conjunto com o grupo, encontrou alguns desafios, e o primeiro deles 

refere-se ao teatro épico, pois, apesar de sua experiência, inconteste como atriz, essa 

―experiência acumulada serve apenas como referência, nunca como atestado de segurança de 

que já se esgotou o aprendizado na área, como atriz, além das relações travadas enquanto ser 

humano‖ (QUEBRA-QUILOS, c.2007, p.27). Da mesma maneira, trabalhar em uma peça que 

remete a um fato da história paraibana fazia a atriz se sentir no dever de se posicionar 

politicamente, lançar seu olhar para o passado, alcançar o presente e problematizá-lo.  

Derivado desse segundo fator, o elenco é desafiado a pesquisar sobre a história, sobre 

o assunto tratado na peça, assumindo uma postura coletiva, a fim de discutir sobre questões 

que compõem o sujeito brasileiro e suas contradições em seu processo de formação. Atente-se 

às palavras de Verônica Sousa, no que se refere ao movimento que propõe olhar para o 

passado (tensionado por um momento de conflito social) e, ao mesmo tempo, ligá-lo ao 

presente, via deslocamento espaço-temporal, a fim de perceber com mais propriedade o 

presente e suas contradições: 

 

O Quebra-quilos é um espetáculo que, alimentado pelo movimento histórico, 

vem trazer à tona questões sociais passadas que, de alguma forma ou 

assumindo outras formas, continuam fazendo parte do nosso presente, da 

nossa luta cotidiana pela sobrevivência, do nosso estado de frequente 

constatação de injustiças sociais, de injustiças individuais, de preconceitos e 

de abuso de poder que nos levam a refletir sobre como ou se conseguimos 

nos posicionar diante de tudo isso (QUEBRA-QUILOS, c.2007, p.29).   

 

Vê-se, nas palavras da atriz, que o processo de construção dramática, coletiva, vai 

desvendando camadas, outrora obscuras de nossa história, que nos servem como luz para o 

momento presente. Ou seja, o passado e suas contradições expostas apontam para uma melhor 

compreensão, por analogia, das contradições do presente. Historicizar é distanciar-se 

criticamente e desnaturalizar concepções que antes eram consideradas imutáveis. 

Consequentemente, posto um novo olhar sobre o passado, afrouxam-se os entraves para se 

compreender o presente e mudá-lo. Em Quebra-quilos, a imposição das medidas é 

questionada por dinâmicas internas, a exemplo daquelas expressas por Floriana e pela Negra 

Alforriada, que não se deixam subjugar às imposições, pois buscam compreender esse 

processo via perspectiva de classe, como explicitaremos no capítulo seguinte. Essa dinâmica, 

que se identifica no interior da peça, reverbera na compreensão de todos os que participam do 
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processo de construção dramatúrgica ao qual estão ligados. Mais uma vez, podemos remeter à 

fala de Verônica Sousa: 

 

À medida que nos posicionávamos diante dos acontecimentos que norteavam 

a encenação, através do processo de improvisações, íamos assumindo ou 

descobrindo posturas e consequentemente desvendando nossas fragilidades, 

ignorância, omissão, conivência, indignação com o que até então talvez 

passasse despercebido, isso é enriquecedor porque desmistifica, amplia a 

dimensão de ser social, liberta da pretensão do modelo irreal de caráter 

totalmente íntegro. (QUEBRA-QUILOS, c. 2007, p.29)  

 

De acordo com os comentários dos atores, até aqui mencionados, abraçar o trabalho 

em grupo, em pesquisa e estudo constante é um desafio preciso para quem mergulha no 

exercício diário, principalmente por conta desse novo contato com as dinâmicas sociais 

presentes em nossa contemporaneidade, sem perder de vista o elo entre o assunto tratado no 

espetáculo e seu contato com a realidade que cada integrante do grupo vivencia de modo 

particular. Esse é o exercício de um teatro engajado em discutir, em chave dialética, sobre a 

realidade que o cerca e a melhor maneira de formalizá-la. É assim que, para Daniel Araújo, 

 

O Alfenim tem na sua fonte uma reflexão crítica sobre as questões que 

atingem a sua realidade e suas contradições no plano local, e por que não, no 

âmbito global. Questiona, por exemplo, o que é ser artista, o que é ser um 

grupo, no mundo globalizado em que vivemos. Partindo de questões como 

essas, o trabalho conduzido por Márcio, junto com os atores do Alfenim, 

acabou se identificando com algumas formas teatrais adequadas a tais 

reflexões. Nada mais próximo disso que o teatro épico de Brecht. A reflexão 

sobre os processos históricos e a transformação da sociedade e do indivíduo 

em função deles são alguns dos aspectos enfocados nessa forma de teatro 

que, aos poucos, foi sendo introduzido ao longo das improvisações durante 

os ensaios, desde a concepção do texto até a construção dos personagens. 

(QUEBRA-QUILOS, c. 2007, p.31) 

 

Essa primeira investida nas malhas do teatro épico se expressa nas falas de todos os 

atores até aqui, e o desafio do grupo parece apontar para a formação de uma consciência 

coletiva e por uma identidade. Assim, podemos afirmar que essa prática estaria muito ligada 

ao teatro de Brecht que, lançando-se ao passado, procura flagrar o momento em que a história 

se mostra problemática, ou melhor, o momento em que a história revela, a partir de um olhar 

crítico, a causa das contradições presentes nas relações sociais, a ponto de servir como 



107 

 

 

 

 

referência para esclarecer as contradições sociais nas práticas atuais
36

. Portanto, nas peças, 

sobre as quais debruçamos nossa análise/interpretação, o momento do conflito em que se 

acirra a luta de classe precisa ser objeto de reflexão crítica, pois é nesse momento em que as 

contradições históricas vêm à tona. O distanciamento temporal garante ao público a 

possibilidade de perceber analiticamente um momento de conflito em seu estágio crítico e 

refletir sobre suas causas, porque são as causas que interessam ao presente, já que as práticas 

se repetem revestidas pelas vestiduras da contemporaneidade. Daí a importância da formação, 

conjuntamente ao grupo e ao espetáculo, de um público que estabeleça uma interlocução. O 

espetáculo se estrutura de maneira que o debate em torno da matéria temática não se esgota 

com seu fim, mas serve como farol que norteia o debate fora do palco, que exponha as 

contradições do presente, disfarçadas de práticas naturais, imutáveis, e redirecione o olhar 

sobre ele.  

Por exemplo, Daniel Porpino, chama a atenção para a relação do ator com o texto 

dramático:  

 

Foi também minha iniciação num processo verdadeiramente colaborativo, 

onde o trabalho de improvisação dos atores, esses imbuídos do contexto 

histórico do assunto abordado, gera o material bruto com o qual o 

dramaturgo constrói, desconstrói e reconstrói o texto. Dessa forma, a relação 

exógena tradicionalmente aplicada na analogia do ator com a dramaturgia é 

subvertida. Ao invés de ―engolir‖ o texto, o ator estabelece uma 

retroalimentação com a dramaturgia que se re-significa constantemente ao 

longo do processo. (QUEBRA-QUILOS, c. 2007, p.34)  

 

                                                           
36

 O espetáculo épico deve ser conduzido de maneira que, em alguns momentos da peça, haja a possibilidade de 

se refletir sobre a própria peça, rompendo com o contínuo proporcionado pelo encadeamento ininterrupto das 

cenas. Essa ruptura torna possível pensar sobre as causas que levam a determinadas ações e afirma, ao mesmo 

tempo, que o curso da história não é sedimentado por uma cadeia de acontecimentos erigidos naturalmente, mas 

por ações que, determinadas historicamente, apontam para o presente. É função do ―sujeito épico‖, nos termos de 

Szondi, construir esse novo olhar para a história que, ao rejeitar a ideia de fábula como um encadeamento das 

ações que se dão naturalmente, estabelece um novo paradigma histórico, sem interesse algum pelo relato 

enciclopédico, mas atento aos momentos de conflito entre as classes em que se forma o sujeito histórico, com o 

intuito de revelar as causas que levam a uma dada configuração social nos dias atuais. Desse modo, Brecht 

estabelece um diálogo próximo a Benjamin, que afirma ser essa prática essencial ao materialista histórico. Ele 

precisa coletar na história fragmentos que ficaram nos escombros das batalhas travadas entre a classe dominante 

e as classes que foram oprimidas e que, combinados, recomponham uma nova perspectiva, rompendo com o 

contínuo da história, que denominamos de progresso, e que aponte para uma nova organização, cuja função é, 

entre outras, de servir de esteio para a formação de um novo ponto de vista da história, que considere a 

possibilidade de mudança. O que propõe Brecht assemelha-se ao olhar do historiador de Benjamin, que está 

descrito na tese VI sobre o conceito de história: ―Articular o passado historicamente não significa conhecê-lo tal 

como ele propriamente foi: Significa apoderar-se de uma lembrança tal como ela lampeja num instante de 

perigo. Importa ao materialismo histórico capturar uma imagem do passado como ela inesperadamente se coloca 

para o sujeito histórico no instante do perigo‖ (LÖWY, 2005, p.65).  
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Remete-se, então, a um novo estatuto do texto, e não, à sua abolição ou à cisão entre 

ele e a encenação. De fato, a unidade do texto com a cena é mais forte no que tange à sua 

composição, uma vez que a fábula não é dada como uma sequência de ações ligadas 

ininterruptamente até o desfecho, mas composta a partir da ruptura desse encadeamento. Por 

outro lado, é construída a partir da sala de ensaio, em processo colaborativo e 

concomitantemente às cenas que são construídas. O escritor/dramaturgo que fica em casa, 

tecendo com seu novelo as teias de sua trama, não serve para a dramaturgia em processo 

colaborativo, conforme entende Porpino, visto que sua composição deve levar em 

consideração elementos de cena, que se estendem desde os improvisos dos atores até os 

elementos de palco, como figurinos, iluminação e objetos que compõem o espetáculo. Num 

processo de costura e descostura, de saltos e voltas, rompendo com a linearidade da fábula, o 

texto dramatúrgico carrega, em sua composição, marcas do espetáculo, uma vez que é 

produzido em conjunto com os ensaios. Isso quer dizer que não é dado a priori, mas é criado 

de acordo com as necessidades que são apresentadas na dinâmica entre atores, diretor, público 

(que participam dos debates promovidos pelos ensaios abertos), dramaturgo, figurinista e 

todos os agentes envolvidos na criação do espetáculo.  

Assim, pode-se pensar a dramaturgia
37

 sendo criada por alguém que trabalha com o 

texto em meio aos ensaios e aos procedimentos cênico-dramatúrgicos e que, por ser um 

produto dessa relação entre as partes que compõem o espetáculo teatral, carrega em si marcas 

de uma possível teatralidade, ou seja, o texto apresenta ―uma linguagem, uma voz da escrita‖ 

que suscita ―a fala e o gesto‖ (SARRAZAC, 2012, p.178), pois está dialeticamente 

relacionado a sua representação. Esse texto dramatúrgico, que carrega as potencialidades 

teatrais, assemelha-se ao que Sarrazac chama de ―devir cênico‖, um conceito que não aponta 

para um texto pré-determinado com talento para ser representado. Tal concepção é errônea, 

pois considera, ainda, o hiato entre literatura e teatro, o que qualifica como estágios de 

produções separados um do outro. Desse modo, o texto moderno e contemporâneo não é o 

texto que contém em si as infinitas possibilidades de representação, mas que é formado pelo 

―deslizamento da estrutura-texto e da estrutura-representação uma sobre a outra‖ 
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 Por exemplo, no caso do Quebra-quilos, a análise/interpretação desenvolvida na tese refere-se à Oitava Versão 

Inacabada, escrita em 16 de outubro de 2007, em articulação com sua apresentação em 8 de fevereiro de 2008. 

Antes do texto propriamente dito, numa espécie de contextualização do procedimento criativo do grupo, expõe-

se como se desenvolve o trabalho de escrita da peça: ―Esse texto foi (está sendo) escrito por Márcio Marciano 

em processo colaborativo a partir de experimentos de improvisação realizados em sala de ensaios pelos 

seguintes atores pesquisadores: Daniel Araújo, Daniel Porpino, Sebastião Formiga, Soia Lira, Roberta Alves, 

Verônica Sousa e Zezita Matos”. (QUEBRA-QUILOS, 2007, p.1). 
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(SARRAZAC, 2012, p.68). Esse movimento não separa o texto da representação, mas 

estabelece uma ligação em que é visto ―em movimento por sua própria teatralidade‖ (idem).  

Essa mudança de relação com o texto dramático que o ator exerce com a participação 

de sua criação é uma forma de desenvolver mais consciência de seu trabalho. Ao mesmo 

tempo em que participa da construção do espetáculo, discute, argumenta, debate, confronta 

ideias e, do confronto das ideias e da responsabilidade de se inserir no processo criativo, 

desde sua escritura, o ator impõe-se criticamente e avança na consciência do que é trabalho 

colaborativo. Outro ponto de avanço identifica-se no ator como sujeito atuante, não só como 

ferramenta destinada a representar um texto no palco, mas também dotado de uma visão mais 

abrangente do assunto e que pode compreender o que está a sua volta, desde a produção de 

criação até o espetáculo.  

Se Quebra-quilos é uma peça em que há uma tensão entre o paradigma dramático e o 

não dramático, que eclode no épico, e essa tensão não só é encontrada na forma da peça, mas 

também em todo o processo de produção, incluindo a repercussão que esse trabalho causa no 

elenco, concomitantemente, formando-se enquanto coletivo de teatro, fundamentado no teatro 

épico, em Milagre Brasileiro, percebe-se um grupo que, resolvidas as primeiras tarefas, 

caminha em direção aos estudos referentes a procedimentos estético-formais pertinentes ao 

teatro contemporâneo, cuja ousadia nas relações forma/conteúdo rompem com a 

fábula/enredo, a fim de buscar a melhor adequação formal para o assunto proposto. Milagre 

Brasileiro: caderno de apontamentos (2010) divide-se em dois eixos temáticos: 

―Apontamentos da experiência‖ e ―Apontamentos da sala de ensaio‖. O assunto, dessa vez, 

recai sobre uma página muito obscura de nossa história, os desaparecidos políticos no período 

da Ditadura Militar, que não tiveram sequer o direito ao sepultamento, ou seja, há um vazio 

no que se refere à narrativa dessas personagens históricas.  

Diante de um assunto que se desenha como lacuna histórica, e não, como narrativas 

que, num processo de seleção, escolhem-se trechos para, a partir dali, desenvolver-se uma 

fábula/enredo que irá guiar o espectador durante o espetáculo, Márcio Marciano (In: LÚCIO; 

SOUSA (orgs.), 2010, p.12) afirma que o grupo preferiu abrir mão da fábula,
38

 uma vez que a 
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 José da Costa (2009) chama a atenção para uma ―escrita conjugada‖, como traço característico do teatro 

contemporâneo. Esse tipo de escrita ―remete a métodos e procedimentos artísticos que lidam com o atrito entre 

materiais e meios diversos‖ (COSTA, 2009, p.15), pois é do confronto entre os elementos cênico-dramatúrgicos 

e não da harmonização entre eles que surge a ―escrita conjugada‖, de maneira que a tensão entre as partes se 

revela na própria formalização do conteúdo em espetáculo teatral. É nesse sentido que o crítico aponta para dois 

movimentos simultâneos na produção das peças contemporâneas, mas que se configuram como contraditórios: 

―a narrativização da cena e a problematização da narrativa‖ (DA COSTA, 2009, p.20). A partir dessa 

constatação, segue formulando Da Costa que a ―narrativização da cena‖ não caminha para uma ―construção mais 
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narrativa histórica foi reprimida violentamente, a fim de se fazer apagada da memória do 

brasileiro. Visando sempre investigar o sujeito brasileiro, que é formado historicamente, a 

partir das contradições que se estabelecem em todo o processo, a tarefa de colocar em cena 

esse período não é só um objetivo de ordem expositiva ou artística, pelo menos num 

entendimento convencional, mas também de atuação política, de perspectiva crítica. Isso fica 

posto quando, no início do Caderno de Apontamentos, o Alfenim dedica o espetáculo ―a todos 

os brasileiros que perderam suas vidas na luta pelo fim da Ditadura no Brasil‖ (MARCIANO, 

In: LÚCIO; SOUSA (orgs.), 2010, p.12).  

Nessa segunda montagem, o grupo já não é o mesmo: alguns integrantes não estão 

presentes, como Sôia Lira, Sebastião Formiga e Roberta Alves, mas estão inclusos Ana 

Marinho, Adriano Cabral, Fernanda Ferreira, Paula Coelho, Diego Souza e Wilame AC. No 

entanto, mesmo com mudanças de elenco, não há espaço para retrocesso e fica claro, no 

Caderno de Apontamentos do Milagre Brasileiro, que a questão não é mais de estabelecer 

uma identidade de grupo, uma vez que Quebra-quilos, em 2007, apresentara o grupo ao 

circuito do teatro paraibano. Nesse momento, o foco é o processo de criação do espetáculo, 

que parece desenhar um avanço autoral.  

A primeira questão que surgiu na sala de ensaio, conjuntamente com a pesquisa sobre 

o assunto, foi sobre como representar um conteúdo que se mostra relutante à ideia de se 

―contar uma história‖, tecer ―uma fábula em torno de‖. Para tanto, experimentações formais 

sobre o assunto, no tocante aos procedimentos cênico-dramatúrgicos, foram prioridades 

assumidas pelo grupo, uma vez que já se havia passado uma etapa, com a qual ficou clara a 

posição teórica do grupo, próxima aos estudos do teatro épico/dialético. Partindo do 

pressuposto de que contar a história do período não contempla a questão, pois engessa a peça 

                                                                                                                                                                                     
ou menos estável de uma fábula, de uma história, mas sim em direção à instabilização daquilo mesmo que se 

quer narrar‖ (DA COSTA, 2009, p.20). A fábula contemporânea, portanto, não se constrói com balizas teóricas 

que foram postuladas desde Aristóteles: é o que, por sua vez, Sarrazac vai conceber como a irrupção do ―autor 

rapsodo‖, nome que deriva do rapsodo que, na Grécia Antiga, tecia suas histórias, costurando-as mediante uma 

linguagem híbrida, que combinava narração, canto, récitas, bem como pareceres sobre o que havia narrado, 

ocupando um papel importante na educação helênica. Em dias atuais, o ―autor rapsodo‖ é aquele que, livre das 

amarras da forma do drama tradicional, num processo híbrido em que o épico, lírico e dramático, são utilizados 

como ferramentas cênico-dramatúrgicas, compõe a fábula contemporânea – entendida como aquela que não se 

adéqua a uma configuração linear em que as cenas futuras são consequências das ações, mas opta por romper 

com a barreira do tempo, promovendo saltos na história, por vezes fragmentada pela impossibilidade de refazê-la 

perfeitamente. Daí o uso de técnicas como coro, récitas, monólogos, cantos, passagens líricas, interrupções 

espaciais e temporais, comentários etc., como um mosaico que não encontra barreiras em sua configuração, mas 

que, com uma linguagem híbrida, aponta para um movimento livre, sem a responsabilidade de dar um desfecho 

ou de organizar linearmente os fatos numa sequência lógica.  
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como panorâmica, enciclopédica, sem perspectiva dialética, o grupo entende que ―dar uma 

forma cênica ao assunto‖ (MB, 2010, p.18). Esse é o grande desafio.  

O texto de William Costa, publicado no Jornal O Norte, em 12 de março de 2010, 

sobre a estreia de Milagre Brasileiro, direciona para uma leitura que busca entender a relação 

entre o período da ditadura militar e a memória dos desaparecidos políticos. O título 

―Esquecer, por quê?‖, remete claramente a uma necessidade de se voltar à história nacional 

para discuti-la com um novo olhar. Segundo o articulista, o diretor optara por trabalhar com o 

AI-5, de 13 de dezembro de 1968, pelo ―fato de ser esse o momento da intensificação da 

tortura como política de Estado‖.  

Esse posicionamento alia-se à concepção de Benjamim sobre o dever do materialista 

histórico, em suas teses sobre o conceito de história, o qual ressalta a necessidade de se 

apropriar da história em seu momento de ―perigo‖. Esse momento representado evidenciava a 

luta presente no conflito de classes e desmascara as contradições presentes nas relações 

sociais, de maneira a possibilitar uma leitura crítica que se vê invertida, agora já não 

ossificada pelo discurso da classe dominante, mas reorganizada pela combinação de outros 

fatos presentes na história, selecionados pelo historiador, que, redirecionando-os para o 

presente, revelam as contradições nas relações do sujeito contemporâneo, rompendo assim 

com a concepção de história como a sucessão ininterrupta de fatos, organizados numa cadeia 

aparentemente natural. No caso de Milagre Brasileiro, dá-se voz aos desaparecidos políticos 

que, mesmo não se materializando como corpos que atuam, como personagens vivas, refazem 

o tecido da história, problematizando-a a partir dos testemunhos que conflitam com o 

contexto do ―Milagre Econômico‖.  

A peça, de outro lado, também ganhava força com a figura de Antígona, que participa 

da trama através de sua representatividade para o teatro ocidental e de sua repercussão como 

personagem-símbolo da resistência e da luta pelos direitos erigidos pela tradição de um povo. 

O Jornal O Norte, de 12 de março de 2010, ressalta: 

 

Com cinquenta anos de palco, a atriz Zezita Matos, finalmente, deparou-se 

com o momento de interpretar uma das personagens mais emblemáticas do 

teatro acidental [...] Ela comenta que a encanta o rigor político e ideológico 

que perpassa a ‗Antígona‘ de Milagre Brasileiro e sublinha que, na peça, a 

personagem mítica serve de contraponto à ausência da personagem, nesse 

caso, ‗o desaparecido político‘, e como contraponto à ausência de uma 

dramaturgia clássica.  
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Antígona, que está falando na peça do lugar dos mortos, surge como voz 

questionadora dos atos de violência promovidos mediante com a perseguição daqueles que se 

opuseram ao regime militar, e como uma voz que problematiza os aspectos estético-formais 

encontrados como procedimentos contemporâneos, os quais renegam o teatro clássico 

ocidental em favor de experimentos novos. Para o Alfenim, é da síntese entre procedimentos 

estético-formais presentes na tradição e dos novos elementos cênico-dramatúrgicos 

desenvolvidos na atualidade que o teatro contemporâneo formalizará seus conteúdos. 

Portanto, Antígona, representada por Zezita Matos, assume uma função essencial no que 

tange à discussão das formulações estéticas no teatro de hoje em relação a sua funcionalidade 

como meio de comunicação social e de interlocução entre os atores (grupo teatral) e o 

público.   

De outro lado, o grupo questiona o período histórico – colocando-o em perspectiva 

que aponta para a contradição entre o discurso oficializado, que é sustentado pelas práticas 

violentas que foram institucionalizadas, e a propaganda de bem-estar social, que remete ao 

progresso – e discute, em sua formalização, sobre os aspectos concorrentes às perspectivas 

teóricas que apontam para o ―pós-dramático‖
39

. No contexto da estreia, os jornais locais 

ressaltavam a discussão sobre tendências contemporâneas acerca do conceito de teatro ―pós-

dramático‖, desenvolvido por Hans Ties-Lehmann, que se coloca como uma voz de atrito em 

torno de novas práticas teatrais:  

 

A confrontação desses materiais gerou uma dramaturgia que põe em crise a 

narratividade pós-dramática, ―mas não por que queríamos abrir mão da 
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 Hans-Thies-Lehmann (2007), sobre o ―teatro pós-dramático‖, afirma que todo teatro que tem uma fábula como 

meio de comunicação do assunto proposto caracteriza-se como teatro dramático. Sarrazac contesta Lehmann 

justamente no que concerne à noção histórica do conceito, pois ―pós-dramático‖ implica uma concepção 

histórica de superação do drama, ou seja, ―pós...dramática‖, nos termos do teórico francês (SARRAZAC, 2011, 

p.35), posto que o que houve não foi a superação do drama, mas uma ―mutação lenta‖ e ―uma mudança de 

paradigma”. A partir de uma visada rápida sobre Milagre Brasileiro, é tendencioso afirmar que a fábula é 

desconstruída a ponto de ser aniquilada, o que tornaria a obra em questão pertinente aos olhos do ―pós-

dramático‖. No entanto, o mesmo Sarrazac, em Fábula e o desvio (2013), afirma que a fábula moderna e 

contemporânea é ―o lugar onde o íntimo (testemunhar sobre si mesmo) e o político (testemunhar sobre o mundo) 

se interpenetram‖ (p.89), pois, quando a função do teatro é de fazer com que o público elabore uma opinião 

sobre os ―acontecimentos constitutivos da fábula‖ (p.80), o espetáculo não se constrói de acordo com ―o fluxo 

dramático, das causas em direção às consequências‖ (p.80), mas inverte o sentido, num ―remontar dos 

acontecimentos a suas causas‖. (p.80) Dessa forma, a fábula é interrompida por comentários que investem na 

investigação dos acontecimentos apresentados em cenas. Sendo assim, não existe a necessidade de uma 

progressão dramática em busca de um desfecho, já que a intenção é de remontar os acontecimentos de maneira 

que sejam discutidas suas causas. Desse modo, a fábula moderna e contemporânea se constrói como crítica ao 

―fabulismo‖, termo cunhado por Sarrazac para se referir à fábula dada de antemão, pronta, ―ossificada‖.   
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‗fábula‘‖, e sim, porque preferimos pôr em cena a supressão de nossa própria 

História (Jornal Correio da Paraíba, 12 de março de 2010).  

 

Nesse caso, a noção de fábula, nos termos tradicionais, como ações em sequência, 

desenvolvida com começo, meio e fim, num encadeamento que aponta para um desfecho, é 

rompida para a organização de um novo paradigma formal, no qual a fábula é estruturada por 

meio de avanços e regressos, combinações de gêneros na formação de uma linguagem híbrida. 

Não se pode falar de um abandono da fábula na formação do espetáculo, muito menos de um 

teatro ―pós-dramático‖, mas de um teatro em que o ―autor rapsodo‖ organiza o espetáculo a 

partir do rompimento com as convenções em torno da construção da fábula, tal qual nos 

termos aristotélicos, para estabelecer uma fábula que se vê invertida e reorganizada, de modo 

que cada cena discute as causas de uma catástrofe que é dada de início, para que, de maneira 

crítica, reflita-se sobre o tema.   

O espetáculo, no tocante ao tema tratado, refere-se aos desaparecidos políticos do 

período da Ditadura no Brasil e estabelece, já no título, uma perspectiva confrontativa, pois 

trata, ao mesmo tempo, de um período da economia brasileira de alto crescimento. Da fricção 

dessas duas faces da história, como frisa Marciano sobre o espetáculo (MARCIANO, In: 

LÚCIO; SOUSA (Orgs.), 2010, p. 49), surge um quadro de conflito, cuja reflexão crítica 

emerge da saída da zona de conforto que a ideia de uma história contínua e ininterrupta 

apresenta. Assim, a peça apresenta uma fábula esgarçada, cujas costuras estão à vista do 

público, saltando no espaço/tempo, rompendo com a sequência lógica das ações, à maneira 

épica, num processo de composição difusa, mas não aleatória, pois, ao costurar as cenas, o 

―autor rapsodo‖, como quem constrói um mosaico, percebe em que momento é preciso 

esgarçar e coser e em que momento as combinações, muitas vezes contratantes, produzem um 

debate produtivo sobre o tema.  

É assim que, por muitos caminhos, os atores emprestam seus corpos para os 

desaparecidos políticos, que falam em récitas, solilóquios e, a partir da memória, partilham o 

seu testemunho com o público. A música é utilizada como elemento cênico que se intercala 

com as récitas. Alternando com as cenas que tematizam os desaparecidos políticos, a família 

burguesa é apresentada como modelo antitético do período da ditadura militar e representa o 

Milagre Econômico em contraposição ao processo de repressão, por sua vez, rememorado a 

partir das contradições deflagradas nas relações sociais: o Milagre Econômico, a família 

representante do progresso e dos ―bons costumes‖, em oposição a um cenário de horror e de 

desmandos, mas que convivem lado a lado, perpassados pelas intervenções da Atriz/Antígona, 
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que, além de ser símbolo da resistência contra uma nova organização social que cerceia os 

direitos de sangue, presentes na tradição (assim como na tragédia grega), é questionadora do 

teatro ocidental contemporâneo, no tocante a sua função e obsolescência como meio de 

comunicação produtivo.    

Esses apontamentos permeiam o trabalho coletivo acerca de uma formalização do 

conteúdo de forma produtiva, porém um conteúdo que não se escreve linearmente, ou que 

segue, como lapsos de memória, devido aos momentos apagados da história do país, se se 

oferecer à via tradicional da fábula. Zezita Matos expôs uma opinião que, mais tarde, na 

composição do espetáculo, serviria de direcionamento para o processo de construção, uma vez 

que a atriz percebe que o espetáculo não permite optar pela fábula inteiriça, linear, com uma 

sequência lógica, pois a memória não está como elemento capaz de reformular por completo o 

fio da história, mas aparece como ―rabiscos‖ que instauram uma contradição a ser revelada:  

 

Eu penso que fazer esse espetáculo exige uma parcimoniosa utilização das 

tintas e de suas tonalidades. Não é possível impor o preenchimento total das 

lacunas, a firmeza do traço. Me parecem mais significativos os rabiscos da 

memória, que mais fazem pressentir do que revelar os conteúdos do período 

pós 1964. (MATOS In: LÚCIO; SOUSA (orgs.), 2010, p.20) 

 

Quando se trabalha em busca de uma forma adequada para um assunto em 

estudo é preciso ter pontos de referência para iniciar o trabalho. No caso do 

Alfenim, enquanto trabalho de pesquisa, o espetáculo Quebra-Quilos, marco 

inicial do grupo, tornou-se parâmetro para a elaboração de Milagre 

Brasileiro, no que se refere aos procedimentos estético-formais. A conclusão 

sobre os encontros e desencontros que se estabelecem no diálogo entre o 

momento de produção de Milagre Brasileiro em comparação ao momento de 

produção de Quebra-Quilos é a manutenção do método, como ponto 

congruente, no entanto, a experiência porque o grupo passou a construir a 

segunda peça difere em alguns pontos. São mantidos os passos estabelecidos 

na primeira peça: o estudo de grupo sobre o assunto selecionado; as cenas 

produzidas em caráter colaborativo, nas salas de ensaio; a produção de uma 

dramaturgia ligada ao processo de construção das cenas, em chave dialética, 

a fim de estabelecer um discurso crítico em torno do tema; a abordagem de 

um tema situado no passado, a partir da leitura crítica que alcança o presente, 

iluminando-o e problematizando-o. Esses procedimentos são executados nas 

duas peças, no entanto, há pontos dessemelhantes. (MARCIANO In: 

LÚCIO; SOUSA (orgs.), 2010, p.37)   

 

Quebra-quilos é o começo do grupo, o ponto de partida para a consolidação de um 

trabalho que busca atuar dentro e fora do palco, discutindo sobre questões que alcançam as 

dinâmicas sociais em que estamos inseridos. Como foi visto, por ser um trabalho inicial, 

entraves no que tange à formação teatral de cada ator, o conhecimento sobre o teatro 
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épico/brechtiano, como norteador de um trabalho coletivo e o entrosamento do grupo em 

trabalho colaborativo surgiram como desafio para a formação do grupo. Na concepção dos 

atores, o primeiro trabalho serviu para direcionar o grupo no caminho que iria trilhar. No que 

tange à sedimentação do conteúdo, o paradigma dramático e o não dramático tensionam-se 

em favor de uma discussão histórica, em que a forma épica emerge da tensão entre as duas. Já 

em Milagre Brasileiro, a questão não gira em torno da filiação estético-formal do grupo, mas 

sobre a construção da fábula, uma vez que o sujeito a ser discutido não se encontra vivo nem 

morto – e isso impede qualquer possibilidade de se estruturar na fábula tradicional, uma vez 

que ela se constrói pela ação das personagens pela via do diálogo. Daí a importância de uma 

nova abordagem da fábula, que rompe com características básicas como a presença de uma 

sequência lógica, mediada pela ação das personagens em cena.  

O período histórico a ser tratado em cena, no segundo espetáculo, remete a lembranças 

não tão distantes de nosso presente. Pensar que a redemocratização do país tem menos de três 

décadas e que o país, de uma maneira geral, ainda o trata como tabu em rodas de discussão 

faz-nos lembrar de que esse período repercute emocionalmente muito mais forte que a revolta 

do Quebra-quilos. Para alguns integrantes, ou pelo fato de ter vivido intensamente esse 

período, como é o caso de Zezita Matos, ou pela proximidade através de estudos e debates em 

torno do assunto, o distanciamento necessário para uma análise crítica pode ser interrompido 

por lembranças de repressão e desmando que os levam a perceber o período histórico muito 

mais pela via das emoções do que pela via razão, ou pela empatia que se cria ao estudá-lo, 

uma vez que esse período retoma questões referentes ao acirramento da luta pela liberdade e 

por uma política que impõe a violência física e mental como ferramenta legal de punição 

àqueles que se declaram contrários à Ditadura. A atriz Ana Marinho declara em seu 

depoimento: 

 

Agora percebo que o diálogo que existe é entre formas de fazer teatro, e elas 

podem dialogar sim. Tenho sentido dificuldade em decorar os textos, são 

falas que alguém diz para si mesmo, todas poderiam ser ditas por um só ator 

ou uma atriz. Algumas vezes me emociono e fica uma briga danada para não 

parecer piegas, afinal não posso chegar nem perto do que representou esse 

tempo e essa experiência. (LÚCIO In: LÚCIO; SOUSA (orgs.), 2010, p.29)  

 

Essas palavras evidenciam dificuldades na forma de atuar, percebidas na sala de 

ensaio: uma vez que se detecta uma impossibilidade de narrar e por buscar um espetáculo que 

não siga a ideia de uma representação em perspectiva dramática, o diálogo não existe. Em 
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decorrência desse fato, da impossibilidade do diálogo em cena como ferramenta que 

proporcione soluções para a formalização do tema, as formas, no que tange à construção 

cênico-dramatúrgica, assumem mais notoriedade, porquanto, dirimido o diálogo, a peça retira 

a atenção da trajetória dramática de uma personagem para redirecioná-la à forma, que irá 

comunicar um assunto tão caro à história do Brasil. 

Entre temas de alcance histórico e que são importantes para o debate, já que o grupo, 

em sua formação, pretende extrapolar as medidas da repercussão da peça para além da própria 

peça, deslocando-a para um debate pautado em dados sociais presentes na 

contemporaneidade, uma pergunta que surge entre Daniel Araújo e Márcio Marciano, 

presente no Caderno de Apontamentos (2010), assume uma importância grande, por ser 

relacionada à postura do grupo diante do mercado teatral e da recepção de sua obra.  

 

ARAÚJO - Qual o lugar/papel de um teatro ―engajado‖ hoje, em tempos de 

supremacia absoluta da indústria cultural, quando qualquer forma de 

reflexão ou crítica é imediatamente incorporada ao mercado? (ARAÚJO In: 

LÚCIO; SOUSA (orgs.), 2010, p.34).  

 

 

Sobre essa questão, Marciano deixa claro que um teatro contemporâneo que procura 

estreitar os elos entre a arte e sua função política, em que o dado dialético desvela 

contradições que antes eram tidas como naturais, procurando sempre questionar aquilo que 

tinha um gosto amargo, mas que foi nos ensinando como obrigatório em nossa alimentação, 

terá que resistir a críticas, uma vez que nada contra a maré das tendências que surgem com 

um discurso do fazer teatro por ele mesmo. Esse teatro, cuja característica é de buscar um 

público que queira refletir criticamente sobre problemas que se inserem na dinâmica social 

contemporânea, prioriza a criação de novas ideias que possam contribuir como perspectivas 

de mudança para o quadro atual. Diante dessa postura política, o público com que o Alfenim 

dialoga é aquele que procura exercer a liberdade de pensamento para refletir sobre 

contradições presentes no dado social, que desenvolve uma consciência crítica capaz de 

perceber o campo simbólico como um produto questionador das bases que sedimenta a 

estrutura capitalista. Outra questão, consequente da anterior, diz respeito ao público a quem se 

destinam as peças do Alfenim:  
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ARAÚJO- A quem se destina uma peça como Milagre Brasileiro?  

MÁRCIO- [...] O que posso dizer é que seja o Milagre, seja qualquer outra 

peça do Alfenim, devemos almejar a formação de um público capaz de se 

posicionar criticamente diante de nosso trabalho, de modo que essa 

experiência no campo simbólico contribua, ainda que minimamente, para 

uma reflexão mais acurada das contradições que estão presentes na 

sociedade brasileira hoje. (LÚCIO; SOUSA (Orgs.), 2010, p.36)  

 

É importante frisar que o Alfenim, como um coletivo de teatro, precisa buscar os 

espaços sociais que são oferecidos para consolidar o trabalho como produção cênico-

dramatúrgica. Portanto, o cenário de atuação do grupo divide-se entre a produção de um teatro 

que pensa a contrapelo a história brasileira, mas essa postura de resistência ante as tendências, 

em que os experimentos estético-formais estão sempre em evidência, mas sem um interesse 

crítico-social, depara-se com um mercado produtivo que reserva ao grupo um espaço e um 

público reduzido.  

Esse hiato entre o método de produção teatral, guiado pelo viés dialético e por um 

mercado ainda reduzido de divulgação do trabalho, caracterizará as estratégias de atuação do 

Alfenim, que repousam em tensionar essas duas vias, em sua essência, contraditórias, 

marcando uma luta fora dos palcos que reforça a luta travada na forma de sua 

dramaturgia/teatro. E como o grupo resiste ao teatro puramente mercadológico, em tempos da 

indústria cultural, e, ao mesmo tempo, precisa ocupar os espaços oferecidos por esse mercado, 

a estratégia é participar dos editais como canais de comunicação de suas ideias e, 

concomitantemente, criar um público para esse tipo de teatro. Por essa razão, o Alfenim se 

consolida como um grupo de ações em conjunto, em torno de tudo o que se refira ao teatro, 

desde os espaços para encenação até as oficinas abertas aos atores em formação, da produção 

de Cadernos de Apontamentos, em que se divulgam críticas a respeito da temática do 

espetáculo a questões de base teóricas, no que se refere ao método dialético e sua proposta de 

atuação social.  

Assim como a matéria temática selecionada pelo grupo, a Ditadura Militar, no Brasil, 

é um recorte histórico que precisa ser olhado por lentes críticas, com distanciamento histórico, 

a fim de, tecendo a crítica ao passado, conseguir refletir sobre o presente com mais apuro. O 

trabalho estético-formal, em Milagre Brasileiro, é fruto de um olhar crítico ao Quebra-quilos. 

O método dialético caminha em via negativa, revelando as contradições nas relações sociais, 

formadas historicamente, que antes se escondiam como naturais, desfazendo essa condição 

aparente e desvelando um novo olhar, sedimentado pela possibilidade de mudança. Assim 

também precisa caminhar o Alfenim como um grupo em formação, uma vez que a 



118 

 

 

 

 

mutabilidade do dado social que é deflagrada na matéria artística e que permite uma melhor 

compreensão do presente também é aplicada como produção coletiva. A partir dessa 

concepção, é necessário avançar, como grupo e como capacidade criativa e apropriação de 

procedimentos estético-formais.  

Esse avanço, nas palavras do diretor do grupo, dá-se pela procura de uma forma que 

conseguisse colocar o assunto - os desaparecidos políticos - em cena.  

 

No Milagre Brasileiro, estamos nos permitindo o sobrevoo no abismo. 

Experimentando uma dramaturgia menos discursiva, mais apoiada nas 

imagens do corpo em situação de risco, despersonalizado. Isso se dá como 

exigência do assunto e não por mero capricho formalista, afinal estamos 

tratando de desaparecidos. (MARCIANO IN: LÚCIO; SOUSA (Orgs.), 

2010, p.39)  

 

No grupo, percebe-se uma postura crítica, não só ao avaliar o assunto proposto, não só 

na avaliação dos mecanismos que gerem a sociedade brasileira, mas também uma autocrítica 

que fundamenta o grupo e o torna coerente com o método seguido. Um espetáculo em que não 

há personagens, no sentido do teatro dramático, que esgarça a fábula, ferramenta importante 

para a narrativa, a ponto de rejeitá-la como recurso formal, que deseja expor questões 

historicamente apagadas da memória nacional. Assim, devido às censuras impostas ao 

assunto, sente-se impelido a buscar em experimentações contemporâneas fontes possíveis 

para formalizar a matéria temática. Em suma, o que fica do teatro épico é aquilo que o 

sustenta como pertinente nas discussões da atualidade, o método. Sobre a atualidade de 

Brecht, frente à cena contemporânea, Márcio Marciano enfatiza: 

 

Para finalizar, gostaria de enfatizar o óbvio: independentemente do 

experimentalismo da cena contemporânea, necessário para que o Teatro se 

renove e mantenha seu poder de comunicação com o público, ainda que seja 

o público restrito das salas e de espaços alternativos, o Teatro, ensina-nos 

Brecht, continua a ser um poderoso instrumento de esclarecimento popular. 

Dentre as múltiplas facetas da realidade social, existe aquela que se refere à 

maioria da população brasileira e que carece de uma cena com alto poder 

crítico, que revele mais diretamente, através de histórias exemplares, com 

humor e inteligência, a criminosa exploração do homem pelo homem.  

Para esse público popular, no qual me incluo e com o qual tento dialogar 

artisticamente, a obra de Brecht não é apenas útil, mas também atualíssima. 

(MARCIANO IN: LÚCIO; SOUSA (orgs.), 2010, p.69). 

 

O método dialético permite ao Alfenim uma mutabilidade no que tange a 

procedimentos estético-formais, que, em tempos passados, não seriam assimilados como 
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adequados, no entanto, o assunto reclama por uma forma que congregue um olhar crítico ao 

assunto e um deslocamento dele à contemporaneidade, a fim de olhar o presente através do 

distanciamento temporal, com uma analogia crítica, possível pelo método dialético que o 

coloca sempre em perspectiva histórica, portanto, crítica. É importante entender que o 

Alfenim é um coletivo de teatro que tem como baliza teórica o método dialético proposto por 

Brecht, cujo objetivo artístico sempre visa desnaturalizar mecanismos que estão presentes nas 

dinâmicas sociais que, historicamente, são entendidos como naturais e imutáveis, colocados 

em xeque a partir da deflagração de suas contradições.  

Uma vez que o grupo opta, em Milagre Brasileiro, por romper com a forma dramática, 

abrindo mão da fábula e das personagens e lançando-se a experimentos cênico-dramatúrgicos 

contemporâneos, a vinculação rápida à tradição iniciada por Brecht fica, aparentemente, em 

xeque, já que se configura como um estágio anterior aos experimentos estético-formais 

lançados como possibilidades neste trabalho. Essa aparente contradição, em que se encontra o 

grupo - apoiar-se nas concepções brechtianas e, ao mesmo tempo, negar, na aparência, 

procedimentos estético-formais na produção do espetáculo - evidencia o que realmente 

sedimenta o Alfenim, que é o método dialético desenvolvido por Brecht.  

Em 2011, com quatro anos passados de sua fundação, o Alfenim se consolidou como 

grupo teatral paraibano no cenário nacional. O ano de estreia de O Deus da Fortuna marcou o 

surgimento de um grupo com algumas alterações, em comparação com a peça anterior. 

Entraram Cecília Retamoza, Lara Torrezan, Vítor Blam, Mayra Ferreira e Nuriey Castro. O 

Caderno de Apontamentos de O Deus da Fortuna só foi produzido em 2013, estágio posterior 

à estreia do espetáculo, o que configurou novas intenções e alcançou questões diferentes. 

Agora, com um público consolidado e estabelecido em terras paraibanas, o Alfenim alcança o 

público em amplitude nacional.
40

 Não que as outras peças não tenham saído do circuito 

nordestino, mas, a partir de O Deus da Fortuna, o grupo se lançou para um olhar temático de 

                                                           
40

 Um breve histórico sobre o espetáculo pode servir como ponto norteador para o que virá a ser desenvolvido: 

―O Deus da Fortuna fez sua primeira temporada em novembro/dezembro de 2001, na Fundação Casa de Cultura 

Companhia da Terra, no Centro Histórico de João Pessoa. Em parceria com a Fundação, o espetáculo realizou 

uma nova temporada em abril/julho de 2012. Em julho do mesmo ano, a convite da Companhia do Latão, 

participou do projeto de ocupação do teatro de Arena Eugênio Kusnet, cumprindo temporada em São Paulo. 

Além disso, o espetáculo já foi apresentado em Natal, Fortaleza, Juazeiro do Norte e participou de diversos 

festivais, como o VII Festival de Teatro de Fortaleza, o XIX Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga, a 

Mostra SESC Cariri de Culturas e o XV Festival Recife de Teatro Nacional. Em janeiro/fevereiro de 2013, 

integrou o projeto Visões Coletivas do Nordeste Contemporâneo, ficando em cartaz no teatro Glauce Rocha, no 

Rio de Janeiro‖. (O DEUS DA FORTUNA, 2013, p.103). Sem dúvida, O Deus da Fortuna é um trabalho que 

congrega, ao mesmo tempo, a consolidação do grupo e sua repercussão em nível nacional, uma vez que é o 

espetáculo de maior visibilidade, dentro e fora do Estado, que circulou recentemente pelo projeto Palco 

Giratório. 
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envergadura global, uma vez que elaborou uma paródia/alegoria sobre o capital, desde sua 

forma primitiva até sua forma de especulação financeira, cujo ponto de partida é um excerto 

de Brecht, que está em seu Diário de Trabalho, cujo assunto tem como tema o deus da 

fortuna.  

No que tange à forma da peça, o assunto tratado alinha-se a uma forma muito próxima 

do paradigma épico/brechtiano, em que se desenvolve uma parábola como fio condutor para a 

problematização da matéria temática, bem aos moldes do autor alemão, uma vez que é 

motivada por um excerto do seu Diário de Trabalho. Além desse alcance de público, teve 

mais temporadas do que os outros espetáculos, e isso se deve também à Fundação Companhia 

da Terra, que, desde então, tem assistido o Alfenim como o espaço que se tornou a casa do 

grupo. No texto de apresentação do Caderno de Apontamentos, uma nova perspectiva fica 

bem definida por Márcio Marciano: 

 

Esse Caderno de Apontamentos não é apenas o registro das inquietações 

permanentes e das incertezas provisórias que marcaram o processo de 

criação do espetáculo O Deus da Fortuna. Pretende ser o documento de uma 

fase de renovação interna e de ampliação do horizonte estético e político do 

Coletivo. Essas páginas dão testemunho da necessidade de verticalizar a 

experiência em sala de ensaio e de intensificar o diálogo crítico com 

parceiros e colaboradores. Dessa forma, além de textos produzidos pelos 

artistas criadores do espetáculo, o Caderno traz a contribuição de 

colaboradores externos, que servem de balizamento não somente para uma 

reflexão mais aprofundada de nosso trabalho, como também de provocação 

teórica acerca da necessidade de pensar o Teatro como instrumento de 

elucidação das contradições que dilaceram a atualidade. (MARCIANO IN: 

CABRAL; ARRUDA; TOSTES; GEORGIANA (orgs.), 2013, p.11) 

  

  Dessa perspectiva, observa-se uma dinâmica no grupo em seu alcance como coletivo 

de teatro empenhado em discutir sobre o sujeito brasileiro. Em Quebra-quilos, principalmente 

quando pensamos na atuação do grupo de maneira a contemplar as ações que vão além do 

espetáculo, como é o caso dos Cadernos de Apontamentos, há, claramente, o registro da 

fundação de um grupo em terras paraibanas, sob uma estética não comum ao que já era 

cultivado no Estado. Essa fundação revela uma tensão entre o paradigma dramático e o épico, 

a qual revela uma perspectiva de formação teatral que diz respeito aos integrantes do grupo, 

atores que estavam em formação, no que tange ao teatro épico/dialético, construindo um 

paralelo entre a forma cênico-dramatúrgica encontrada para a realização do espetáculo e as 

dificuldades e resoluções que o grupo encontrou para fazê-lo. Em segundo instante, Milagre 

Brasileiro expandiu os horizontes do Alfenim, porquanto conquistou autonomia e espaço na 
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cena paraibana. É o momento de experimentações que divergem do teatro regido pela 

fábula/enredo, em que personagens compõem o fio condutor da história. Em certa medida, 

pode-se dizer que é uma peça que põe à prova a autonomia do grupo diante dos postulados 

teóricos balizados pelos textos de Brecht, principalmente no que se refere ao teatro dialético. 

Num terceiro momento, a consolidação do grupo de alcance nacional, que se estabelece como 

referencial do teatro épico/dialético na Paraíba e que recebe, se é possível dizer, ―um selo de 

aprovação‖, a partir do convite da Companhia do Latão, para participar do projeto de 

ocupação do teatro de Arena Eugênio Kusnet, em São Paulo, o qual, aos olhares atentos da 

Professora Iná Camargo Costa, recebeu uma nota crítica que está presente no Caderno de 

Apontamentos.  

Esse trajeto trilhado pelo Coletivo de Teatro Alfenim cria uma escritura de sua própria 

história, mostrando como o grupo se constrói como coletivo de teatro, ao longo dos anos, e 

como os Cadernos de Apontamentos tomam um papel importante na construção de sua 

identidade, pois se configuram como um meio de comunicação entre o grupo, a peça e o 

público, sendo que, também, no último elemento dessa tríade - o público - reside a recepção 

crítica especializada. Portanto, quando se entende o projeto do grupo como um trabalho 

sistemático e maior do que os tapumes do espetáculo, percebe-se que o grupo cria, em sua 

dramaturgia/teatro, uma trajetória que diz respeito a sua história, quanto às concepções 

teórico-cênico-dramatúrgicas abraçadas ao longo de seus espetáculos, ao mesmo tempo em 

que costura uma linguagem própria e estabelece uma autocrítica, a partir da perspectiva 

histórica em que o próprio grupo se lança, tanto sobre o aparato teórico-crítico quanto sobre a 

renovação interna – uma vez que o grupo, ao longo dos sete anos, a cada espetáculo, foi 

sofrendo alterações em seu elenco.
41

  

Quando estreou, em 18 de novembro de 2011, na Cia da Terra, em João Pessoa (PB), 

O Deus da Fortuna foi anunciado pelo jornal O Correio da Paraíba, que anunciava o 

espetáculo e tecia considerações a respeito da fábula e de sua relação com as referências sobre 

                                                           
41

 Em artigo sobre a estreia, encontramos esta fala do próprio Marciano, citada por Astier Basílio: ―O diálogo se 

deu de modo mais fluido. O grupo está falando a mesma língua e o nível de apropriação se deu de forma mais 

coesa‖ (Correio da Paraíba, 18 de novembro de 2011). É a terceira reformulação do elenco, numa terceira peça 

que se constrói em processo colaborativo, a partir das opiniões do grupo. Implica dizer que a formação de um 

grupo tem interesses distintos e que isso contribui para formar um interesse maior, que caracteriza um teatro em 

formação contínua, uma vez que os atores carregam em suas bagagens acúmulos de experiências também 

distintas. A permanência dos atores que compõem um coletivo é de fundamental importância para a construção 

de balizas teórico-metodológicas, pois é do embate de ideias, dos experimentos nas salas de ensaios, do 

comprometimento como grupo, das divergências e das provocações entre os membros, durante os anos de 

convívio, que se fortalece um coletivo teatral.  
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o cenário atual. Astier Basílio chamava a atenção para as pontes que a matéria temática 

estabelecia com o contexto atual, especialmente em termos da atuação do capital financeiro:  

 

Ouvimos o coro dizer, entre outras máximas: ―Se não estivéssemos 

dormindo o sono da ignorância (...), eis o que diríamos: ‗Morte aos canalhas 

proprietários!‖. Em algum momento dessa cena, o momento crucial do 

espetáculo O Deus da Fortuna, vemos imagens com os protestos na Grécia, 

em Londres, o movimento de ocupação em Wall Street. Uma fábula que 

reflete o caos da crise econômica do capitalismo contemporâneo (Correio da 

Paraíba, 18 de novembro de 2011)   

 

A recepção de O Deus da Fortuna prova que o Alfenim encontrou, no cenário 

paraibano, um lugar de interlocução. Abrindo mão de um contexto do passado nacional, a 

fábula se dirige como recurso de distanciamento espaço-temporal a uma China primitiva, em 

suas relações, que encontram na promessa do Deus Zao Gongming a possibilidade de riqueza 

– fica evidente que se trata do sujeito brasileiro como sujeito histórico que sofre, em sua longa 

trajetória, todas as imposições do conflito de classes e do capital, desde sua forma primitiva 

até sua forma volátil, moderna. Como se percebe no comentário de Astier Basílio, é uma peça 

que trata do capitalismo em sua forma de exploração no tocante à história da civilização.  

O caminho seguido, com vistas a investigar o sujeito brasileiro contemporâneo, parte 

de uma fábula que, construída via parábola, aponta para um universo ficcional maior do que o 

do sujeito brasileiro, no qual ele também se inclui, por ser historicamente atingido pelas 

relações histórico-sociais construídas mediante as relações de trabalho. No caso de Quebra-

quilos e Milagre Brasileiro, o grupo partia da investigação de um fato histórico pertencente às 

experiências dos brasileiros em específico, mas que, ao retornar do plano ficcional, situado no 

passado, para a realidade presente nas relações sociais nos dias atuais, o dado local 

extravasava as barreiras do nacional. Nessa etapa nova, o movimento parece invertido: parte-

se do universal para o local.  

O Caderno de Apontamentos de O Deus da Fortuna divide-se em dois blocos 

temáticos: o olhar de fora, em críticos como Eliane Lisboa e Iná Camargo Costa estão 

inseridos, e o olhar de dentro, em que o grupo comenta aspectos do espetáculo. Nessa 

primeira parte, Eliane Lisboa elabora um texto intitulado ―Uma poética lição de economia‖, 

no qual tece palavras referentes à relação entre forma e conteúdo e como esse dado reflete na 

recepção da obra, tomando dados da história das artes brasileiras no tocante às encenações de 

Brecht, a partir dos anos 1960, com vistas a enfatizar que, embora houvesse uma quantidade 

considerável de apresentações sobre a obra de Brecht ou se filiando ao método épico, 
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considera que pouco se entendia o método dialético. A questão é que muito se produziu a 

partir de uma espécie de fórmula brechtiana, que se identificava com alguns recursos que o 

diretor alemão utilizou em suas produções, como: o distanciamento espaço-temporal, a 

ruptura da ação, os comentários entre as cenas, a quebra da quarta parede, a temática de cunho 

político, a utilização da paródia, a parábola etc. No entanto, o exercício dialético não se 

amarra a uma fórmula, pois procura apontar as contradições com a inversão de perspectiva 

histórica, como Milagre Brasileiro, por exemplo, que, através dos testemunhos dos 

desaparecidos políticos, sedimenta um discurso que contradiz o período do Milagre 

Econômico, porquanto retira a cortina que cobria os escombros consequentes das lutas 

travadas pelos estudantes e militantes que se opuseram ao governo ditatorial.  

Chama a atenção da professora o olhar atento ao dinamismo com que o capital se 

move e se constrói como esperança a bater na porta dos crédulos. Para isso, o Alfenim 

procura engendrar o universo das relações de trabalho alargando-o para dentro do âmbito 

doméstico, que se vê completamente tomado pelas consequências do capital. A peça não se 

furta de utilizar os meios cômicos, enraizada em nossa comédia do Século XIX, com Artur 

Azevedo e Martins Penna. No entanto, ressalta Eliane Lisboa que o fim do espetáculo, quando 

a Senhora Shu se dirigiu ao público alertando de que estava na hora de acordar (O DEUS DA 

FORTUNA, 2013). Assim, o espetáculo perde um pouco de sua força dialética – o argumento 

se sustenta quando se vê o todo da peça e percebe-se que o direcionamento para o público não 

era feito a partir de uma palavra de ordem, até então, mas se movia como questionamentos 

que procuravam um debate e sedimentavam-se como pistas para a investigação das causas. 

Nesse ponto, o final se constrói como um direcionamento arriscado para o público, pois pode 

ser interpretado como se um dia ―as massas despertarão‖ (p.19) para não se comportar como 

os colonos que absolveram o seu chefe. No entanto, o espetáculo imprime outro olhar, pois 

não quer o alívio de se tirar dos ombros alguma atitude diante do quadro de contradições em 

que os dias atuais estão sedimentados, mas provocar uma discussão que se vê bastante 

oportuna, porquanto o capital surge como esperança para os oprimidos (fazendo referência à 

redenção quase religiosa que se tem nele) no momento de sua crise, de seu enfraquecimento.  

O professor da UFPB, Roberto Efrem Filho, escreveu ―Lâminas de Corte: sobre três 

estratégias para o encontro do humano‖, levantando três pontos que norteiam o Alfenim para 

a construção do espetáculo: o deus, a China e o sexo. O deus a que se refere o professor é o 

capital, que desafia o tigre, ―um felino inconsolável mantido entre as pernas do deus e que, 

encarnando o trabalho ressente-se por ter de se fazer humano outra vez‖ (p.23). Esse conflito 
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entre o capital e o trabalho é situado na China, que, pelas pistas, leva-nos a localizá-la 

temporalmente no passado distante. No entanto, o cenário oferece um diálogo oportuno com o 

presente, em que o país se vê inserido no centro das relações financeiras, porque, 

economicamente, a China se abre para negociações, ao mesmo tempo em que se fecha quando 

se trata de sua política interna. O terreno é contraditório, pelo menos aos olhos ocidentais, 

portanto, se fizermos esse movimento entre um passado ficcional e um presente em que se 

edifica o capitalismo em sua forma de especulação financeira, é possível perceber uma forte 

ligação entre as cenas da peça, que são sedimentadas pela exposição das contradições e o 

cenário atual, no tocante às relações de trabalho e do capital financeiro. Visto por esse ponto, 

a escolha da China para se tratar de um tema tão imprescindível para o entendimento do 

capital e sua atuação na contemporaneidade é acertada.  

É notório que o distanciamento espaço-temporal para uma China ficcional de tempos 

passados estabelece, como vimos, vínculos com o tema no presente, no entanto, quando se 

olha para o trajeto do Alfenim, até aqui traçado, percebe-se que, em sua proposta inicial, 

afirma-se uma investigação de temas brasileiros, que estão instituídos numa história difusa e 

contraditória. Não é o caso afirmar que O Deus da Fortuna é um espetáculo que aponta para 

um desvio dessa proposta, pois, sem dúvida, é uma peça que também estabelece um contato 

direto com o passado brasileiro – principalmente, aquilo que diz do declínio do café e do 

coronelismo das fazendas de açúcar, a crise financeira de 1929 e, claro, o Milagre Econômico 

em plena Ditadura Militar.  

A questão é, pois, o caminho que o Alfenim propõe como procedimento artístico. 

Quebra-quilos e Milagre Brasileiro, as duas primeiras peças do coletivo, assumem uma 

perspectiva centrada na investigação da história brasileira, que remete ao final do Século XIX 

e a meados do Século XX, respectivamente. As duas peças são frutos do estudo pautado na 

história brasileira e de discussões sobre os temas no processo de produção do espetáculo. É 

através de um olhar para dentro da história que compõe o sujeito brasileiro contemporâneo 

que o Alfenim sedimentava os temas propostos, que repercutiam no presente por se apresentar 

como reorganizações históricas que flagram o momento de contradição, presente no 

acirramento das classes, e que rompe com a ideia de continuidade natural do curso da história. 

Até aqui, o distanciamento espaço-temporal era um mergulho em nossa tradição, num 

movimento de assimilação e ruptura, que resulta numa perspectiva crítica do presente. Em O 

Deus da Fortuna, a estratégia de construção do espetáculo aponta para um caminho distinto, 

mas não menos eficaz, que resulta na construção de uma parábola que desloca nossa atenção, 
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no plano ficcional, para a China de tempos atrás, a fim de discutir sobre o capital em relação 

as suas mudanças e sua atualização na forma de especulação financeira, em que se erguem 

grandes centros (templos) para sua atuação de exploração do trabalho. É a partir de um olhar 

sobre a história do capital e das relações de trabalho que emerge a relação com o presente.  

Fechando a tríade que compõe a ossatura do espetáculo, Roberto Efrem Filho ressalta 

a maneira com que o Alfenim trabalha o sexo:  

 

A filha do patriarca sendo utilizada como moeda de troca; a empregada que é 

chamada a ir à cama do patrão; a narração da primeira experiência sexual da 

anciã, um estupro; os passeios misteriosos da mãe suicida entre os 

marinheiros; o pater sendo levado a ficar ―de quatro‖ para, humilhado, servir 

de ―cavalinho‖ ao filho do agiota: do início ao fim, O Deus da Fortuna 

atravessa relações e ocasiões que indicam como o controle sobre o sexo se 

mostra essencial aos mecanismos do capital. (FILHO in: O Deus da Fortuna, 

p. 24)   

 

Nessa peça, as relações sociais ditadas pela ação do capital sobre a exploração do 

trabalho humano interferem diretamente nas práticas privadas, que passam a ser instrumentos 

de articulação das relações de trabalho. O espetáculo articula o dado social – que consiste nas 

relações de trabalho entre o agiota e o dono das terras, dele com os seus colonos, entre o 

patrão e o seu secretário, criando uma cadeia de relações guiadas pelas leis do capital – com o 

âmbito privado, onde se deflagram as relações pessoais que, longe de externar uma autonomia 

sobre as relações sociais, repercutem nas regras impostas do capital financeiro.  

Iná Camargo Costa, por sua vez, marca a construção de um elo de filiação do Alfenim 

com a tradição épico-dialética nacional, explicitado em seus comentários sobre o espetáculo 

em forma de conversa com o grupo de título ―Figurações do Fetichismo‖. Essa autora elabora 

uma análise cuidadosa sobre um conjunto de obras produzidas no Brasil, de 1958 a 1968, e 

estabelece um olhar crítico sobre a recepção das obras e que fatores de ordem estética são 

relevantes para se compreender como se constrói a tradição do teatro épico moderno no 

Brasil. O processo de produção/recepção/difusão/consumo das obras, nesse espaço de tempo, 

é fundamental para compreender a dinâmica teatral no cenário nacional. Mais do que uma 

pesquisadora, Iná estabelece um método de estudo que se tornou paradigmático para outros 

trabalhos, como este, por exemplo. Portanto, seu parecer da peça é importante, uma vez que 

estabelece o Alfenim como integrante de uma tradição do teatro épico do Brasil. 

Diante do espetáculo, Costa abre uma interlocução produtiva com o grupo com uma 

entrevista que está no Caderno de Apontamentos de O Deus da Fortuna. Costa valorizou a 
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peça, que foi encenada em São Paulo, quando ela a assistiu, o acerto do tema, o capital 

financeiro por meio de uma parábola. A associação do espetáculo ao teatro épico/dialético 

resulta numa obra que propõe falar sobre o capital financeiro, utilizando-se da comédia 

clássica para desenvolver uma fábula, entrecortada pelos intermezzos, que discute e reflete 

sobre a condição do homem contemporâneo em tempos de especulação financeira. A obra é 

vista por essa autora como prova de uma filiação ao teatro épico que se desenvolve no Brasil, 

que aponta toda uma tradição que assimila elementos cênico-dramatúrgicos presentes na 

história e reorganiza-os confiando a eles uma nova forma estética de assinatura própria. Fica 

dito, também, que O Deus da Fortuna é uma obra fortemente ligada ao teatro de Brecht, uma 

vez que seu argumento nasce do Diário de Trabalho de Brecht e tem fortes laços com A alma 

boa de Setsuan.  

 O Caderno de Apontamentos de O Deus da Fortuna, além de sua primeira parte, que 

se difere dos demais cadernos de apontamentos, devido à crítica especializada ―de fora‖ feita 

por professores e especialistas da área que legitimam o grupo em âmbito nacional, reforça o 

método utilizado na produção da peça desde sua origem. É na sala de ensaio que o tema toma 

forma com o trabalho colaborativo entre os integrantes do grupo, com o direcionamento de 

Márcio Marciano, diretor do grupo, e a dramaturgia é escrita concomitantemente a esse 

processo de criação. Nesse aspecto, o Alfenim mantém-se fiel a sua identidade como grupo 

postulado a partir da teórica do teatro épico brechtiano. Além disso, o trabalho do grupo, no 

processo de criação do espetáculo, não se resume à representação da dramaturgia em ensaios 

para um resultado final, mas de intensa pesquisa sobre o assunto proposto.  

Em seu texto, ―A peça e atividades formativas‖, Gabriela Arruda enuncia: 

 

Em paralelo às atividades da sala de ensaio, organizamos o seminário A 

Metafísica do Capital, que contribuiu para ampliar a formação teórica do 

grupo. O seminário teve como objetivo discutir as relações simbólicas no 

âmbito do capitalismo financeiro. Com duração de três dias e realizado na 

Fundação Casa de Cultura Cia. da Terra, o evento contou com as presenças 

do dramaturgo e diretor da Companhia do Latão, Sérgio de Carvalho, e dos 

professores universitários Diógenes Maciel, Gustavo Acioli Lopes e Romero 

Venâncio. (O DEUS DA FORTUNA, 2013, p.58)  

 

O seminário sobre o tema, além de discutir sobre o capital em sua forma de 

especulação financeira, trabalha, conjuntamente ao assunto, procedimentos formais oriundos 

do teatro épico/dialético para a montagem da cena. Paralelamente a isso, a história do grupo é 

discutida na perspectiva de refazer os passos até aqui caminhados e avaliar como o grupo tem 
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atuado no cenário paraibano e nacional. Aproveitando o diálogo aberto com a Companhia do 

Latão, visto que a relação entre os grupos existe desde a chegada de Márcio Marciano à 

Paraíba, uma vez que era integrante do Latão, o Alfenim promove uma oficina, que focaliza 

dramaturgia e música, que foi ministrada por Martin Eikmeier, compositor e diretor musical 

da Companhia do Latão. Outra ação importante do Alfenim foi a oficina acerca dos aspectos 

épico/dialéticos apontados por Brecht, que foi ministrada em julho de 2011, na Casa Amarela, 

sede do grupo. Essa oficina foi promovida, principalmente, com alunos do Curso de 

Graduação em Teatro, que, de certa forma, mantinham contato com Paula Coelho, integrante 

do Alfenim e professora da UFPB. Questões como distanciamento, ruptura da ação dramática 

com músicas, interrupção da cena, utilização de legendas, narrativas elaboradas dentro de uma 

narrativa maior, como bonecos ou mímicas, discussão sobre a cena pelos próprios atores, que, 

distanciando-se da personagem, assumem atitude crítica, a construção da cena dialética para 

expor as contradições sociais, presentes no mundo, todas as ações em torno do tema do 

capitalismo desde sua forma primitiva até seu aspecto mais abstrato, de especulação 

financeira, que rege as relações entre os humanos.  

Toda a ação do Alfenim tem como proposta, além da formação teórica do grupo, a 

seleção dos integrantes do grupo, uma vez que, nesse momento, o grupo passava por 

mudanças dos integrantes, como Gabriela Arruda, que contribuiu como assistente de 

produção. Esse aspecto revela uma dificuldade enfrentada nas temporadas de apresentação 

das peças ao longo dos sete anos de grupo. Com a saída de alguns atores ao longo dos tempos, 

o grupo desenvolveu meios próprios, ou melhor, estratégias para selecionar seus novos 

integrantes, que não se resume em um teste de seleção. São parte do projeto de ação social do 

grupo as oficinas de teatro e as palestras referentes aos espetáculos e aos temas que os 

compõem. Essas oficinas, além de oferecer a oportunidade pedagógica, no que se refere ao 

aprendizado em torno das balizas teóricas que sedimentam o teatro dialético, criam um 

contato direto com um público específico de teatro, além de oferecer uma proximidade no que 

tange àqueles que, de uma forma ou de outra, buscam um diálogo com as formas épico-

dialéticas.  

Diante dessa trajetória, o Alfenim constrói uma linha de atuação que consiste em criar 

seus meios para estabelecer um sistema teatral que contribua com a atuação do grupo. Essa 

linha de atuação, fora e dentro do palco, filia-se a um método oriundo dos estudos de Brecht, 

no que tange ao teatro épico/dialético. Sua atuação tem como proposta abranger a discussão 

temática exposta em espetáculo e alcançar o público em oficinas, textos de divulgação 
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cênico/dramatúrgica e de crítica teatral, debates promovidos em torno do tema e o 

intercâmbio com outros grupos, a exemplo da Companhia do Latão. Especificamente sobre a 

montagem do espetáculo, o método dialético rege a construção da cena em que, de forma 

conjunta, a dramaturgia e a atuação vão se construindo num processo em que se cruzam e 

alimentam uma cena em que as contradições são descortinadas.  

Elaborando um retrospecto sobre os espetáculos, tomando como base tudo o que 

mencionamos até aqui, podemos observar questões sobre a forma dramática e os temas 

abordados – o que acaba por apontar para a necessidade de se reorganizar a sequência dos 

espetáculos como metodologia de estudo. Dessa maneira, Quebra-quilos se apresenta como 

um espetáculo que trabalha em duas frentes: na formação do grupo de atores que compõem o 

Alfenim (a formação não é só em termos da seleção de elenco, mas em vista das balizas 

teórico-metodológicas que o coletivo abraça como elementos que orientam sua produção) e na 

apresentação de um espetáculo épico/dialético preocupado em tratar de temas que se 

apresentam na ordem do dia, no tocante à formação do sujeito brasileiro contemporâneo. 

Seguindo o passo dos procedimentos estético-formais que concorrem para a produção em 

processo colaborativo dos espetáculos, do confrontamento do dramático e do não dramático, a 

forma épica se apresenta como um segundo passo no caminho para um teatro moderno e 

contemporâneo. O Deus da Fortuna assimila em sua estruturação, como obra teatral, a forma 

épica/dialética como base teórico-metodológica. Para isso, a teoria brechtiana orienta os 

procedimentos que mesclam o drama e a comédia clássica em favor de uma reflexão crítica 

através da parábola, um recurso de linguagem recorrente nas obras de Brecht. Seguindo o 

critério estético-formal que acompanha o desenvolvimento das formas que engendram a 

mudança no paradigma dramático, Milagre Brasileiro desenvolve, além de uma forma que 

dialoga com o teatro contemporâneo, no tocante à problematização da fábula, uma discussão 

sobre a forma do drama em tempos de acepções como a do teatro ―pós-dramático‖.  

Dessa maneira, o Alfenim cria um percurso que não segue a linha temporal 

convencional quanto à formulação cênico-dramatúrgica na produção de seus espetáculos. 

Assim como na ficção, o Alfenim elabora um movimento em que articula o passado de 

maneira crítica a favor da iluminação das contradições presentes nas relações sociais, 

historicizando a forma para abrir uma discussão que contradiz a noção tradicional da história 

como sequência ininterrupta de fatos.  
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PARTE II – EXPERIÊNCIAS DE TEATRO ÉPICO/DIALÉTICO EM TERRAS 

PARAIBANAS: ANÁLISES DA DRAMATURGIA DO ALFENIM 

 

 

3  QUEBRANDO A FORMA DO DRAMA  

 

Antonio Cândido, em Literatura e Sociedade (2000), adverte sobre o fato de que a 

análise literária, segundo sua perspectiva, não admite um estudo em que texto e contexto 

sejam tratados como instâncias separadas. Todavia, para esse autor, é preciso também 

entender que essas duas instâncias, que, durante muito tempo, foram tomadas como duas 

chaves interpretativas distintas do texto literário, correspondem-se dialeticamente: o contexto 

(enunciado do conteúdo) formaliza-se na estrutura estética e formal da obra, a partir de uma 

redução estrutural verificável no processo de construção artística, o que marca a possibilidade 

de se construir uma  

 

[...] interpretação dialeticamente íntegra, em que tanto o velho ponto de vista 

que explicava pelos fatores externos, quanto o outro, norteado pela 

convicção de que a estrutura é virtualmente independente, se combinam 

como necessários do processo interpretativo. Sabemos, ainda, que o externo 

(no caso, o social) importa, não como causa, nem como significado, mas 

como elemento que desempenha certo papel na constituição da estrutura, 

tornando-se, portanto, interno (CÂNDIDO, 2000, p.4).  

 

Essa observação não só implica uma maneira específica no que diz respeito ao 

tratamento interpretativo de uma obra literária, como também se insere em uma tradição que 

compreende a forma como um fenômeno histórico, na medida em que os procedimentos 

estético-formais de uma obra literária estão dialeticamente relacionados às temáticas por ela 

enfeixadas. É possível concluir que ―o conteúdo não é nada mais que a conversão da forma 

em conteúdo, e a forma não é nada mais que a conversão do conteúdo em forma‖ (SZONDI, 

2001, p.24). Esse entendimento torna-se de grande importância quando se pensa na 

construção da peça a ser discutida, Quebra-quilos (estreada em dezembro de 2007), 

principalmente quando a chave interpretativa para ela será a análise de uma personagem 

aparentemente deslocada do contexto em que vive - Floriana.  

No teatro épico-dialético, texto e cena articulam, de maneira conjunta, a construção da 

peça. Assim, o processo de composição final da obra, no qual se articulam dramaturgia e 

encenação, em chave dialética, constrói um teatro que, desamarrado do ―colete de couro‖ do 
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paradigma dramático, ao qual o teatro foi confinado por tempos, expõe as contradições 

presentes no contexto das dinâmicas sociais, problematizando-as. Foi mediante um processo 

de diálogo constante entre as pessoas que integravam o Coletivo que o Alfenim compôs o 

Quebra-quilos, através de estudos específicos sobre a matéria a ser narrada, de pesquisas e de 

conversas com especialistas e historiadores que tratam desse assunto, discutindo-o a partir de 

uma dada prática teatral, muitas vezes, em ensaios abertos. No centro desse processo, 

podemos afirmar que, ao aportar em terras paraibanas, Márcio Marciano se deparou com uma 

tradição que em nada se parecia com suas experiências anteriores, claramente sedimentadas 

pela dialética brechtiana, mas que apresentavam contradições análogas, no que tange às 

dinâmicas sociais, presentes na contemporaneidade. Portanto, essa primeira peça do Alfenim 

tinha um triplo desafio.  

O primeiro era aquele que dizia respeito ao assunto e à sua formalização, rompendo 

com os convencionalismos da cena, em chave dramática, num processo em que o elemento 

épico-narrativo entra em conflito com a forma do drama, gerando, daí, uma nova forma para o 

tema histórico – mesmo que isso causasse certo estranhamento na recepção inicial, o que 

encaminha o segundo desafio: a inserção dessa sorte de prática estética no contexto do teatro 

paraibano, em que o teatro épico/dialético nunca fora desenvolvido plenamente. Tal 

desenvolvimento, de maneira sistemática, era um desafio, e a reação do público aos primeiros 

ensaios, como também aos ensaios abertos e à estreia da peça, como afirma Diógenes Maciel, 

foi bastante problemática:  

 

[...] Estes espectadores pareciam exigir algo que o espetáculo não teria a 

oferecer, como a necessidade de se dar mais intensidade e emoção ao 

trabalho dos atores ou mais concentração à ação dramática em torno do 

episódio histórico, de onde surge a fábula a que o espetáculo dá forma, de 

modo a torna-lo mais ―didático‖ para os desavisados sobre a história 

regional/local, na medida em que pudessem desconhecer a revolta popular 

que ganhou este nome, [...]. (MACIEL, 2010, p.14).  

 

De fato, o estranhamento em vistas da forma épica deve-se, principalmente, ao fato de 

ela afastar aquilo que é essencial ao drama/teatro convencional – este caracterizado pela 

relação inter-humana via diálogo, que rege o encadeamento das ações, construindo a fábula a 

partir da progressão da ação. O trabalho do Alfenim, por não obedecer aos dogmatismos da 

forma tradicional, rompe com a passividade dos espectadores, quando os desperta para o 

debate também sobre questões pertinentes ao seu cotidiano. Sem tratar de maneira 

enciclopédica, mas abordando o fato histórico sob a perspectiva crítica e dialética, estabelece 
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um diálogo com pontos de conflito observados na sociedade contemporânea – basta lembrar 

tudo aquilo o que diz respeito à medida das coisas, por exemplo. A discussão do Alfenim, 

portanto, travava, dentro do universo artístico, da ruptura com a velha medida estética e, no 

campo social, questionava a medida do ser, voltando-se para uma realidade que ainda reside 

nas relações do cotidiano.  

Um terceiro desafio foi a própria escolha do elenco, que, depois, formou a primeira 

―formação‖ deste Coletivo, cuja fonte se sedimentava numa experiência tradicional de teatro 

dramático, por ser esse o ponto de referência dos atores paraibanos – essa é uma questão que, 

em Quebra-quilos, fica patente, pois, como processo que aponta para a construção de uma 

nova tendência no conjunto do teatro paraibano, sedimenta na forma da obra um caminho que 

confluiu perfeitamente na dramaturgia: há uma linha temático-formal em que se percebe a luta 

pela permanência da forma dramática, em que as personagens Joaquina e Floriana estão 

inseridas. Essa linha era formada por atrizes de grande destaque na cena paraibana (Soia Lira 

e Zezita Matos) sobre as quais havia um tipo de interpretação ainda mais pautada no teatro 

dramático, mesmo que em estado de ―crise‖ ou de ―erosão‖, pois, no transcurso do espetáculo, 

as atrizes se afastaram de suas personagens, ao mesmo tempo em que se observa o 

afastamento da dramaturgia do plano dramático.  

É essa aproximação gradativa ao não dramático, possível pela quebra das medidas da 

forma do drama convencional, ao incorporar elementos épicos, que revela na cena final a 

completa imersão da peça na forma não dramática/épica, por tratar abertamente (e 

dialeticamente, no que tange à relação forma e conteúdo) de um assunto buscado na 

historiografia local e que precisa de elementos épico/narrativos em equalização com os 

elementos dramáticos já conhecidos, como o diálogo, para formalizá-lo, mesmo que em 

posição problematizada. Nesse processo, as personagens dramáticas (Floriana e Joaquina) 

imergem no universo épico, em que as atrizes não mais se identificam com as personagens 

que representam, que não continuaram mais unas com elas, mas se distanciaram, a ponto de a 

atriz que interpreta Joaquina narrar sua morte (o que só é possível visto o plano épico), tanto 

equalizando a forma para a dimensão épico-narrativa quanto orientando as atrizes rumo a um 

novo método interpretativo, referente a outra tradição, a que chamaríamos de exógena à 

tradição, mais comum nos palcos paraibanos. São duas perspectivas que caminham 

paralelamente e confluindo uma sobre a outra: o eixo dramático que, em tensão com os 

elementos épico-narrativos, constrói uma nova forma, pela qual as personagens sofrem uma 

mudança, mediante um salto do dramático para o não dramático.  
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A peça trata, em linhas gerais, de uma mãe (Joaquina), que caminha com a filha 

Floriana rumo a Campina Grande, província da Parahyba, em meados de 1874, cenário de 

episódios relacionados à revolta popular conhecida como ―Quebra-quilos‖. Chegando a uma 

estalagem, elas encontram outra mulher também enfrentando os infortúnios da vida, devido a 

uma dinâmica de relações bastante conflituosas. As duas mulheres, por caminhos diferentes, 

têm suas vidas moldadas pelas relações que pesaram sobre suas famílias. Uma teia de relações 

que se pautam na violência imposta, em um cenário de conflito declarado, constrói uma 

cadeia de consequências, que repercute na vida de Joaquina e na de Floriana.  

Ao mesmo tempo em que o desenrolar do tênue fio dramático segue sua jornada, a 

revolta se configura contra as imposições das forças do Império, que estabelece a mudança do 

sistema métrico, fazendo o conflito social brotar no eixo épico-narrativo. Entre a linha 

dramática do eixo que revela a jornada de Floriana e de Joaquina e a linha histórica (portanto 

épica), na qual se desenvolve a revolta, uma negra alforriada sobrevive da venda de seu corpo, 

no confronto com as forças sociais que ora querem subjugá-la ora são subjugadas por ela, 

desafiando a ordem imposta.  

Lida de acordo com os postulados dramáticos, a peça perde, potencialmente, em forma 

e matéria temática, pois, como já foi esclarecido nos estudos da Professora Iná Camargo 

Costa, o teatro não dramático rompe com as convenções a partir dos elementos épicos. Assim, 

a análise/interpretação da obra pela tentativa de (re)construir uma progressão da ação levaria a 

um entendimento equivocado, uma vez que a forma tensiona o dramático e o não dramático, 

rompendo barreiras e diretrizes teóricas. Para tratar dessa matéria temática, extensa por sua 

natureza histórica, há que se marcar um contraste com a forma dramática tradicional. 

Portanto, é um assunto com marcas históricas bastante fundamentadas na cultura 

paraibana que marcou a estreia do Alfenim, unindo as pontas de histórias pessoais, de 

percursos e posicionamento dentro de tradições do teatro brasileiro:  

 

[...] um assunto que trata de um momento conturbado e pouco estudado da 

história da Paraíba [que se deu] pela necessidade de construirmos sobre 

nossa história de brasileiros, apesar de nascidos em regiões distantes, um 

ponto de vista comum. Quebra-Quilos é, assim, o fio de prumo estendido 

entre o passado que alicerça e um presente que procura se erguer para além 

dos tapumes mesquinhos da ordem mercadológica, que cerceia a produção 

teatral no Brasil hoje. (MARCIANO, 2007, p. 25) 

 

Tal contexto de produção/recepção, na perspectiva de Diógenes Maciel, guarda pontos 

de analogia com o contexto de estreia de Eles não usam black-tie, em 1958, no Teatro de 
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Arena, em São Paulo. Na peça de Gianfrancesco Guarnieri, o assunto da greve dos operários 

dividia espaço com as demandas das relações individuas que ela desenvolvia. Ainda em chave 

dramática, a partir da relação inter-humana via diálogo, a peça tratava de um assunto épico (a 

greve), o que entrava em conflito com a forma, fundamentada nos diálogos entre as 

personagens, como tentativa de torná-lo um veículo comunicacional. Assim, ele era 

deslocado, em dados momentos, de sua função dramática, ao assumir uma função narrativa, 

por meio da qual as personagens relatavam os fatos relacionados à greve, o que esbarrava 

formalmente nas limitações estéticas do teatro dramático, visto que os acontecimentos 

referentes à greve não apareciam na cena. Nessa peça, o dramático saía vencedor, pois o épico 

se diluía em meio ao conflito familiar, trazido ao primeiro plano e deixando embaçada a 

dimensão épica da greve, que não atingia uma formalização clara. 

O engendramento do épico-narrativo, na construção do texto e na realização desse 

espetáculo, incitou o estudo da contradição entre assunto e forma convencional do drama e 

instaurou uma série de seminários sobre dramaturgia/teatro, em que o estudo se tornou 

fundamental para o entendimento do momento histórico em que se encontrava o teatro 

brasileiro, promovendo uma análise das formas que, evidentemente, precisavam avançar 

diante do quadro social e político daquele contexto. Por essa razão, Iná Camargo Costa 

ressalta a importância de Eles não usam black-tie no que concerne a trazer à cena o 

protagonismo do proletariado: Otávio é uma espécie de líder, representante da resistência 

grevista, e seu filho, Tião, que também trabalha como operário com e como seu pai, vê-se 

diante de um dilema – furar a greve e conseguir ganhar mais, financeiramente falando, já que 

sua mulher está grávida e ele precisará de uma renda maior para sustentá-la, ou engrossar o 

cordão da resistência grevista, lutando pelos direitos em coletivo, desprezando a proposta feita 

individualmente para ele.  

Ao colocar o assunto proposto em chave dramática, Guarnieri deslocou a função do 

diálogo e o transformou em veículo épico e o ―desdramatizou‖ para fazer relatar os fatos 

referentes à greve. Assim, estabelece-se em cena uma antinomia formal, visto que tudo o que 

é relatado, apesar de não ser mostrado em cena, é essencial para o enredo. Aquilo que não está 

em cena, ou melhor, o que não está sendo encenado pelos atores, mas está formalizado no 

diálogo com função de relato, torna-se relevante. Do ponto de vista do drama, Tião e seu 

dilema tornam-se o eixo que move a ação. No entanto, se destaco Tião como herói dramático, 

posso cometer o erro de esquecer que, paralelamente, um tema de alcance coletivo, social e 

histórico circunscreve toda a ação, de tal modo que é o fato épico, a greve, e sua repercussão 
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na experiência coletiva e na vida de Tião, que motiva a progressão dessa mesma ação no 

âmbito temático, problematizando a forma.  

Voltando ao Quebra-quilos, precisamente a 2007, ano de sua estreia, é possível 

perceber que o Alfenim, em sua estreia, já era posto diante do desafio de romper com 

procedimentos formais tradicionais e partir para um teatro não dramático, pelo que, devido a 

esse posicionamento teórico, encontrou questionamentos oriundos do estranhamento à 

maneira de construir a cena, como já observamos antes. Portanto, trazer Eles não usam black-

tie para a discussão sobre Quebra-quilos não é trabalhar anacronicamente, mas dialogar com a 

tradição, a fim de compreender a dimensão histórica que a peça do Alfenim situa, quais as 

implicações da obra para o sistema de produção dramática e teatral, historicamente 

consolidada com épica, e como, de maneira específica na Paraíba, essa produção fortemente 

influenciada pelo teatro brechtiano, em seus procedimentos estético-formais, repercute no que 

se refere à recepção crítica em diálogo com as demais produções locais.  

Quase cinco décadas após a estreia da peça de Guarnieri em análise, o Alfenim propõe 

um tema caro à trajetória histórica do povo paraibano. A revolta em terras paraibanas 

começou pelo fato de os comerciantes da feira de Fagundes, que, na época, era Distrito de 

Campina Grande, não terem aceitado o aumento do ―imposto de chão‖, uma taxa paga pelo 

espaço público que se ocupava na feira. A revolta contra esses impostos abusivos levou os 

comerciantes a quebrarem os pesos no chão – devido a esse ato, ficaram conhecidos como 

―quebra-quilos‖. A repercussão social do fato foi enorme e atingiu todos os que precisavam 

comercializar seus produtos.  

Nesse ponto específico, Souto-Maior (1978, p. 25) chama a atenção para um 

depoimento de um paraibano da época, que se intitulava Um Parahybano, e que o Alfenim 

amplia os sentidos críticos, colocando-o como fala do Maçom, logo após a cena em que se 

sabe da morte do marido da Merceeira, por lutar ao lado dos quebra-quilos:  

 

 

CENA 12 – ASSINA UM PARAHYBANO 

 

MAÇOM – Esta província tocou o desespero 

O peso dos impostos e o modo bárbaro 

De cobrá-los 

As extorsões de todo gênero 

Feitas ao povo 

Para saciar o sorvedouro insaciável a que chamam 

Necessidades públicas 

Esgotaram a paciência deste mesmo povo 
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E o lançaram no caminho da revolta 

Não somos amigos 

Das revoluções armadas 

Mas um povo que se deixa matar à fome 

É um povo suicida 

E o suicídio é uma infâmia num povo 

Como o é no indivíduo 

O governo do Imperador quer matar o povo à fome 

E este não achou recurso senão na força 

Está no seu direito porque defende a sua vida.  

(QUEBRA-QUILOS, 2007, p.12)
 42

 

 

Em Quebra-quilos, a forma do drama tradicional, aquela sobre a qual repousa o 

―modelo a ser seguido‖, em que as convenções e os esquematismos representam uma 

sociedade estanque em suas relações e na qual o diálogo torna-se veículo comunicacional e 

elemento central para a progressão da ação, apresenta rachaduras em sua estrutura, a ponto de 

se romper e de revelar sua forma épica num processo de mudança. Esse processo acontece a 

partir dos elementos formais, presentes na antiga forma, que se rompe e se transforma, num 

processo de mutação do paradigma dramático. Nos termos de Sarrazac (2011, p. 46), um 

processo híbrido entre o dramático e o épico.  

A fim de observar como a forma do drama transmuta-se quando lhe é incorporado o 

elemento épico, numa forma híbrida, nossa análise-interpretação tem como objetivo entender 

como a forma épica se equaciona no interior da obra e quais as resultantes dessa operação, 

mediante uma estrutura na qual podemos definir um plano dramático e um plano épico, que 

ora se entrecruzam, numa relação entre o que é de ordem social e o que é de ordem individual. 

Porém, esses cruzamentos revelam que o núcleo dramático – Floriana e Joaquina, em sua 

jornada pela sobrevivência – é moldado pelo núcleo épico, que se refere à revolta popular, 

diante da mudança do sistema métrico-decimal em quilos, metros e litros, imposta pelas 

autoridades do Império.  

  É dessa maneira que a peça trabalha, dialeticamente, um contexto que remete a um 

espaço e a um tempo relativizados por sua duplicidade, ou seja, a época da narrativa 

enunciada e, ao mesmo tempo, um conjunto potente de referências à contemporaneidade, sob 

uma variedade de perspectivas que se constroem em torno do fato histórico:  

 

Temos sempre múltiplas perspectivas: aquela reproduzida pelos 

representantes do poder estabelecido e seus agregados, como o Oficial, que é 

nada além do que mais um dos que apenas executam ordens que lhes são 

                                                           
42

 Doravante, citaremos apenas a paginação. 
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impostas, e que encontra eco nas posições do Maçom e do Coletor de 

Impostos, por exemplo; há, de outro lado, a dos feirantes, a da Merceeira, a 

da Negra, a de Joaquina e Floriana. Sem contar, também, a perspectiva do 

Cego e do seu Guia. Nunca a dos próprios quebra-quilos. [...]. (MACIEL, 

2012, p.17) 

 

Apesar de o assunto tratado (a revolta dos quebra-quilos), que é épico, ser o eixo 

unificador de todas as partes da obra, em momento algum, a luta ou confronto entre os 

revoltosos e as autoridades é posta em cena, mas se desenvolve no diálogo, que, deslocado de 

sua função, assume função narrativa quando relata os fatos sobre a revolta, ou mesmo pelo 

distanciamento crítico, que está marcado pelas falas do Cego e de Diógenes, este último 

sempre utilizando a ironia como elemento linguístico capaz de desorganizar uma lógica pré-

concebida, pelas canções que rompem em vozes que, por vezes, representam o coletivo, como 

posicionamento crítico, como também pela própria estrutura da obra que, conscientemente, 

promove rupturas na progressão da ação. Curiosamente, se chega a uma tensão dramática 

mesmo quando se foge do dramático, pela esfera das expectativas e das tensões que cercam o 

misto de temor e de esperança sobre a revolta que, a cada momento, mais se avizinha. 

Assim, a contradição entre forma e assunto se estabelece no interior da obra e é 

exatamente por essa contradição que se tece uma crítica à forma do drama, pois, quando o 

elemento épico, contido nas malhas do texto e no processo de encenação, estabelece-se como 

questionador de um mundo trancafiado na ―fôrma‖ do drama convencional, além de se revelar 

uma nova forma para o drama, cuja pulsão épica aponta para um teatro contemporâneo 

marcado pelas múltiplas possibilidades do engendramento entre o épico e o dramático, 

também se discute o ―fazer teatral‖: remetendo às possibilidades artísticas oriundas dos 

procedimentos estético-formais, capazes de comunicar um assunto que, claramente, 

transmuta-se em uma nova forma híbrida, multiforme, na qual o dramático e o épico se 

tensionam para revelar a matéria temática.  

Percebe-se, então, um jogo de negação e assimilação do velho modelo que o domina e 

o ―ressignifica‖, estabelecendo um diálogo sobre a utilização dos recursos novos na 

construção de um teatro contemporâneo e o rompimento com a velha forma, via 

distanciamento crítico – elementos pertencentes a essa gama plural de perspectivas, que 

ganham forma quando estabelecida a relação com as dinâmicas sociais da 

contemporaneidade. É dessa maneira que o Alfenim busca formalizar seu conteúdo, a revolta 

do quebra-quilos, ―visto a sua permanência – que não considero nem um pouco incômoda – 

na área convergente da ‗crise‘ do drama e de suas soluções épico-narrativas‖ (MACIEL, 
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2012, p.18), pois, como temos afirmado, a obra constrói um eixo dramático que, ao se 

desenvolver, é constantemente interrompido pela presença do épico/narrativo que formaliza o 

assunto de matéria histórica. Floriana e Joaquina, que compõem o eixo dramático da peça, são 

impactadas e engolidas pela repercussão da revolta dos quebra-quilos, que se formaliza pelo 

eixo épico-narrativo, presentes nas cenas que entrecortam a linha dramática.  

Logo no prólogo, uma cena curiosa surge do ponto de vista da conversa entre o bêbado 

Diógenes, que não compreende a mudança do sistema métrico-decimal em quilos, litros e 

metros nem essa mudança, por ser arbitrária, e o Cego, que se preocupa com as cinco moedas 

que ele teria para sobreviver em um ambiente parco de esperanças. O diálogo entre as 

personagens é improdutivo, do ponto de vista dramático, visto que não está a serviço da 

progressão da ação, mas interessa ao plano épico, porquanto aborda, em diferentes vozes, um 

mesmo contexto pautado na mudança autoritária do sistema à qual havia se incorporado na 

cultura comercial dos feirantes e o conflito de classes, cuja marca é a exclusão social. 

Vejamos um trecho: 

 

DIÓGENES - Cúbito, côvado, quarta, não é tudo medida exata? Para que 

mudar as medidas? Estou revoltado. Cadê cuia de farinha? Cadê braça de 

roçado? 

HOMEM CEGO - Cadê meu dinheiro? 

[...]  

AFERIDOR - Esta vila pertence ao termo de Campina? 

HOMEM CEGO - Como as almas penadas ao purgatório.  

DIÓGENES - No ano da desgraça de 1874 (segura a própria cabeça), se 

esta cabeça não estiver nos pregando uma peça (Desequilibra-se e se apoia 

no ombro do Aferidor) Perdão. Sujei sua casaca de linho?  

HOMEM CEGO - Estrupício. 

AFERIDOR - Deixar-se perder assim. Por que afoga a razão na desmedida? 

[...] 

DIÓGENES (ao Cego)- Cale a boca. (ao Aferidor) Qual a medida do 

Homem? (p.2) 

 

O Aferidor procura saber se aquele lugar pertence ao termo de Campina, e como tinha 

certeza disso, começa a travar uma conversa com o bêbado Diógenes que, mais uma vez, não 

estabelece um diálogo produtivo, do ponto de vista dramático, porém é provocador, porque 

sua questão se dirige ao contexto maior em que se insere o fato histórico. O plano épico-

narrativo, em que irrompe o histórico, constrói-se com um olhar para o passado. Já o plano 

dramático, como é de se esperar de sua forma, estabelece um tempo presente em progressão – 

1874 - ano da revolta. O questionamento de Diógenes dilata a amplitude da problemática, pois 

a medida não se limita a uma questão restrita ao comércio, mas incorpora um pluralismo 
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semântico que alcança o estatuto das relações humanas em torno da reificação
43

, termo 

marxista para o processo em que o homem e/ou seus atributos ganham estatuto de coisas, 

tornando-se objeto com valor de troca e venda.  

A Canção do Velho Sofista, cantada pelos atores em cena, rompe com as convenções 

dramáticas pelo distanciamento dos atores em relação às personagens que representam. 

Enquanto a feira acontece, é um elemento épico que interrompe a conversa entre as 

personagens do prólogo, mas se estabelece como desenvolvimento temático da discussão 

sobre o questionamento de Diógenes a respeito da medida do Homem: 

   

Dizia o velho sofista: 

O Homem é a medida  

De todas as coisas 

Daquelas que são enquanto são 

Daquelas que não enquanto não 

 

Dizia o velho humanista 

O Homem é a medida 

Do pão e do trabalho  

Da fé e do dinheiro 

Do senhor e do escravo  

Até da pulga e do sol 

 

Que besteira é essa?(Perguntaram ao velho pensador) 

Então não sabe dos novos tempos? 

 

Hoje tudo está invertido 

O Homem não é medida de nada 

As coisas é que são  

A medida do Homem (p. 2) 

 

Essa inversão de paradigma contraria a ideia do Sofista (Protágoras), cuja medida das 

coisas reside no fato de o homem, cultural e historicamente definido, compreendê-las, 

portanto, a visão sobre as coisas relativas não pode servir de medida. Na atualidade, as 

medidas são as coisas, pois o Homem é tomado como matéria reificada,
 
objeto medido pelo 

valor de troca. Assim, no âmbito formal, a canção interrompe a conversa que se estabelece 

como proposição para aquilo que se pretende discutir em cena.  

                                                           
43

 ―A reificação é um fenômeno primeiramente econômico: os bens deixam de ser encarados como valores-de-

uso e passam a ser vistos como valores-de-troca, portanto, como mercadorias. Mas sabemos que a consciência 

humana se forma em contato com a realidade, na atividade transformadora do mundo, que é produção de bens. 

Assim, as características do modo de produção infiltram-se na consciência que o homem tem do mundo, 

condicionando seu modo de ver e compondo-lhe a personalidade. A reificação abrange toda a existência, deixa 

de ser apenas uma das componentes das forças econômicas e penetra na vida privada dos indivíduos.‖ 

(LAFETÁ, 1995, p. 207) 
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Ainda sobre o eixo temático que discute sobre as medidas, o encontro do Maçom e do 

Aferidor revela o verdadeiro motivo da chegada do último: 

 

MAÇOM - Amanhã é dia de feira neste termo de Campina.  

AFERIDOR - Preciso averiguar as relações de alistamento, as certidões de 

ventre livre e os livros de Coletoria, além de proceder à aferição dos padrões. 

(p. 4)   

 

Trava-se um diálogo sobre as tabelas de convenção e sobre como a estão utilizando. A 

resposta é a pior possível: ―rasgadas em praça pública‖, o que credita ao ato um status de ato 

coletivo, já que a praça, nesse contexto, é o espaço público de mais repercussão social. A 

tensão chegara a um ponto de conflito que a Guarda Nacional se viu estacionada nos arredores 

da cidade. A atmosfera de conflito toma contornos de confronto entre os rebeldes e a Guarda 

– por isso o Aferidor se sente sufocado: ―Por que as janelas estão fechadas? Preciso respirar‖ 

(p.4). Esse contexto desenha-se sobre toda a peça e instaura um dado épico que confluirá, de 

maneira direta ou indireta, nas linhas temáticas que se desenham, como a jornada de Joaquina 

e Floriana, que é estabelecida pela via dramática; a Negra alforriada, que instaura a 

contestação através de seu corpo e discurso, por vezes, zombeteiro; e a linha em que se 

inserem os guardas, os oficiais e os demais representantes do Governo. É a intersecção do 

épico, no plano formal, que possibilita os deslocamentos não lineares, temporais e espaciais, 

cerzindo uma forma tensionada entre os gêneros, em que a vida humana é posta tanto em sua 

subjetividade quanto numa amplitude social, como é o caso do eixo dramático desenhado pela 

partida de Joaquina e de Floriana de seu lugar para a província da Parahyba em 1874.     

Floriana, filha de Joaquina, como já foi dito, caminha com a mãe, saindo de seu 

casebre, e segue estrada assim que cai a noite. É a partida de seu lugar de pertença (CENA 1- 

PARTIDA). Joaquina dá a ordem de enterrar as coisas de seu pai e não questionar o que o 

destino reservou para as duas: ―Não aprendeu que gente como nós tem que aceitar o que vem 

de cima‖ (p.3). A palavra de Joaquina parece estabelecer a ordem vigente, imposta de cima 

para baixo, uma ordem que o pobre apenas cumpre, não questiona e revela uma escala de 

obediência que reflete a escala imposta pela divisão de classes quando comparadas. Existe 

uma ―ordem‖ maior, que Joaquina conhece bem, pois seu marido (Pai Francisco), ao se 

revoltar contra as injustiças impostas pelo Império, precisa cair na clandestinidade sem deixar 

rastros. Suas atitudes são submetidas ao medo imposto por essa ―ordem‖, por isso age com 

imposição e firmeza com a sua filha, estabelecendo, por vezes, quem é que manda e quem é 

que obedece. Tanto no âmbito pessoal como no institucional, as práticas sociais estão sob a 
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batuta de uma ordem arbitrária, que marca o conflito de classes.  No entanto, a partir do 

questionamento de Floriana sobre o destino que aparentemente se impõe diante dela, constrói-

se outra possibilidade: “injustiça é o que ele diz‖ (p.3), fazendo menção às palavras de seu 

pai. Desse modo, a personagem em análise (Floriana) estabelece, no interior da ação, a 

possibilidade de reger o próprio destino, por mais impossível que pareça. Dessa forma, o 

plano temático rompe com a ideia de destino pré-estabelecido, e o provável encadeamento das 

ações é subvertido pela personagem Floriana, que afirma fechando a primeira cena: ―Alegria é 

teimosa, sempre nasce de novo‖ (p.3), razão por que é necessária uma nova forma para 

estruturar uma nova perspectiva dramática, no que concerne às múltiplas possibilidades de 

ação da personagem, já não mais regida por um encadeamento imutável. 

O mundo das possibilidades é também o mundo que a forma dramática convencional 

não comporta, devido às limitações do diálogo como forma estrutural. O drama da vida, 

como sugere Sarrazac (2011, p.40), é o drama cuja variedade de perspectivas sugere uma 

variedade formal que ―re-costura‖ o drama ao épico e aponta para uma pluralidade de 

possibilidades de montagem da fábula, esgarçando-a e cerzindo-a, deslocando-a no tempo e 

retornando-a ao presente, questionando a forma do drama e unindo-se a ela para depois 

rompê-la.   

Instaura-se, concomitantemente à história de Joaquina e Floriana, que tentam 

sobreviver partindo, a temática de cunho histórico, que também é um elemento temático 

problematizador da forma dramática convencional. O diálogo, veículo formal do drama, não 

alcança uma temática ampla como uma revolta popular historicamente marcada. Portanto, 

elementos formais que estão no terreno do épico-narrativo começam a urdir uma nova forma 

em que o fato histórico torna-se acessório, nessa cena que se desenvolve em um tempo 

esgarçado entre presente e passado, uma vez que o que se ―tematiza não é um acontecimento 

passado, mas o passado rememorado que continua a agir internamente‖ (SZONDI, 2011, p. 

77), não marcado por um efeito de causalidade, mediante relações inter e intrassubjetivas, 

pois a forma, em Quebra-quilos, está como numa gangorra,  

 

onde brincam dramaturgia e encenação, quando tanto se debruça sobre o 

diálogo intersubjetivo, como sobre relações de ordem intrassubjetivas, 

plasmadas no meio verbal, que também se entrega ao épico-narrativo, na 

dramaturgia e, notadamente, nos recursos de encenação – trabalhos dos 

atores, cenário, técnicas de representação, etc. [...]. (MACIEL, 2010, p.25)  

 



141 

 

 

 

 

A utilização de uma voz de ordem coletiva ora tem função de memória, como no caso 

da Negra, rememorando uma luta que se inicia com a origem da exploração humana em terras 

brasileiras e se estende aos dias atuais, ora se intercala com cenas da peça para provocar o 

público, ao questionar o silêncio de Joaquina, quando foi interpelada pela filha Floriana sobre 

se haviam colocado colete de couro (um tipo de tortura em que se colocava um colete e o 

molhava, comprimindo-o e, assim, asfixiando violentamente o torturado, a ponto de deixá-lo 

semimorto) em pai Francisco. O silêncio de Joaquina é respondido pela Voz que, 

coletivamente, declama: ―Senhor, eu tenho muitas qualidades, eu sei não gritar‖ (p.3). A 

imposição do medo pelo terror tem como resultante o silêncio, que serve de refúgio para 

quem procura escapar de qualquer repressão. Historicamente, pode-se falar de vários 

momentos em nossa história, em que a sociedade viveu sob a mão pesada da ―Ordem‖, que 

elaborava um discurso claramente segregador, como ―Brasil, ame-o ou deixe-o‖, slogan pró-

Ditadura Militar.  

Portanto, o Coletivo de Teatro Alfenim, em tempos de despolitização, não escapa da 

discussão sobre as contradições que estão presentes nas práticas contemporâneas, mas que 

encontram no passado modelos análogos para estabelecer o debate, como afirma o Professor 

Romero Venâncio (2007, p.12):  

 

Acreditamos que aqui entra a importância da peça Quebra-Quilos e do texto 

dramático produzido por Marciano e seu grupo no contexto atual. Seguiram 

eles aquela assertiva benjaminiana: ―Articular historicamente o passado não 

significa conhecê-lo como foi. Significa apropriar-se de uma reminiscência, 

tal como ela relampeja no momento de um perigo‖.  

 

O Alfenim, ao trazer elementos históricos para debater o presente, alerta o público, a 

partir de um distanciamento crítico, a refletir sobre problemas em nada novos, mas que 

precisam de uma perspectiva histórica para serem compreendidos e superados. Da mesma 

forma, no plano estético, o Alfenim, ao modo de Brecht, trabalha com elementos formais 

presentes na tradição clássica do teatro, como o diálogo para representar as relações inter-

humanas, no entanto, sem abrir mão de experiências épicas na construção do texto, em chave 

dialética com a cena, as quais rompem com a tradição em processo constante de confronto 

com as formas historicamente consolidadas e a assimilação de novas possibilidades. É sempre 

uma via dupla, em que se compreende a forma em sua via histórica, dominando-a 

tecnicamente, para poder ressignificá-la a partir dos novos procedimentos estético-formais.  
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Após um corte espacial/temporal, que desenvolve a linha temática épica, intercalando-

a à linha dramática, em que reside a história de Floriana e Joaquina, com cenas na Província, 

cujo diálogo, de função narrativa, relata o fato histórico da revolta e como ela repercute nas 

práticas humanas, mãe e filha continuam a caminhada. No primeiro momento, Joaquina tenta 

ensinar à filha como se comportar em relação às autoridades, no que diz respeito ao jogo de 

sedução, como também, a todo instante, insinua-se a possibilidade de ―vender‖ a filha na 

feira, como na primeira cena, em que Joaquina deixa entrever tal situação quando diz: ―Eles 

vão te querer, é só fazer o que mandam. Não pode ter nojo‖ (p.3). No entanto, Floriana não 

domina esse universo. Essa cena dialoga com a Cena 2, em que se narra a história da Negra 

alforriada que desafiou a ordem vigente que, pela natureza seu trabalho, caminha livremente 

entre os dois lados do confronto: 

 

VOZ   

Nos longes da África eu era rainha e me fizeram escrava 

Nesta terra de açúcar e sevícias 

Nesta terra de fé e iniquidades 

Mas comprei com as ancas a liberdade 

De fornicar a bom preço 

E me espojar como bicho. (p.3)  

 

Aqui, a Voz é memória histórica que se une à biográfica, nas malhas do regime 

escravocrata, que, sutilmente, passa a ser tematizado nas margens. Sua malícia desconserta e 

desarticula os soldados do Império, e sua linguagem corporal provocadora instala um discurso 

de desapropriação da autoridade de um sistema excludente e opressor. A Negra compra sua 

liberdade com o seu corpo e com ele desafia a todos, por não aceitar os jogos dos poderosos. 

Consciente do lugar que ocupa na escala social e sabendo valer-se de suas qualidades naquele 

contexto, a Negra cria maneiras de provocar e desmantelar a ordem. A preço muito caro, ela 

comprou sua liberdade e a vende ao seu preço. Interessante notar como seu corpo escreve uma 

linguagem própria, de ruptura com a Ordem, o que se observa na Cena 8:  

 

NEGRA – Tenho seis pés de altura, que não contam muito, se fico deitada. 

As coxas enchem duas mãos e meia, a bunda eu meço em braças. Os peitos, 

pode aferir, não cabem na cuia de um quarto. Veja a boca é miúda, mas a 

língua tem o tamanho de Deus. Quer medir, meu aferidor? 

AFERIDOR - Quero saber dos outros orifícios.  

NEGRA - Esses não tem medida, mas se quiser aferir é só pagar. 

(Ele mostra uma moeda que tira do bolso. Ela se senta, abre as pernas e 

levanta a saia.)  

AFERIDOR - Sabe o que mais gosto nas mulheres?  
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NEGRA - Não.  

AFERIDOR - Seus predicados. (Se aproxima dela com a intenção de 

acariciá-la. Subitamente, agarra-a pelos cabelos) 

AFERIDOR – As mulheres são servis, desprezíveis, cheias de veneno: cruéis 

e orgulhosas, repletas de traição, sem fé, sem lei, sem moderação. 

Desprezam o direito, a justiça, a eqüidade... 

NEGRA – É o que pensa de nós? 

AFERIDOR – Inconstantes, móveis, vagabundas, inaptas, avarentas, 

indignas, suspeitosas, fingidas, ameaçadoras. (Ela o empurra, sobre seu 

peito e imobiliza-o) 

NEGRA - Cachorro, isso te excita? 

AFERIDOR – Briguentas, faladoras, cúpidas, impacientes, invejosas, 

mentirosas, levianas, temerárias, onerosas, caftinas, devoradoras, 

feiticeiras... 

(Ela arranca a moeda das mãos dele) 

AFERIDOR – Ambiciosas, petulantes, perniciosas, despeitadas, vingativas, 

cheias de adulação e de mau humor, Entregues à cólera e ao ódio, 

impetuosas, ingratas, malignas. 

NEGRA – Volte para o ninho, víbora. Deus não te criou. (Sai) (p. 9-10) 

 

A cena se desenvolve mediante um diálogo corporal que, nesse instante, fala alto. A 

Negra estabelece seu posicionamento no que se refere às imposições do Governo, nesse caso, 

representado pelo Aferidor. Utilizando-se das antigas medidas, com as quais o mercado já se 

acostumara, ela descreve todas as dimensões do seu corpo e escreve, numa matemática do 

corpo, um posicionamento de enfrentamento à ordem vigente. O Aferidor agarra-a pelos 

cabelos, como a submetendo às suas vontades, numa sequência em que, na linguagem de 

aferição, elenca vários adjetivos para as mulheres. No entanto, os predicados revelam um 

comportamento, mesmo que aparentemente pela via negativa, de ruptura do feminino com as 

convenções. A Negra inverte posições, imobilizando-o, num claro jogo corpóreo de embate 

hierárquico de submissão. Por fim, ela arranca sua moeda e sai. É o combate à ordem 

estabelecida a partir da linguagem do corpo que a desconstrói em cena, quando vence, no 

plano simbólico (de representação), a luta contra o Império.  

Essa força de se impor em meio à atmosfera de medo e de terror pode ser observada 

também na Cena 7, que se divide em dois quadros: ―A. Interior de uma venda. Noite‖ e ―B‖, 

que se estende numa conversa entre a Merceeira e Joaquina. O Aferidor discute com a 

Merceeira sobre as medidas. Ela não aceita, discursivamente, as medidas novas, quando se 

remete à medição da cachaça utilizando o vocábulo ―quartilho‖ ou ―dose‖, e não, litro, como 

também se observa em sua resposta ao Maçom: ―Vá para sua Loja, conspirar com seus 

comparsas‖ (p.7). Isso reverberará em suas falas mais adiante, quando se fica sabendo do 
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envolvimento e da participação de seu marido com os quebra-quilos. Na cena, a Negra 

provoca o Oficial:  

 

OFICIAL- (levanta-se) Em nome da Guarda Nacional, ponha mais um litro 

de aguardente neste copo.  

A NEGRA - O pobre Aferidor perdeu o senso de medida.  

OFICIAL - E o que uma negra sabe sobre medidas? 

A NEGRA - (com um gesto, indica o órgão genital do Oficial) Sei pelo 

tamanho do seu nariz, que não deve medir grande coisa, nem pelo velho, 

nem pelo novo sistema. (p.7)  

 

Num jogo entre o sério e o cômico, desenvolve-se um discurso de ruptura com a Lei, 

representada metonimicamente pelo Oficial. A partir de uma partitura corporal, a Negra 

questiona a ordem, ridiculariza o Oficial, destrói a sua imponente voz de ordem e mando, a 

partir da zombaria. É dessa forma que se articula uma linha de discurso pela via da ironia, na 

qual se desconstroem e se reconstroem significados ante as imposições da Guarda, abrindo a 

possibilidade da crítica. É fundamental que se entenda que o teatro precisa ser prazeroso, e 

isso não está excluído do Alfenim, embora se perceba uma interpretação errônea do teatro 

épico, como teatro sério, como sinônimo de teatro sem graça. No entanto, o riso, em Quebra-

quilos, é dado pela via da contestação e, nesse caso, estabelece um contato com o público, a 

fim de questionar as convenções estabelecidas e provocar valores e tradições que estão postos 

para a sociedade como imutáveis ou como não históricos. São essas barreiras erguidas, 

historicamente, como verdadeiras fortalezas na consciência humana, que o riso pretende 

desmoronar, relativizando a ação dramática, historicizando-a, portanto, tornando-a épica.  

As cenas, quando rompem a linha dramática, que é desenhada por Joaquina e Floriana, 

desnudam um contexto marcado pela arbitrariedade de um mundo movido pelas imposições 

das regras. A Cena 5, Lamentações de um Senhor de Engenho, trabalha a partir de um diálogo 

entre o Senhor de Engenho e sua Prima. O lamento consiste na queda dos negócios 

relacionados ao Engenho. Ao mesmo tempo em que o Senhor de Engenho desenvolve seu 

raciocínio sobre o declínio econômico de seu negócio, e sua prima diz que seu marido já foi 

executar a dívida, o Senhor de Engenho açoita sua escrava, aplicando toda a força movida 

pela ocasião. Essa cena rompe com a progressão da ação dramática e traz para a peça um dado 

que pertence à totalidade do contexto em que se inserem as revoltas. Havia, 

concomitantemente, ao dado da revolta contra os impostos, a mudança do sistema métrico e 

ao autoritarismo, uma crise da cana de açúcar, que resultou num progressivo enfraquecimento 

dos grandes senhores de engenho e, consequentemente, esse conjunto de acontecimentos, 
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ligados numa cadeia de efeitos sociais, desenvolve outra configuração social. A peça, desse 

jeito, alarga o campo de visão sobre um contexto histórico-social, que evidencia o processo de 

exploração econômica das terras paraibanas pelos negociantes estrangeiros, a ponto de esgotá-

las e simplesmente abandoná-las à miséria. Na cena, paralelamente ao lamento do senhor de 

engenho, que não enxerga saída para escapar da falência, a escrava é açoitada por ser acusada 

de roubar duas colheres de prata: 

 

A PRIMA - Meu marido já partiu para a Capital da Província. Vai executar a 

dívida. 

SENHOR DE ENGENHO - Mas prima, será minha falência.  

A PRIMA- Por que não ouviu o conselho de abandonar a cana pelo algodão, 

são novos tempos.  

SENHOR DE ENGENHO - Vou recorrer ao Governador. 

A PRIMA - Ele não pode se ocupar de mesquinharias. A província está 

infestada de baderneiros.  

SENHOR DE ENGENHO - Vou vender ao café os negros que me restam. 

A PRIMA - O que foi desta vez? 

SENHOR DE ENGENHO - Duas colheres de prata. Não sei mais o que faça. 

Dou as costas, me levam tudo.  

(A prima sai)  

SENHOR DE ENGENHO - Ah, negrinha, não é por me roubares que te 

castigo, mas porque sei que, de agora em diante, não serei o único. Ah, 

negrinha, teus afetos terão muitos donos. (p.7) 

  

De fato, a exploração econômica e suas repercussões em escalas sociais diversas 

sempre estiveram em primeiro plano nos diálogos. É a partir dessa visão mais larga que se 

amplia o significado da ideia da mudança do sistema de medida. É a medida das coisas que, 

consequentemente, começam a medir o Homem, não só do quilo, do litro e do metro. O 

conflito de classes, regido por uma economia que, em suas relações, constrói-se conflituosa, 

cria medidas diferentes e, diante desse fato, todas as histórias se encontram. As relações são 

ditadas pelas escalas sociais a que pertence cada personagem. O Senhor de Engenho foi 

açoitado pela nova configuração econômica, em que as grandes fazendas de cana de açúcar 

estavam inseridas e declara: ―Não sei mais o que faça. Dou as costas, me levam tudo‖. Essa 

frase do Senhor de Engenho se amplia diante de sua situação, porém, ao invés de aprender a 

agir com piedade, já que provou da violência das relações de mercado, de maneira 

contraditória, age com violência, deixando entrever que o açoite era apenas uma das 

imposições à qual a escrava era forçada a se submeter, ao contrário da Negra alforriada que, 

como já foi dito, reage às imposições da classe dominante, desafiando os Guardas nacionais e 

o Aferidor. A negra, que é açoitada, é posta em contraponto com a negra alforriada. Assim, 
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constroem-se dois pontos sobre a posição da negra nessa estrutura social e se elabora uma 

visão mais dialética sobre uma memória histórica, que, em pleno Século XXI, ainda encontra 

seus pontos de semelhanças no que se refere às minorias e ao cerceamento de direitos. 

Como escrava, seu corpo é objeto de seu dono, o que reforça ainda mais a violência 

instaurada na divisão social, marcada historicamente e sobre a qual o som dos açoites ressoam 

até hoje em forma de racismo ou na exclusão sofrida pela grande parte da população negra. 

―Ah, negrinha‖, expressão usada pelo Senhor de Engenho, toma contornos de ironia, uma vez 

que o afeto, inserido na carga semântica, remete ao ato de submissão em que a escrava está 

inserida e à violência aplicada por parte de seu dono, pela relação de posse que se estabelece. 

A intenção de discutir sobre uma questão histórica, em que os contrastes sociais revelam 

contradições erigidas pelas relações econômicas, traz para o público uma conjuntura social 

sedimentada pela violência, na qual o conflito de classes está no centro da discussão. Nesse 

sentido, o Alfenim aponta uma via para fora da realização cênica, em que não se aplica a ideia 

de uma solução ou esgotamento do tema, via representação cênica, mas, ao contrário, uma 

abertura para uma discussão para além do palco, em que está inserida toda sociedade e, como 

parte dela, a arte.  

Três linhas temáticas são desenvolvidas e se encontram na Cena 7. O núcleo dramático 

composto por Joaquina e Floriana, um núcleo composto pelo Maçom e pelo Aferidor, em que 

se discute uma questão referente à fiscalização da nova aplicação do sistema métrico-decimal 

e da revolta a essa aplicação e as taxas abusivas de impostos e o núcleo referente à Negra 

alforriada, cuja profissão lhe dá a possibilidade de caminhar por todas as linhas temáticas e, 

por isso, enxergar melhor o todo e ter uma consciência sobre as consequências de um 

Governo excludente e autoritário.  

É no interior da venda que os eixos se cruzam e estabelecem um confronto entre a 

ordem, o qual, nesse caso, é representado pelo Oficial (a Guarda Nacional), e a desordem, que 

é instaurada pelos quebra-quilos, que estão fora da cena, porém se configuram como sedição, 

por subverterem os postulados estabelecidos pela Guarda Nacional. Entre esses polos de 

confronto, estão personagens que, pela ligação com o poder, cumprem seus deveres, mesmo 

que à revelia, como o Maçom e o Aferidor, ou personagens que, em sua alienação ou 

necessidade de se preservar, diante das forças armadas que estão à espreita dos sediciosos, 

para não se confrontarem com a violência que o poder é capaz de lhes aplicar, procuram 

assumir uma posição de enfrentamento ou, simplesmente, não tomar partido e ficar alheios 

aos fatos.   
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Igualmente à Floriana, a forma é problematizadora, uma vez que a dramaturgia da 

peça não opta por seguir a forma canônica do drama. É na CENA 7 - Uma alma delicada, 

que, partindo da ingenuidade de Floriana ao tratar sobre questões ―impróprias‖ para serem 

pronunciadas, naquela altura dos acontecimentos, os caminhos trilhados entre a luta de 

Joaquina e sua filha (Floriana) para sobreviverem ao desterro e a temática da revolta popular 

se cruzam com mais afinco.  

 

FLORIANA (ao Oficial) – Senhor, por que querem mudar a medida das 

coisas? 

MERCEEIRA – Mandei a menina fechar a matraca  

OFICIAL – Olhe para esta criatura. Percebe o que digo? 

MAÇOM – Não sei se perfeitamente, senhor. 

FLORIANA – Mãe...  

JOAQUINA – Larga minha filha. 

MERCEEIRA – Ponham de uma vez suas tralhas no chão. E vocês, vão 

embora. 

OFICIAL (solta o rosto de Floriana) – Os cordeiros, antes de enfrentar os 

lobos se voltarão contra as lebres. Nós somos as lebres. (p.8).  

 

Floriana, ao contrário de sua mãe, procura não só entender o contexto em que está 

inserida, como também questioná-lo, elaborando um pensamento crítico diante de todos os 

impedimentos que são construídos, tanto na voz da Meceeira quanto na de Joaquina. O oficial 

percebe que Floriana tem uma alma inquieta e que busca a melhor medida a ser tomada diante 

dos problemas. A questão da luta de classes fica delimitada na voz do Oficial, quando, 

figurativamente, descreve como se dará o conflito.  

O método dialético, no qual se definem as bases teóricas e práticas do Alfenim, é um 

meio coerente para, a partir da forma, que está tensionada entre o dramático e o não 

dramático, construir um procedimento crítico, tanto no que diz respeito às questões voltadas 

para os procedimentos estético-formais, na construção de uma dramaturgia/teatro, quanto à 

discussão de ordem histórica e política que se amplia nos dias atuais. Na cena em debate, as 

linhas temáticas que configuram uma fábula entrecortada por elementos épicos encontram-se 

reunidas na venda pela presença de personagens que, aparentemente distantes, em suas 

concepções sobre o fato histórico, revelam perspectivas distintas, formalizando, numa plêiade 

de vozes, uma consciência histórica que, em sua diversidade, aponta para uma unidade em 

meio às contradições.  

O fato histórico discutido e formalizado em sua diversidade possibilita um olhar 

crítico, capaz de congregar variadas perspectivas em torno da discussão sobre a medida das 
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coisas, em específico, num contexto caracterizado por medidas distintas, no que diz respeito 

ao conflito de classes e à imposição de uma ―ordem‖ excludente. A cena se inicia com uma 

discussão entre a Merceeira e o Oficial, que está bêbado e quer continuar bebendo, e que se 

vale de sua patente para obrigá-la a servir-lhe mais bebida, enquanto a mulher quer fechar o 

estabelecimento. Esse núcleo, que se refere à ordem, à imposição da medida se encontra com 

a linha que pertence à Negra alforriada, que desconstrói a autoridade do Oficial, a partir de 

seu sarcasmo zombeteiro, expondo ao ridículo o Oficial: ―Sei pelo tamanho de seu nariz que 

não deve medir grande coisa, nem pelo velho, nem pelo novo sistema‖ (p. 7). Outra linha que 

converge para esse espaço é aquela construída em torno de Joaquina e Floriana, pois a jornada 

enfrentada por mãe e filha, ocasionada pelos impactos da revolta dos quebra-quilos e toda 

gama de consequências no âmbito econômico que ela possibilitou, como fica claro na cena do 

Senhor de Engenho, encontra repouso no alojamento que fica próximo à feira.   

De fato, a cena começa a se contornar interessante em sua contradição quando 

comparamos a condição de mãe e filha, que nada têm, em contraposição à frase do Maçom, 

em defesa do Oficial: ―os direitos do homem são sagrados, como o dinheiro e a religião‖ 

(p.7). O discurso, irônico, aponta para duas chaves de interpretação. Uma diz respeito a sua 

intenção imediata, que sacraliza o dinheiro como instrumento capaz de garantir a paz e o 

direito humano. A segunda revela a arbitrariedade das medidas, uma vez que mãe e filha não 

têm direitos, nem dinheiro. A situação calamitosa revela duas realidades e entendimentos 

distintos que se complementam, pois, na revelação das contradições, é que percebemos o quão 

forte é um engodo que se erige na sociedade no tocante ao direito, à liberdade e à inclusão.  

O mesmo silêncio da primeira cena, em que Joaquina não responde às indagações de 

Floriana, repete-se na venda. A Merceeira tenta reprimir as indagações de Floriana, já que o 

medo da reprimenda do Oficial (metonímia da ordem imposta pela Guarda Nacional a serviço 

do Império) instaura uma mordaça, e aquela Voz, que se escutava na primeira cena, 

intercalada aos diálogos, ―eu sei não gritar‖ (p.3), ecoa como via de regra de sobrevivência. O 

diálogo entre o Maçom e o Oficial é entrecortado pelas observações feitas pela Negra, que 

questiona a medida das coisas como desigual, e as interpelações feitas por Floriana: ―por que 

querem mudar a medida das coisas?‖ (p.8), ao passo que a Merceeira trabalha, sempre, na 

tentativa de acabar com o diálogo entre todos.  

O que chama a atenção é a consciência do Oficial em relação ao conflito, que cresce 

cada vez mais, apesar de isso não ser declarado em sua fala, deixando entrever que o 

sentimento de revolta cresce, portanto, fortalece-se na marcha dos revoltosos. No plano 
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formal, a ―impossibilidade‖ de haver diálogo entre o Oficial e o Maçom, devido às rupturas 

causadas entre as falas da Negra, de Floriana e a da Merceeira, como já visto, como o 

deslocamento espacial em relação à cena anterior, com saltos que desconhecem espaço e 

tempo, problematiza a forma e expõe o caráter improdutivo do diálogo, como um meio 

comunicacional nesse contexto. Assim, o elemento épico abre uma chave crítica para a 

própria forma, que pode ser observada no deslocamento espaço/tempo e na intervenção 

externa, alterando a função do diálogo, seja pela intromissão de relatos e por 

questionamentos, seja pela interferência humana, rompendo a progressão dramática e a 

estrutura da obra. Essa percepção se funda na discussão que está sendo travada e que expõe o 

fato de a forma do drama não formalizar adequadamente uma matéria histórica, que se 

caracteriza pelo alargamento de suas possibilidades, no que tange à reflexão, às chaves 

interpretativas e às variadas perspectivas sobre o fato histórico e a extensão espacial e 

temporal.  

O Alfenim encontra, nessa perspectiva que se abre pelas vozes em conflito, ou seja, 

pelo tecido dramático entrecortado por elementos de ordem épico/narrativa, a formalização 

adequada à matéria histórica. É na forma que se observa, em Quebra-quilos, um rompimento 

com a medida do drama convencional, numa real batalha entre o dramático, cujo conflito 

estabelece um processo de mudança da forma - a forma épica. Quebra-quilos se erige pela 

irrupção de elementos épico/narrativos e expõe o drama a uma mutação, nos termos de 

Sarrazac (2011, p.39), por meio da qual o paradigma épico se torna a nova forma. Portanto, a 

luta não é só encampada do ponto de vista temático, em que, com o distanciamento temporal, 

revela suas analogias com a contemporaneidade, mas se sedimenta no campo formal, com a 

possibilidade de construir um teatro crítico e problematizador.  

Na CENA 9, a dinâmica formal faz com que o passado seja temática do presente, 

capaz de alterá-lo, a partir do extrassubjetivo, que revela uma posição crítica diante do 

pensamento imóvel que aceita a injustiça mascarando-a pelo nome de medida de Deus: 

 

FLORIANA – Eu tenho um pai que caiu no mundo. Puseram nele colete de 

couro. 

VICENTE – Quebra-quilo? 

FLORIANA – Dizia que o homem se mede pelo ato que pratica. 

VICENTE – Medida por medida. Sabe quantos milhos tem uma mão de 

milho? 

FLORIANA – Sei não.  

VICENTE – Devia ser tantos quanto a mão pode pegar, mas a mão do rico 

tem mais dedos do que a mão do pobre. 

FLORIANA – Pai tinha raiva de Deus. 
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VICENTE – Coisa de santo. 

FLORIANA – Dizia que se todo mundo nasce no pecado, todo mundo devia 

ser igual e ter o mesmo de comer. 

VICENTE – Deus vê todos do mesmo jeito. 

FLORIANA – Olha as estrelas no céu. Daqui parecem todas iguais, mas não 

são. 

VICENTE – Lá do alto, quem sabe Ele não vê todos nós como iguais, como 

estrelas decaídas. 

FLORIANA – Se for assim, Deus é mais cego que o Diabo. (p.10) 

 

São as palavras do pai, rememoradas por Floriana, que aguçam sua postura crítica 

diante da injustiça: o passado toma o lugar do presente no exato momento do extrassubjetivo, 

pois os discursos não ―conversam entre si‖ e põem em perspectiva a dimensão religiosa pela 

dimensão política, o que acaba tomando o lugar do intersubjetivo. É a partir da visão que o pai 

tem da justiça de Deus que Floriana questiona a maneira como Vicente entende a justiça. Para 

Floriana, a medida deveria ser igual para ricos e pobres, porquanto o homem não se mede pela 

classe social a que pertence, mas pelo ―ato que pratica‖, assim como seu pai entendia. São 

reveladas as medidas desiguais, a partir das contradições que as relações sociais desnudam em 

suas práticas cotidianas. Os quebra-quilos, mesmo sem a presença no palco, tornam-se um 

eixo unificador das decisões e das ações tomadas na peça. A revolta dos quebra-quilos é a 

revolta das duas faces da justiça, os dois pesos da medida, pois, como afirma Vicente, ―a mão 

do rico tem mais dedos‖, uma alegoria perfeita para retratar uma desigualdade que está em 

todas as cenas da peça, seja no conflito com a Guarda Nacional, com o Aferidor, com o 

Senhor de Engenho, ou pelos impostos abusivos a que os comerciantes são submetidos.  

A Canção da ocasião desperdiçada é mais um elemento que rompe com o diálogo e 

implementa uma reflexão sobre as possibilidades que os momentos crísicos oferecem para 

mudança. Assim como no processo de mutação do paradigma dramático, como aponta 

Sarrazac (2011), para o épico, com a deflagração de um estágio de crise, no que concerne à 

forma, o mundo burguês sofre com estágios de crise que o abala, mas as chances de alterar 

uma estrutura radicalmente alicerçada na desigualdade são poucas: 

   

Num belo dia a banana está no ponto  

Mas hesitamos e então  

Lá se foi a doçura da banana madura 

 

Aí, o que resta já não presta  

Mas é melhor do que nada  

 

Num belo dia a razão está no ponto 

Mas hesitamos e então 
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Lá se foi a mensura da razão que pondera  

 

Aí, o que resta já não presta  

Mas é melhor do que nada  

  

Num belo dia a revolta está no ponto  

Mas hesitamos e então 

Lá se foi o proveito da ação violenta  

 

Aí, o que resta já não presta 

Pois é pior do que tudo (p. 11) 

 

Três elementos são elencados na ―Canção da ocasião desperdiçada‖: a banana, a razão 

e a revolta. Em algum momento, esses três elementos chegam ao seu amadurecimento. A 

banana, quando no momento do amadurecimento, não é saboreada, vai-se sua doçura, no 

entanto, ainda é palatável. A razão, em algum momento, chega ao ponto, e sua ―mensura que 

pondera‖, tão importante para o exercício crítico/analítico, mas quando se perde já não é 

eficaz, mas é ―melhor que nada‖. Num exercício gradativo, a revolta, historicamente, 

apresenta suas possibilidades de virada de mesa, na qual a atitude revolucionária é imperativa. 

É preciso agir quando, historicamente, apresentam-se as fraturas na engrenagem, que funciona 

como elemento repressivo, e esses momentos são detectados como de conflito e de fragilidade 

da burguesia e de seus pilares que regem a estrutura social.  

Quando o momento da revolta está ―no ponto‖, a tomada de decisão é o caminho para 

mudar, no entanto, vê-se desperdiçado o momento, e o que resta, segundo o texto, ―é pior do 

que tudo‖, porque só fortalece as bases burguesas que se reconstroem numa dinâmica de 

exploração do trabalho humano, via ação violenta, instaurando medo e terror. A ocasião 

desperdiçada é a peça que faltava para que a engrenagem consertasse sua fratura e se 

fortalecesse como classe hegemônica.   

Na Cena 11, Umbuzeiros em flor, ainda no plano dramático, mas deslocando o diálogo 

de sua função convencional, a Merceeira teme o pior que pode ter acontecido a Julião, seu 

marido, que pertence aos quebra-quilos. A cena relata, a partir de uma conversa 

desencontrada entre Vicente e a Merceeira, que mais uma vida foi sacrificada pela luta. 

Apesar de Vicente não responder a nenhuma das perguntas da Merceeira, fugir da resposta é 

assumir a conclusão elaborada por ela:  

 

MERCEEIRA – Que é de Julião? 

VICENTE – Soldados por toda parte. Saqueiam, violam crianças, botam 

fogo em roçados. 
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MERCEEIRA – Que é de meu marido, homem? 

VICENTE – Os cabras mais ele se aninharam na venda do Juvino. 

MERCEEIRA – Desembucha. 

VICENTE – Deu-se a investida do nada. Ganhei mato. Não vi. Não quis ver. 

MERCEEIRA – Que é de Julião, por amor de Cristo? 

VICENTE – Tomei vereda e vim. Pelo negro da noite, dois dias entocado, 

sem nesga de luz. Nem fome não tive, de medo.  

[...] 

MERCEEIRA - (chora) Eu disse a ele que não fosse, não disse? Foi por tua 

causa, desgraçado. Para te livrar do alistamento. Se meter na política e 

afrontar o governo por tua causa, vagabundo. Fora daqui, fora da minha 

casa.  

VICENTE - Foi porque era homem, tinha família para proteger.  

MERCEEIRA - Vai vergonha, foge da minha dor. (grita) Sai. (p. 12)  

  

O desencontro entre as falas, claramente observado quando as perguntas da Merceeira 

não são respondidas por Vicente, revela uma luta que se trava no plano formal, entre a forma 

do drama, ainda apoiada no diálogo intersubjetivo, e a impossibilidade de formalizar um 

conteúdo que, por sua extensão no plano espacial e temporal, vê-se confinado ao diálogo em 

função de relato. Para o drama da vida, como Sarrazac (2011) define, é preciso que a unidade 

de ação/espaço/tempo, através da relação inter-humana, via diálogo, seja rompida e crie-se, 

com o rompimento, uma forma livre, dilatada, em todos os aspectos, em que o tempo e o 

espaço passam a ser cosidos e recosturados.  

O diálogo não promove efeito de causalidade, ao contrário, parece mais um diálogo de 

surdos, segundo Szondi, presente na forma dramatúrgica de Ibsen, no período da crise do 

drama, em que reside a contradição entre forma e conteúdo, e que revela na forma a 

impossibilidade de comunicar um conteúdo de matéria épica. Aqui, Vicente está construindo 

um discurso sobre o conflito entre os Quebra-quilos e o Exército e transfere o acontecimento 

da esfera do pessoal para o coletivo - a revolta que repercute na vida privada, mas que tem 

dimensão social. A Merceeira se esforça para levar a dimensão épica da revolta para o eixo 

dramático (que se concentra no pessoal ou se confina no ambiente dos temas privados, devido 

à sua limitação de representação histórica), quando trata de Julião como seu marido, e não, 

como um integrante da revolta. O conteúdo é desencontrado, pois, para fugir do resultado 

dramático, arma-se uma tensão entre o épico e o dramático, o que aponta para uma fuga do 

desfecho de ordem íntima.  

O diálogo aqui é entre o conteúdo e a forma, que entram em contradição. A 

impossibilidade de um diálogo produtivo, no que tange à cena acima, demonstra que não se 

pode sedimentar um conteúdo histórico sob os pilares da forma dramática tradicional. A razão 
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de ordem histórico-social é maior do que as razões de ordem pessoal e repercute nas 

personagens de maneira a situá-las, nem que seja sob tensão formal (entre o épico e o 

dramático), no contexto do conflito de classes, obrigando-as a encarar seus problemas por 

uma perspectiva épica. Nesse processo de montagem, cujos elementos formais, frutos de uma 

relação híbrida entre o dado dramático e o épico, são reorganizados, as várias perspectivas se 

revelam numa unidade não contínua, mas complexa.  

A última cena da peça, de número 16, é dividida em sete partes. Através de sua 

estrutura e de como se fundamenta formalmente, consegue romper com a forma convencional 

do drama, abrindo caminho para o não dramático, ou seja, para o épico. Tudo se inicia com a 

arrematação de impostos, em que o Coletor interpela o Feirante, cobrando o ―imposto de 

chão‖, já que ele ocupa um espaço na feira. O Feirante argumenta que já pagou o imposto, 

mas que teve que mudar de lugar. Seja essa uma desculpa para não pagar ou verdade, não 

muda o fato de ter que negociar com o Coletor, porque disso depende sua sobrevivência. São 

as dificuldades impostas com as taxas abusivas, para as quais o Feirante deve encontrar meios 

de romper a barreira de fiscalização, nem que seja pelo ―suborno‖. Da lei dos impostos, que 

obriga o Coletor a agir com rigor, ao Feirante, que tem que se submeter às ordens do Coletor, 

estabelece-se uma escala de exploração humana, em que o processo de imposições expõe uma 

divisão de classes conflitantes que, à maneira do vendedor de rapadura, pode-se dizer que 

―rapadura é doce, mas não é mole não‖, e é na batalha da vida cotidianamente que o conflito 

se intensifica.  

Floriana começa a desmedir, a partir dessa cena, a linha tênue entre o dramático e o 

não dramático, aquilo que pertence ao eixo épico. Em outra cena da peça, a cena 4, quando 

ainda estava no caminho com Joaquina, Floriana já pensara uma linha imaginária, em que 

bambeava como quem elaborava dois lados, tentando equilibrar-se entre os dois: mesmo que a 

hora de escolher um lado, agora, se aproxime: o lado da indiferença com a revolta e a 

necessidade de seguir em frente com sua mãe, à procura de um lugar em que fosse possível 

repousar, longe da miséria que lhe cerca e o outro lado, o do enfrentamento, em que Floriana 

se insere no grupo de revoltosos e encara as injustiças e as humilhações impostas pelo 

Governo do Império.  

Na Cena 4, Joaquina e Floriana estão à procura de um lugar para reconstruir as vidas 

para descansar. Ao descansar, Joaquina tira o xale da trouxa e coloca-o nas costas de Floriana. 

Visivelmente contrária ao pai, que não se dobrou às regras do imposto, Joaquina tenta ensinar 

à Floriana as regras do jogo.  
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 FLORIANA – (Dá alguns paços estudados. Desiste.) Não sei fazer isso. 

JOAQUINA – Devia ter atendido ao padrinho, depois que acontece uma vez, 

não custa nada. Agora não tem outro jeito. 

FLORIANA – Pai sempre disse que eu tomasse cuidado. 

JOAQUINA – Imagina que sou o Capitão, acena para mim. 

FLORIANA – Eu me atrapalho. 

JOAQUINA (Pega o xale e ensina.) – Assim. 

FLORIANA – Parece a moça do drama. Dá vontade de rir. 

JOAQUINA (Devolve-lhe o xale.) – Finge que é do circo. (Cantarola.) 
(Q.Q, 2007, p.5) 

 

Aqui, a cena é composta por indicações em que o dramático e o épico tensionam-se 

entre a imersão da personagem, que irá atuar em um papel ao colocar o xale, e o mundo 

―real‖. Floriana começa a andar como numa corda imaginária, em um número de circo, 

enquanto sua mãe canta uma música que remete a uma princesa triste, em seu mundo, por não 

estar casada. Imersa na atuação ficcional, Floriana se equilibra até encontrar o chão. A 

realidade que desfaz o encanto é o dado épico, que descortina o cenário de miséria em que 

vivem Joaquina e Floriana. O fino tecido que divide o dramático e o não dramático está em 

tensão, a ponto de, ao cair, questionar: ―Mãe, por que eu tenho que fazer isso?‖ (Q.Q, 2007, 

p.5). De fato, a queda de Floriana da corda imaginária rompe com o universo ficcional que se 

construía em torno da realidade massacrante. Seu questionamento é a prova da sua recusa a 

adaptar-se a esse mundo, desafiando a ordem da mãe que, momentos antes, falara: ―Contra os 

grandes não adianta esbravejar‖ (2007, p.5), como também, no plano da forma, rompe com a 

estrutura dramática tradicional pela via da encenação, sobre o qual separa, dentro da pequena 

cena que Floriana precisava representar, atriz e personagem, quebrando a unidade com a 

queda da corda.  

É nesse momento em que o épico invade o universo dramático para, a partir do dado 

cênico, tensioná-lo, atuando em duas frentes. A primeira, voltada para o próprio tema, uma  

vez que Floriana se nega a se adaptar ao contexto que a cerca: só lhe resta lutar pela mudança 

e, nesse sentido, a personagem recusa a aceitar que seu destino seja guiado pelas imposições 

de uma organização social excludente. O segundo plano diz respeito à forma do drama, 

questionada pelo Alfenim, como vimos expondo. A dimensão épica insere as duas 

personagens como sujeitos históricos e expõe o dado histórico-social como elemento que 

repercute diretamente na vida pessoal e nas possíveis tomadas de decisão. Diógenes Maciel 

enfatiza a relação entre a dramaturgia e a encenação, o dramático e o dado épico. 
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Na encenação, as únicas atrizes que estão identificadas com as personagens são aquelas que 

interpretam mãe e filha, o que acaba criando uma possibilidade de empatia da plateia com elas que, 

durante quase a totalidade do espetáculo, estão numa área dramática do texto e da cena. Todavia, em 

dois momentos, isso se rompe. O primeiro deles é justamente nessa cena, quando a atriz que interpreta 

Joaquina começa a cantar um romance tradicional para embalar a ―brincadeira‖ da outra e estabelece-

se uma dimensão onírica: a atriz que interpreta Floriana, em cena, como que motivada pelo romance e 

pelo universo circense acionado, em franca oposição à realidade dura que ambas as personagens estão 

vivendo, assume um jogo em que finge ser uma equilibrista na corda bamba. Assim, na encenação, 

Floriana enfrenta, pela primeira vez, o conflito que se apresenta, postando-se diante da difícil tarefa de 

cruzar o vazio, rumo ao desconhecido e completamente só, mas o faz acalentada pela cantiga da mãe e 

pela algazarra circense, trazida à cena pelos outros atores, mediante sons tirados de instrumentos, de 

palmas e gritos. Porém, no meio da corda imaginária, a fantasia se desconstrói, e ela cai: o chão que a 

ampara é a realidade da pobreza e do conflito, e ela pergunta: ―Mãe, por que eu tenho que fazer isso?‖. 

A encenação rompe com os limites do dramático e abre, por meio do jogo cênico, possibilidades de 

reler a cena que está escrita no texto, sem que, assim mesmo, abra mão do conflito. Ao contrário, o 

que se propõe é, sempre, convergente com o estruturado na dramaturgia que, formalmente, não 

comporta as possibilidades cênicas devido às convenções, ainda canônicas, em que se inscreve: ao 

invés de o trabalho atoral manter a simples construção de uma ação de, por exemplo, exercícios 

frustrados em torno do uso sensual do xale, ela se dirige a outra possibilidade, em que a fantasia 

infantil contrasta com a falta de compreensão da violência do cotidiano, conforme se apresenta. Esse é 

o primeiro momento em que, em relação a essas personagens, a encenação ruma ao não dramático 

(MACIEL, 2010, p. 31-32).  

Enquanto essa linha imaginária reflete, de maneira metafórica, uma tomada de decisão 

que se desenha como essencial a sua jornada, outra configuração se desenha no plano da 

forma. A linha tênue entre o dramático e o não dramático se tensionam e, no plano da forma, 

travam uma batalha em que a personagem Floriana também está inserida, tanto que, no final 

da peça, ao integrar o lado dos revoltosos, dos quebra-quilos, a personagem assume o plano 

épico, em que se vê inserida na história e em suas implicações nas práticas sociais. Na história 

de Joaquina, a partir de um relato pessoal, ela expõe o caráter dialético da vida, que mostra 

entre raiva e alegria juntas:  

 

Teu pai dizia que eu não podia pegar filho 

Pensava como toda gente que eu era seca 

Noites e noites em cima de mim 

Resmungava como bicho cansado e sem alma 

Um dia senti que estava buchuda 

A raiva e a alegria quiseram pular juntas da garganta 
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Ia ter um filho 

Isso era bom isso era mau isso era a vida. (Q.Q, 2007, p.5).   

 

Assim como a Cena 4.A, que, por meio do jogo dialético entre a forma do drama e o 

dado cênico que o tensiona e o aponta para o épico, reposicionando a cena do campo pessoal 

para uma dimensão localizada historicamente, desvela os enfrentamentos da realidade que nos 

cerca. A história de Joaquina arma uma estrutura épica que se organiza pelo deslocamento da 

função dramática da personagem, que é redirecionada para a função de narradora e apresenta, 

em chave não dramática, as contradições pertencentes ao plano privado da vida.  

 

Quando você nasceu 

Eu percebi que era gente e não bicho 

Teu pai disse vai ser Floriana 

Teu nome brotou de um espanto 

Como é que podia ser flor? 

Ele viu que você era diferente 

E mandou para cidade atrás de remédio 

Mas diferença é sina não é doença 

Agora somos só nós duas. (Q.Q, 2007, p.5) 

 

Ao contrário do contexto de sofrimento e sequidão que cerca a vida de Joaquina, 

Floriana nasce como símbolo de esperança. e Joaquina, via exercício crítico, olha para a 

história de sua vida e encontra um ponto congruente entre a luta de antes sobre o nascimento 

da filha e a luta de hoje, em que Floriana continua inserida. Joaquina detém um percurso 

histórico marcado por contradições desenvolvidas pelas relações pautadas na violência dos 

conflitos entre classes. Sua história é a dos vencidos, que ficou soterrada pelos escombros da 

batalha. As personagens, mãe e filha, que caminham de mãos dadas na tensão entre a forma 

dramática e a não dramática, desvelam a contradição formal, uma vez que se apresentam 

como sujeitos históricos massacrados pela história ―oficial‖ e rompem com a ordem, pois seus 

passos revelam os rastros da injustiça social, histórica e política sobre a qual se edifica tal 

história, contada por uma visada unilateral, sem a dimensão dialética que dilata o alcance da 

visão e explode a fôrma antiga, lendo numa posição invertida o que historicamente foi 

mascarado.   

Prova desse movimento dialético em que as cenas são construídas, capaz de alargar as 

possibilidades de entender o contexto é a Cena 6. Quando Floriana se depara com a negra, 

descreve: ―A moça parece um pezinho de munçambê, toda florzinha, cheia de espinho‖ (Q.Q, 

2007, p.7) e percebe que ela sabe usar o xale, rememorando a cena em que sua mãe impõe a 
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tarefa de usá-lo bem para atrair os homens. No entanto, quando se estende a compreensão da 

cena a partir de uma visada histórica, percebe-se que se trata de uma negra alforriada, 

portanto, há nela marcas de um estágio entre a escravidão e a força de trabalho explorada. 

Estão impressas em seu corpo duas estruturas sociais que se organizam a partir da violência 

humana. A personagem revela, de forma contumaz, as relações sociais que vão construindo, 

ao longo da história, um percurso de injustiça. Ao contrário de Floriana, que não sabe usar o 

xale, e de Joaquina, que vê no xale uma possibilidade de se adaptar aos mandos de uma 

sociedade impositiva em suas regras, utilizando-se da força de trabalho da filha, a Negra sabe 

utilizá-lo e o faz em uma perspectiva de maior alcance. Já que detém o conhecimento de 

estágios socioeconômicos distintos e é consciente da edificação das relações de classes por 

meio da violência, a Negra utiliza para confrontar as autoridades num jogo em que se 

invertem as posições de mando, revelado pelo dado cênico, como, por exemplo, na Cena 8, 

em que a Negra coloca-se por cima de Aferidor, numa luta dos corpos, numa inversão das 

forças em que se vê o Aferidor dominado.  

Antes da Cena 16, é preciso retornar à Cena 1, em que Floriana e Joaquina, após a 

partida do pai, são impelidas a caminhar em busca de um lugar.  

 

FLORIANA – Mãe... Por que tiraram as trancas e riscaram uma cruz na 

porta? 

JOAQUINA – Foi ordem do patrão. Agora é buscar sustento na vila. 

FLORIANA – Olha para o céu, está vendo, alguém pisou nas nuvens. Está 

sangrando. 

JOAQUINA – Eles vão te querer, é só fazer o que mandam. Não pode ter 

nojo. 

FLORIANA – Por que tiraram as trancas e riscaram uma cruz na porta? 

Queria saber... 

JOAQUINA – Eu disse para teu pai não ir atrás de quem não tem nada. 
FLORIANA – O que vai ser da nossa alegria... 

JOAQUINA – Alegria é como chuva, não dura. Vamos. 

FLORIANA – Puseram nele o colete de couro? 

(Joaquina baixa a cabeça e começa a caminhar). 

FLORIANA (olha para o céu) Alegria é teimosa, sempre nasce de novo. 

(Segue a mãe). (Q.Q, 2007, p.3) 

 

Nesse trecho, percebe-se que o pai de Floriana, esposo de Joaquina, aderiu ao 

movimento dos Quebra-quilos e foi pego e torturado (possivelmente morto) com um 

instrumento de tortura, o colete de couro, que, ao ser molhado, encurtava e sufocava aquele 

que o utilizava, lembrando o ―leito de procusto‖ – um instrumento de tortura que impõe a 

fôrma ao homem, numa clara simbologia sobre a medida correta do comportamento em uma 
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dada estrutura social, que impunha um ensinamento a partir da violência, que não aceita 

diferenças em torno das práticas cotidianas nem questionamentos.  

Numa perspectiva crítica sobre a forma do drama tradicional, faz-se uma ponte no que 

tange à imposição da forma. O assunto de base histórica, portanto épica, é forçado ao diálogo 

inter-humano, ao desconforto de caber numa fôrma que já não comunica determinado 

contexto histórico-social. Além de contraditório e arbitrário, uma vez que o sujeito histórico 

se revela em chave dialética, a forma do drama tradicional não sedimenta o conteúdo, mas, 

quando posto em tensão com o não dramático, o que acontece na peça, ganha uma 

notoriedade, porquanto é exposto à contradição para o público em nível formal, anunciando já 

na própria forma a contradição social em que estão inseridas as personagens.  

Em suma, o colete de couro remete a uma forma que já não corresponde ao assunto a 

ser tratado. O Alfenim, ao pôr o dado dramático e o não dramático em tensão, aponta para 

uma crítica sobre a forma e alerta o público de que é preciso ver a história por outro ângulo, 

da perspectiva dos que tiveram suas vidas aniquiladas pela violência do homem contra ele 

mesmo, em favor do capital. Para isso, é preciso desmascarar o caráter autoritário que a forma 

do drama tradicional limita o tema da luta de classes, a via, o teatro épico/dialético.    

Daí em diante, Floriana, que, ao iniciar sua caminhada, depara-se com a violência de 

uma estrutura social que remete à desesperança, e por enfrentar o dilema da partida, torna-se 

arauto da chegada dos revoltosos, cujo pai, segundo suas palavras, ―vem à frente trazendo o 

estandarte‖ (CENA 16 – C. Revelação, p.16), reconciliando-se com o que havia dito - que ―A 

alegria é teimosa, sempre nasce de novo‖ (Q.Q, 2007, p.3):  

 

FLORIANA – Ouve mãe, estão chegando. O pai vem à frente trazendo o 

estandarte. 

JOAQUINA – Que está dizendo? 

FLORIANA – Eu vi no avesso dos olhos. É o castigo dos ímpios, a 

paisagem de sangue. 

JOAQUINA – Essa guerra não é nossa. Somos gente ordeira. 

FLORIANA – O rio vermelho vai romper a margem. Vai tingir o branco do 

algodão. 

JOAQUINA – Eu não entendo. Não quero entender. Aqui não é nosso canto. 

FLORIANA – Pressente a ventania? O que ajunta espalha. 

 

Nesse momento, Floriana anuncia a chegada dos Quebra-quilos e revela uma nova 

realidade, a da possibilidade de mudar, como ela vaticina - ―nosso fim é o começo‖ - e como 

o próprio texto, a partir do recurso narrativo, já havia mencionado: ―São os novos tempos, a 

vida continua/nem os mortos escapam da transformação‖ (CENA 4). É a partir de sua 
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revelação, como já mencionado, que a revolta popular se instaura em cena. No entanto, o 

momento de clímax, que poderia ser criado com a chegada dos quebra-quilos, e o 

enfrentamento entre os revoltosos e as autoridades de cunho repressivo, são arrefecidos no 

plano dramático e deslocados para o épico, pelo elemento narrativo, a fim de, através da 

narração do sonho de Floriana, explicar o processo de transformação.  

 

Sonhei que toda a vila era um picadeiro 

Debaixo de uma lona esburacada 

Por toda parte eu via palhaços 

Pendurados pelo pescoço. 

As línguas de fora. Riam de tudo: 

Da dor, da humilhação, da violência. 

Tinham os olhos saltados das órbitas, 

As bochechas eram vermelhas 

De raiva e carmim  

Eu estava na arena e à minha volta feras 

Rugiam hinos de igreja. 

Nas tábuas da arquibancada, 

Crianças, velhos e viúvas 

Ansiavam que eu fosse devorada. 

Você, mãe, andava de sombrinha no arame, 

Sem rede nem proteção. 

O Pai voava no trapézio de cabeça para baixo 

Como galinha morta no gancho, 

Estava encoletado, 

Da boca pingava uma baba de sangue 

Fazia desenhos na areia. 

Então eu disse não aos palhaços 

Eu disse não às feras 

Eu disse não à dor, à humilhação, às bocas vazias 

E empunhei a garruchinha de prata. 

O primeiro tiro rasgou a lona e pude ver o sol 

O segundo ecoou pelo mundo e os covardes esqueceram o medo 

O terceiro explodiu como o grito de mil vozes agudas 

Então já não era um 

E a multidão desmediu. (p.16) 

 

O sonho de Floriana é um elemento fundamental para se entender todo o pensamento 

crítico da personagem e sua transformação. Dividindo o sonho relatado em três partes e 

tomando-o como uma antevisão dos acontecimentos prestes a eclodir, no que tange ao 

confronto dos revoltosos com a Guarda, apenas para a análise e interpretação, pode-se 

entender que a personagem, primeiramente, descreve o ambiente em que está inserida, para, 

posteriormente, posicionar-se contrária ao contexto descrito, problematizando-o e, por fim, 

alterando-o, construindo uma nova realidade e instaurando uma nova medida.  
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Numa linguagem metaforizada, a personagem descreve, nos primeiros nove versos, 

um contexto social em que as pessoas eram oprimidas e sentiam a dor, a humilhação e o forte 

rijo da violência. Embora se sentissem revoltadas com a situação, não agiam em prol da 

mudança e eram silenciadas pelos que estabeleciam, com dois pesos e duas medidas, a norma 

vigente. Floriana, em sua descrição, encontrava-se em meio às feras, e todos esperavam que 

fosse devorada. A vila era um picadeiro, em que a lona, toda esburacada, cobria o palco, no 

qual os palhaços estavam pendurados pelo pescoço com as línguas de fora. Os palhaços, uma 

referência direta a todos os que sofriam com a dor, a humilhação e a violência, estavam 

estrangulados, mas, ao mesmo tempo, Floriana se referia a um sorriso, construindo, ao mesmo 

tempo, uma visão forte e suavizada pela ironia que a alegoria circense traz ao texto. Floriana 

estava na arena, e o espetáculo onírico tomava contornos de tragédia, uma vez que as feras e a 

plateia esperavam por sua morte. A grande arena circense duela com a arena de batalha, em 

que se situa a revolta na praça. A mãe andava de sombrinha no arame, sem proteção, e o pai 

estava no trapézio de cabeça para baixo, atado ao colete de couro, ressaltando o perigo em que 

se encontravam, numa situação em que o enfrentamento da morte era exigido, visto que não 

havia saída fácil.  

Na segunda parte, que é composta pelos versos 22,23 e 24, Floriana se posiciona 

diante do contexto descrito e diz não ―à dor, à humilhação, às bocas vazias‖. Um 

posicionamento, uma tomada de decisão, que tem por consequência uma atitude que gera 

mudança. Por fim, Floriana atira três vezes com sua ―garruchinha de prata‖
44

. O primeiro tiro 

rasga a lona, e ela pode ver o sol; o segundo fez com que ―os covardes esquecessem o medo‖, 

e o terceiro ―explodiu como o grito de mil vozes‖. A partir daí, dessa insistência por parte de 

Floriana de fazer nascer a alegria, como ela mesmo diz, a luta já não era de um só, mas de 

muitos, e esses muitos quebraram a medida estabelecida pela ordem vigente para 

reestabelecer uma nova ordem.  

Já não cabe mais ao palco, apenas, a reflexão crítica, mas se dilata ao público essa 

reflexão vista no palco e nas práticas diárias, em que a medida é estabelecida a partir de uma 

hierarquia baseada nas relações de mercado. O assunto levado à cena, então, pertence 

plenamente ao universo épico, pois se refere à dinâmica de mercado. Sem clichês, o Alfenim 

                                                           
44

 A garruchinha é uma arma que Joaquina carrega consigo debaixo da saia, desde a saída de seu canto até o 

momento em que chega à estalagem e que anuncia à Merceeira que precisa vender para prosseguir viagem. Na 

Cena 13, o negócio com Vicente é desfeito. A garruchinha continua com Joaquina até a cena final, que Floriana 

empunhara na batalha.  
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consegue trazer para discussão uma escala de imposições, em que o conflito de classes se 

configura a partir da tensão entre o dramático e o não dramático.   

A partir da Cena 16, o dado épico se sedimenta e resolve, mediante procedimentos 

estético-formais, a contradição entre o assunto épico/histórico e a forma ainda no âmbito 

dramático. Vista a cena ―pelo avesso dos olhos‖ (Q.Q, 2007, p.16), delimita uma postura de 

leitura da história a contrapelo. No plano épico, já deixando a rigidez das personagens, no que 

tange à atuação, oriunda da forma dramática tradicional, como afirma Diógenes Maciel (2010, 

p.35), quando os atores (que representam o Aferidor e o Guia) deixam de funcionar em chave 

dramática e estendem um pano vermelho, ―quebrando o nível dramático e lançando as duas 

atrizes (e suas personagens) no eixo não-dramático‖, a peça, tanto em sua dramaturgia como 

no dado cênico, salta, juntamente com as atrizes (e personagens), para a dimensão épica.  

No quadro E, da cena 16, as personagens constroem falas que comentam a ação épica, 

ou seja, falas episódicas, cuja temática repousa na ação não executada, ou melhor, naquilo que 

poderia ter sido – é uma dimensão do diálogo que expressa, ao mesmo tempo, uma dimensão 

intrassubjetiva e extrassubjetiva que se torna comentário. O Maçom, o Aferidor e a Merceeira, 

aos seus modos, revelam aquilo que poderiam ter feito para conter o ataque da Guarda 

Nacional ou salvar a população. Essas falas estão prenhes de uma espécie de autocrítica por 

parte das personagens, ou consciência tardia, e ratificam a Canção da ocasião desperdiçada, 

em que a hesitação tarda a ação e o que resta ―é pior que tudo‖: 

  

MAÇOM – Da loja, vi o pelotão que avançava. Eu devia reprimir o excesso, 

mas confiei no livre arbítrio. 

AFERIDOR – Eu podia conter a soldadesca, mas preferi incentivar a 

carnificina. Eu podia emperrar a alavanca da guerra, mas me deixei embalar 

no acalanto da Morte. 

MERCEEIRA – As pessoas corriam à porta da igreja. Eu podia abrir as 

janelas para as dores alheias, mas fechei a porta. Eu podia me igualar aos 

iguais, mas não me empenhei nem por mim. 

VICENTE – Foi como se outro em mim ordenasse. Eu podia esporar o 

cavalo coragem, mas meti-lhe o freio na boca. Eu podia agarrar o novo pela 

rédea, mas deixei que o antigo me abalasse. (p. 17)  

 

É dessa maneira que as personagens, via relato das (im)possibilidades de ação, tecem 

um discurso voltado para os seus posicionamentos diante da revolta. Essa autocrítica se 

constrói em perspectiva histórica, urdindo um comentário que antecede o fim do mundo, 

inevitável pela progressão que tomou a revolta, em que a luta pela injustiça, pelo imposto de 

chão, pela imposição da ordem pelo Governo epela exploração do trabalho humano agrega-se 
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à luta pela mudança das medidas. Só a Negra é consciente e lança-se à luta: ―De que 

consciência eu posso me valer? De quem é o grito que vem de baixo? Eu lutei como pude‖ (p. 

17).  

No quadro F, Fim do Mundo, o dado épico, toma a cena e o embate entre os quebra-

quilos, e a Guarda Nacional toma o palco. Na voz do coro, como das personagens que 

compõem a cena, estão os dados épicos. A personagem épica atravessa os anos e vem à pauta 

da contemporaneidade em que a batalha, e o conflito que se avizinhava chega à cena, no plano 

épico, pois não cabe na forma do drama e urge uma tomada de posição no passado e no 

presente. 

 

CORO CANTADO – Quebra quilo, quebra metro, quebra litro. 

Quebra quilo, quebra metro, quebra litro. 

Quebra quilo, quebra metro, quebra litro. 

 

QUEBRA-QUILO – Fora com os padrões e as medidas 

Deixem-nos comerciar honestamente 

Fora arrematadores canalhas 

 

OUTRO QUEBRA-QUILO – Alistadores imundos 

Nossos filhos e maridos 

Não nasceram para a guerra  

 

DELEGADO – O que pretendem baderneiros 

Romper o equilíbrio social? 

O que pretendem 

Cambada de matutos primitivos,  

Negar a lei da gravidade? 

Nada impedirá a marcha civilizatória. 

 

QUEBRA-QUILO – Abaixo os impostos de sangue 

OUTRO QUEBRA-QUILO – Abaixo os impostos do chão 

 

CORO – Quem pode medir o suor do trabalho? 

Quem pode aferir o tamanho da fome?  

Abaixo os impostos da vida  

 

DELGADO – Abram fogo! 

Empunhem sabres 

Degolem se preciso 

Matem pelas costas 

Em nome da ordem 

Em nome da lei (p. 17) 

 

Na batalha entre o dramático e o não dramático, há uma síntese que se resolve a partir 

do elemento épico-narrativo. Na medida em que o dado histórico rompe a medida do drama, a 
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cena rompe com a quarta parede e desloca para o público questões pertinentes ao contexto 

atual. A medida é quebrada tanto no nível temático - quando o assunto extrapola o espaço 

cênico, tempo interno da peça, e se desloca como dado problemático ao público – como 

também no que diz respeito à discussão da forma dramática, fazendo emergir, a partir dos 

elementos épico-narrativos, uma nova forma.  

Na Cena 16 C: Morte de Joaquina, as atrizes e respectivas personagens, já ajustadas ao 

âmbito do épico/narrativo, rompem com a empatia entre atriz e personagem e, numa forma de 

récita, concomitantemente com a batalha, a partir da chegada dos Quebra-quilos à vila, 

―saltam‖ para o épico. Como uma ferida aberta, o conflito põe em discussão a perspectiva 

burguesa do imutável, daquilo que surge como o percurso natural das coisas. O dado épico se 

historiciza: Floriana larga o rosário e empunha sua garruchinha de prata. Todas as 

personagens relatam o que viram e o que poderiam ter feito, mas o fato é que o dado épico é 

maior do que as particularidades, alcança a todos e os obriga a tomar uma posição. Como 

Maciel relata, ―distanciada da personagem, a atriz que interpreta Joaquina nos revela o destino 

dela‖ (2010, p.36), assume a função narrativa e finaliza a peça com a narração da personagem 

Joaquina: ―A baioneta penetra-lhe o ventre. Joaquina sangra. Joaquina grita. Joaquina morre‖ 

(Q.Q, 2007, p.18). Floriana torna-se um eixo constitutivo de uma consciência crítica e voz 

problematizadora de um contexto marcado pela pobreza e pela injustiça. Uma voz que se 

constrói dialeticamente, numa relação estreita entre o conteúdo e a forma pela qual o 

diretor/dramaturgo/coletivo a formaliza, usando elementos vinculados ao épico/narrativo na 

construção cênica.  

Com esse espetáculo, eclode uma perspectiva de teatro integrado às questões 

pertinentes ao seu tempo, problematizando-as no palco e nas salas de ensaio. Quebra-quilos, 

portanto, como afirma Marciano, nasceu de  

 

[...] um trabalho que mobiliza até a exaustão as capacidades criativas de cada 

artista envolvido, de maneira que o produto alcançado, sempre inconcluso 

porque testemunho ―in loco‖ de um processo constantemente reativado, 

sintetiza de forma plural uma autoria coletiva sem que se perca de vista a 

marca pessoal e definidora de cada um. Desse procedimento nasceu Quebra-

Quilos, mais precisamente o projeto do Teatro Alfenim, grupo que aposta na 

pesquisa continuada e na construção de uma dramaturgia própria voltada 

para os temas que se referem ao sujeito brasileiro em formação. 

(MARCIANO, 2007, 24-25)  
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Como primeira peça do grupo, Quebra-quilos é responsável por instaurar um ambiente 

de produção e de interlocução sobre o teatro épico/dialético na Paraíba, fortemente pautado na 

discussão a respeito da teoria e da produção dramatúrgica de Brecht. Abre-se em todo 

espetáculo um confronto entre o dramático e o não dramático e cria-se uma tensão que se 

lança aos recursos épico/narrativos, um procedimento cênico-dramatúrgico capaz de escrever 

um discurso crítico, na forma, em torno do tema.  

Além disso, o espetáculo se move com a intenção de dialogar com um público 

permanente, para que se possa travar um diálogo produtivo com o sujeito brasileiro 

contemporâneo. Por esse motivo, Quebra-quilos tornou-se uma obra que estabelece um 

discurso crítico em torno do sujeito brasileiro contemporâneo e constrói uma narrativa da 

formação de um teatro, em terras paraibanas, de perspectiva épico-dialética.  
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4  A PARÁBOLA COMO RECURSO ÉPICO/NARRATIVO 

 

Em O Deus da Fortuna (2011), o recurso da parábola é utilizado como meio textual 

para formalizar um tema épico, que, necessariamente, extrapola o universo das relações inter-

humanas, visto não mais haver unidade entre o sujeito e o acontecer objetivo, debruçando-se 

sobre o aspecto extrasubjetivo. A parábola, elemento essencialmente narrativo, é utilizada 

para tratar de um tema histórico como o capital, diante do abandono de suas velhas formas de 

acumular para o terreno; da especulação financeira, conforme está formalizado nessa peça. 

Para tanto, o Coletivo de Teatro Alfenim utiliza elementos formais da comédia clássica, como 

afirma Marciano e Coelho, em ―Cinco tópicos para uma leitura crítica‖: 

 

O Deus da Fortuna, peça estreada em novembro de 2011, pelo Coletivo de 

Teatro Alfenim, na cidade de João Pessoa, Paraíba, utiliza como modelo a 

estrutura da comédia clássica. De seus elementos constitutivos aproveita os 

mais adequados à construção da narrativa épica, sem a preocupação de uma 

correspondência estrita às convenções que determinam o gênero. Essa 

escolha metodológica nasce da observação de procedimentos semelhantes 

adotados por Bertolt Brecht (MARCIANO; COELHO, 2013, p.61). 

 

Segundo Bornheim (1992), um dos recursos utilizados para o efeito de distanciamento 

é a relativização da ação e, nesse contexto, a parábola serve como procedimento estético-

formal de relativização, justamente por não permitir que a ficção triunfe sobre a realidade, 

servindo como símile, visto que passa a se referir diretamente àquilo que dá origem a esse 

símile, que se encontra no terreno das situações reais. Para Bornheim (1992, p.319), ―[...] a 

parábola perde em valor próprio, mas impõe-se na medida em que se refere a outro que não 

ela e que está fora dela‖.  

Ainda sobre o recurso da parábola como elemento épico/narrativo, Sarrazac (2012, p. 

133) afirma:  

 

Para que haja peça-parábola, convém então que a peça se articule em torno 

de uma comparatio, que irá constituir o núcleo de uma peça ora breve, ora 

longa, mas sempre com uma estrutura simples. Estrutura comparativa, em 

que uma questão difícil e abstrata- política, filosófica, religiosa etc. – é 

reportada a uma narrativa acessível e imagética (2012, p.133).  

 

Sant‘Anna (2010), em seus estudos sobre a parábola, enfatiza sua função 

confrontativa, na medida em que esse recurso se constitui como uma metáfora cujo objetivo é 

de desfazer as convenções que estabelecem uma compreensão de certa situação histórica e 
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estabelecer um novo caminho de entendimento do fato, não como uma teoria que se reduz a 

uma maneira de entender o mundo, mas como uma narrativa capaz de ajudar as ―pessoas a 

lidarem com o mundo, mudando-o por meio de transformações delas próprias‖ 

(SANT‘ANNA, 2010, p.263). Daí o caráter didático da parábola, pois, desde sempre, assume 

ser uma metáfora de um dado processo histórico, que situa o espectador/leitor e o ator, numa 

posição de agente não estático. O autor afirma, ainda, que se deve 

 

[...] perceber que o ponto-chave é que as parábolas tendem a provocar os 

ouvintes a procurarem ideias não óbvias ou ocultas que eles poderiam ter 

recusado se fossem expressas de uma maneira mais evidente (SANT‘ANNA, 

2010, p. 266). 

 

No caso das parábolas modernas, como verificamos em O Deus da Fortuna, as 

personagens, em seu comportamento, são contraditórias e, por vezes, estabelecem uma 

dialética capaz de questionar o próprio ator em cena. Outro ponto em que a parábola moderna 

se difere da clássica, ou da parábola convencional
45

, é o desfecho, que, no teatro épico (e não 

é diferente na peça em questão), não busca um fechamento, mas uma provocação sobre a 

situação instalada. Como é uma narrativa alegórica, não se pode exigir da parábola uma teoria 

ou um discurso objetivo, visto que ela oferece a possibilidade de observar por dentro as 

dinâmicas sociais, a ponto de germinar uma postura crítica ou, pelo menos, pensante por parte 

daquele que, de algum modo, envolve-se no processo artístico.  

Outro aspecto importante a se frisar é a extensão da parábola em estudo. Ao contrário 

da parábola tradicional, como, por exemplo, as parábolas bíblicas, O Deus da Fortuna é de 

uma extensão bem mais abrangente, o que também é, de certo modo, forçado pelo tema a ser 

                                                           
45

 A parábola assume um caráter narrativo, ao se estruturar em forma diegética, em que se constrói uma história, 

sob um efeito de encadeamento de ações. No entanto, essa história ficcional estabelece uma ponte com um fato 

corrente de nosso dia a dia, em analogia declarada, em que se alimenta e se espelha para se constituir. Portanto, 

uma característica importante referida à parábola é de incitar os ouvintes ou espectadores a, por meio de um 

processo de analogia, construírem um significado sobre daquilo com que estabelecem diálogo, não de maneira 

individualista, mas buscando entender através de pistas que são deixadas ao longo da narrativa, a qual constrange 

o público a um modelo de consciência de disposição crítica. As parábolas modernas fogem à regra de, 

necessariamente, apresentarem uma ligação direta com discursos ―mais amplos‖, pois têm uma autonomia que a 

parábola tradicional não adquiriu. Essa autonomia na construção fabular faz com que a parábola se estenda, 

diferente do caráter breve que tinha. As personagens ganham multiplicidade em seus caracteres, por não serem 

maniqueístas e desnudam as contradições que as cercam ou até as múltiplas possibilidades de tomadas de 

posições, o que desvia o caráter unilateral em que se calcavam as parábolas tradicionais. Segundo Sant‘Anna 

(2010, 306-308), sobre a obra de Brecht, o que se torna relevante na parábola moderna ―é o fato de mais de uma 

leitura em mais de um nível da obra. No caso da peça em questão pode-se detectar pelo menos dois níveis 

parabólicos: o da história em si e outro, paralelo, o do espaço cênico, já que se trata de uma parábola para o 

teatro. [...] Diferentemente do procedimento típico tradicional, em que as funções didática e confrontativa são 

evidentes, os exemplares modernos transferem para os leitores/espectadores a tarefa de, por eles mesmos, 

desatarem os intrigantes nós dialéticos estruturadores do texto.‖  



167 

 

 

 

 

tratado. Como último aspecto sobre o recurso da parábola, em uma perspectiva moderna, é 

necessário destacar a maneira como as narrativas não procuram transmitir  

 

princípios universais explícitos [...]. Diferentemente do procedimento típico 

tradicional, em que as funções didática e confrontativa são evidentes, os 

exemplares modernos transferem para os leitores/espectadores a tarefa de, 

por eles mesmos, desatarem os intrigantes nós dialéticos estruturadores do 

texto. (SANT‘ANNA, 2010, p. 308) 

 

Reforçando a necessidade de mudar a estrutura da parábola, Rosenfeld (1976, p. 86) 

nos mostra mais uma via de entendimento: 

 

Uma época com todos os valores em transição e por isso incoerentes, uma 

realidade que deixou de ser um mundo explicado, exige as adaptações 

estéticas capazes de incorporar o estado de fluxo e insegurança dentro da 

própria estrutura da obra. 

  

A partir de tal concepção, o Alfenim constrói uma narrativa que tem amplas 

semelhanças com A alma boa de Setsuan (1943) – peça de Bertolt Brecht, na qual três deuses 

vão à busca de uma ―alma boa‖, a fim de comprovar que é possível fazer o bem, apesar de se 

viver em um mundo marcado pela exploração e pela brutalidade. No entanto, a discussão gira 

em torno do capital em seu estágio de acumulação. Já na peça do Alfenim, o capital assume 

uma nova forma: em O Deus da Fortuna, conta-se a história de Sr. Wang, um dono de terras. 

A dimensão do tempo/espaço da parábola é situada na China Antiga, numa fazenda de 

plantação de arroz, que acumula uma dívida muito grande com um agiota da região, o Sr. Cai 

Fu, que chega ao ponto de penhorar a própria filha e entregá-la ao filho do agiota, a fim de 

quitar dívidas. É assim que Zhao Gongming, o Deus da Fortuna, surge para Sr. Wang e lhe 

desvenda o que há de vir, com a condição de que seja erguido um templo em sua adoração. 

Sobre isso, Iná Camargo Costa enuncia: 

 

O Deus da Fortuna me parece complementar à A Alma Boa. O ponto de 

partida sendo o fetiche encarnado do capital. O capital é ele mesmo fetiche. 

Ora, relacioná-lo com deuses é ir ao abraço. A Alma boa de Setsuan expõe 

uma figura: a acumulação primitiva. Vocês estão falando da mesma coisa e 

da outra coisa, esse é o ponto fundamental para quem dialoga com o Brecht; 

vocês estão tratando do cu do mundo sob a figura do capital financeiro. E o 

importante é que isso diz muito sobre a experiência do Brasil (COSTA, 

2013, pp. 28-29).  
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A estrutura da peça é o primeiro indício da desconstrução do valor máximo do drama, 

dito bem feito, pois elementos estruturais como prólogo, intermezzo, epílogo e canções 

trabalham a favor da descontinuidade, da necessidade de demonstrar a clara insuficiência da 

forma do drama para formalizar um assunto de grande extensão e que se constrói para além 

do indivíduo. Como se sabe, este texto parte de um fragmento do Diário de Brecht, que lhe 

serve de argumento:  

 

Comprei em Chinatown um pequeno amuleto chinês por 40 cents. Penso 

numa peça As viagens do Deus da Fortuna. O deus daqueles que gostariam 

de ser felizes sai viajando pelo continente. Por onde passa deixa um rastro de 

assassinatos e atentados. Não tarda a atrair a atenção das autoridades como 

instigador e co-autor de muitos crimes. Obrigado a se esconder, torna-se um 

fora-da-lei. Finalmente é denunciado, detido, julgado e condenado. Na 

iminência de ser executado, descobre-se que é imortal. Reclina-se contente 

na cadeira-elétrica, estala a língua quando toma veneno etc. Confusos, os 

carrascos, capelães etc. vão embora exaustos, enquanto do lado de fora do 

corredor da morte a multidão que temerosa viera assistir à execução retira-se 

cheia de renovada esperança (BRECHT, 2005, p. 41). 

 

Já no Prólogo A, O Deus da Fortuna baterá a vossa porta, que se passa na 

propriedade do Senhor Wang, cuja cozinheira, a Senhora Shu, sua filha Jing Jing e a criada 

Liu Po prestam homenagens ao Deus da Fortuna, na esperança de que ele apareça, a quarta 

parede é rompida, e o Deus da Fortuna dirige-se ao público, quando desmonta do tigre em que 

estava montado, sem que as personagens que lhe prestam homenagem o notem, numa 

intenção clara de desarticular a ideia de uma falsa ilusão que o drama há muito utilizou. 

Assumindo o Prólogo, sua função de introito ao que será contado, o Deus da Fortuna assume 

formalmente uma função de narrador, explicando a tradição chinesa e contextualizando o 

público para que compreenda bem mais a parábola a ser desenvolvida.  

 

DEUS DA FORTUNA – Honorável público, sou a imagem viva de Zhao 

Gongming, o Deus daqueles que querem ser felizes. Hoje é o quinto dia do 

primeiro mês lunar. Por todo continente, desde os palácios cobertos de jade 

até o mais miserável casebre, os habitantes deste império me prestam 

homenagens. Esperam que eu entre pela porta, trazendo a Fortuna. Lá está 

Jin-Jing, a filha do poderoso Senhor Wang, proprietário destas terras, atrás 

dela, as criadas da casa. Observem, entoam hinos em meu louvor. (O DEUS 

DA FORTUNA, 2011, p.1)
 46

  

 

                                                           
46

 Doravante, citaremos apenas a paginação. 
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Esse elemento tem uma função polissêmica, pois, ao mesmo tempo em que explica ao 

público/leitor o tema a ser tratado, declara que todos nós participamos de uma dinâmica (o 

mundo das relações de trabalho) em que somos utilizados como meras ferramentas para o 

capital, já que o Deus da Fortuna se intitula o deus de todos os que desejam a felicidade. A 

adoração presenciada em cena, como um ritual religioso diante do Deus da Fortuna, aproxima 

o público de um contexto em que o capital ainda se comporta em sua forma primitiva de 

acumulação, em que as crenças estão pautadas em ritos oriundos da tradição e coadunadas 

com o velho modo de entender as relações de trabalho. O Deus da Fortuna, no entanto, 

personifica-se: o que traduz uma espécie de entidade que está em constante movimento 

desenvolve-se, está em processo e se alimenta da esperança dos homens de um dia serem 

afortunados, o que, ironicamente, é questionado pela canção seguinte.   

A canção O Deus da Fortuna baterá à vossa porta, por sua vez, cantada pelas atrizes 

em cena, como acentua a rubrica, tem um olhar crítico, pois é a partir da constatação de um 

mundo contornado pela impossibilidade, oriunda de inúmeros questionamentos, que são 

problematizadas questões encaradas como naturais e que, apesar de contraditória, a esperança 

ressurge na forma de um deus:  

 

Quanta desesperança! 

O mundo não será eternamente assim [REFRÃO] 

O Deus da Fortuna baterá à vossa porta 

Por que nos campos deu praga na colheita? 

E os peixes nos rios não se deixam mais fisgar? 

Por que os frutos apodrecem nos pomares? 

E a desgraça campeia em vez de abastança? 

Por que a riqueza do mundo virou troca 

E o trabalho dos homens perde o valor? 

Por que o dinheiro se dissolve como açúcar 

E o futuro é uma boca desdentada? 

[...] Por que a vida é ―noves fora? ‖ (p.2)   

     

Em contradição com os rituais para o Deus da Fortuna, que se alimenta da esperança 

dos que são massacrados pela desigualdade em que reside o conflito de classes, a exploração 

do trabalho escraviza o homem a uma desumanização e, apesar de o contexto apontar sempre 

para o pior, quanto mais miserável o homem se torna, mais se apega à ilusão de ser visitado 

pelo grande Zhao Gongming. Por fim, a canção faz referência clara a Karl Marx, que afirma – 

em seu Manifesto Comunista (1848), escrito em parceria com Friedrich Engels – que ―a 

propriedade privada está suprimida para nove décimos de seus membros‖ (1998, p.54), 

portanto, estão excluídos da distribuição das riquezas nove décimos da população mundial, 
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composta por trabalhadores explorados em sua força de trabalho, cuja contradição está em 

serem os produtores dessa riqueza.  

No prólogo B, Promessa ao Deus, Sr. Wang deixa claras suas intenções de casar Jing-

Jing com Shang, filho do Sr. Cai Fu, e revela uma segunda contradição: a opção que lhe resta 

para sanar a dívida é esperar que o Deus da Fortuna apareça. Enquanto isso, precisa de outro 

empréstimo, ou seja, quanto mais o Sr. Wang tenta escapar da dívida, mais se endivida. Os 

mecanismos oferecidos pelo capitalismo, como via para a felicidade, tornam, ao contrário, o 

indivíduo dependente de suas regras e imposições, revelando-se um engodo, devido à sua 

aparência natural, como uma espécie de força atávica do destino que leva a uma consequência 

inevitável. A mesma ideia se estabelece no âmbito das tradições. O casamento sem o 

consentimento de Jing-Jing, a futura noiva, visto pelo prisma da tradição, não indica nada de 

errado, mas acaba ganhando contornos diferentes se visto sob o ângulo dos processos 

históricos, pois sabemos que a motivação deriva de uma série de empréstimos do pai com o 

agiota Cai Fu – assim, uma análise mais acurada desnuda uma conjuntura social pautada pelo 

conflito de classes e pela exploração do homem pelo homem, que, de forma impiedosa, força-

o, como indivíduo social, a agir de maneira contrária a sua vontade, portanto, nada natural. 

No Prólogo C, Feição Humana, o Deus da Fortuna ganha vida novamente e, dirigindo-

se ao público, explica que o capitalismo personificado em si mesmo já não tem sua forma 

primitiva açambarcadora, como se revela, ainda em ―sua ignorância‖, o Sr. Wang, mas tem 

agora, uma forma ―volátil‖, ―imaterial‖ (p.4):  

 

Vocês foram testemunhas 

Da ignorância desse proprietário 

Senhor Wang 

Um primitivo acumulador de dinheiro 

Um primitivo espoliador do trabalho 

Um primitivo açambarcador da riqueza material 

Desafortunado 

Como aqueles dentre vós que não percebem 

O verdadeiro poder 

De minha imaterial presença 

Por isso... 

Tigre, assuma sua feição humana, desça do altar e venha cumprir seu papel 

na história. 

TIGRE (a imagem do Tigre ganha vida) – Eu me recuso. Sempre que tento 

assumir feição humana tomo na cabeça. 

DEUS DA FORTUNA – Você fala dos tempos da revolta? Não basta sair 

atirando nos relógios. Entra século, sai século, você sempre comete os 

mesmos erros: toda vez que lhe concedo traços humanos você esquece de 

seu passado de fera e age como um rato. 
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TIGRE – Assumo feição humana por conta própria. 

DEUS DA FORTUNA – E me obriga a correções. Sou obrigado a descer a 

lenha. 

TIGRE – Fiz a besteira de acreditar que podíamos ser amigos. 

DEUS DA FORTUNA – Reconheça: é impossível alterar as leis do 

universo. Eu sou o capital, você o trabalho. Entre nós não pode haver 

conciliação: ou você me destrói, coisa que eu duvido, porque no fundo 

precisa de mim, ou se conforma e se submete aos meus desígnios. 

[...] retome seu lugar no coração dos homens. Assuma seu posto na 

consciência deles. Em suma, promova a desordem e me destrua se for capaz. 

(p.4-5) 

   

Em cena, o Deus da Fortuna está sentado sobre um tigre, desde o início; em seguida, 

sai do seu assento e se dirige ao público, numa clara posição de superioridade em relação à 

submissão do tigre, cuja figura, no jogo entre ele e o Deus da Fortuna, também se personifica: 

ao se tratar de um tigre com características humanas, separa-se da figura imóvel em que antes 

aparecia em cena – o Deus da Fortuna sentado no tigre, é como um símbolo daqueles que 

acreditam realmente no que o capitalismo promete, no entanto, a gana do tigre, inerente a sua 

natureza felina, não se manifesta, pois está domesticado e se comporta de forma contrária a 

sua natureza, como já apontado sobre o sujeito histórico que se vê impelido a agir de maneira 

contrária a sua vontade. O tigre até pensa em se rebelar, como ele mesmo afirma: ―às vezes, 

tenho gana de morder sua cabeça‖ (p.5).  

O desafio do Deus da Fortuna é feito com a intenção de que o tigre tome seu lugar na 

história, assuma uma feição humana e promova a desordem. Mas é preciso não cometer os 

mesmos erros do passado, ―atirando nos relógios‖, como afirma o Deus da Fortuna. Em cena, 

a unidade entre O Deus da Fortuna e o tigre desfaz-se num instante, numa releitura em chave 

dialética sobre o capital que se fortalece ao submeter o homem, como força de trabalho, ao 

seu jugo, aniquilando-o como sujeito histórico e domesticando-o, ao mesmo tempo em que se 

autodenomina arauto da redenção para aqueles que esperam confiantemente por sua visita. O 

Capital, na figura do deus, e a força do trabalho humano, na figura do tigre, instauram um 

conflito histórico em que o tigre se submete às suas imposições, sempre agindo como ―rato‖:  

 

DEUS DA FORTUNA – Reconheça: é impossível alterar as leis do 

universo. Eu sou o capital, você o trabalho. Entre nós não pode haver 

conciliação: ou você me destrói, coisa que eu duvido, porque no fundo 

precisa de mim, ou se conforma e se submete aos meus desígnios. (p. 5).
47

 

                                                           
47

 É importante frisar que as relações entre o Deus da Fortuna e o Tigre, como em vários momentos da peça, 

entre as personagens, dão-se pelo diálogo que se constrói mediante a relação com procedimentos estético-

formais de ordem épica. Nesse caso, a fábula ainda é sedimentada pelo diálogo, posto em chave épica, uma vez 
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O Deus da Fortuna lança o desafio diário, e a opressão se dá nas práticas diárias, em 

que, entorpecidos pelo consentimento da utopia, sofremos como tigres domesticados, 

desorientados por um sistema aparentemente imutável. É contra essa ideia falsa de 

imutabilidade que se deve lutar, uma vez que, historicamente, percebem-se momentos crísicos 

em que o Capital se fragiliza. No entanto, consegue reverter esses estágios, a ponto de tornar-

se mais forte historicamente, reinventando-se em sua feição cada vez mais complexa e 

subordinando a classe explorada pelo temor que se tem às imposições do mesmo. A luta 

contra o Capital é, antes de tudo, a luta pela consciência de classe, uma consciência que se 

constrói a partir da história como fonte crítica e não como página virada, pois ignorá-la é 

partir para o erro, como, de maneira ousada, alerta o Deus da Fortuna.  

A Primeira Cena, Receita para assar patos, descortina a condição humana sob a égide 

do capital, através de um discurso tecido por um diálogo pouco produtivo, se o julgarmos pelo 

prisma da forma dramática tradicional, visto que o diálogo não apresenta, de maneira 

substantiva, o confronto de ideias, a ponto de carregar em si as cenas futuras. No entanto, em 

seus desencontros, vão se tecendo três discursos que evidenciam o mesmo tema: a condição 

do homem vencido pelas imposições de uma nova configuração social. A cozinheira Shu 

consola Jing-Jing, rememorando a acontecimento fatídico que foi a morte de sua mãe, que se 

jogou no lago e morreu, juntamente com três colonos, que tentaram salvá-la. Ao mesmo 

tempo, Jing-Jing avalia sua vida e, fazendo o mesmo diagnóstico, pensa em ter o mesmo 

destino da mãe. Em meio a uma conversa melancólica, Liu Pó, ajudante da cozinheira Shu, 

uma espécie de governanta, a quem os cuidados da filha do Sr. Wang são confiados, vai 

tratando o pato para o jantar de união entre Shang e Jing-Jing: corta o pescoço, depena, 

escalda, estripa e tempera. O destino do pato, metaforicamente, é a melhor descrição para o 

que espera Jing-Jing. Como será visto, na cena do banquete de conciliação da dívida do Sr. 

Wang com Cai Fu e, consequentemente, do casamento da senhorita Jing Jing com o filho do 

usurário, a jovem será oferecida como pagamento da dívida, mesmo que a contragosto. Pato e 

filha são oferecidos no banquete, quando se provariam as habilidades da senhorita Jing Jing, 

como a dança, ao mesmo tempo em que se delicia o pato.  

O dado épico presente na Cena 1 é a lenda contada pela Sra. Fu, que assume o papel 

de narradora. A lenda conta a história de Chen Fu Chao, que tinha uma grande dívida e 

                                                                                                                                                                                     
que as cenas não se movem como encadeadas umas às outras, interdependentes, e que caminham sem a 

interferência de elementos externos ao diálogo para um desfecho.  
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decidiu se matar se jogando da ponte. Um velho peixeiro que vinha passando precisava 

vender seu peixe, e se perdesse mais um pouco de tempo, seu produto apodreceria, porque, 

por causa do suicida, a ponta estava interditada. Então, o velho peixeiro subiu à ponte, 

empurrou Chen Fu Chao e disse: ―Egoísta, não pense só em si mesmo‖ (p.8). Essa lenda é um 

relato que evidencia, pela analogia possível de se estabelecer, a morte da mãe de Jing Jing, 

que se suicidou por se sentir sufocada pelo marido, devido aos valores patriarcais, alicerçados 

na tradição, que a sufocaram. Jing Jing sofre com a ideia de se sentir extensão dessa tradição, 

quando se coloca no lugar da mãe, e ameaça tirar a própria vida. A Senhora Shu alerta: ―a 

tirania nunca vence‖ (p.7) a tirania contra o outro ou contra si mesmo.  

Tanto a mãe de Jing Jing quanto Chen Fu Chao se acovardaram diante da vida, por 

isso tiraram a vida, mas, ao mesmo tempo, quando olhamos para a história de Chen Fu Chao, 

constatamos que um peixeiro o empurrou enquanto ele hesitava. Esse peixeiro precisava 

atravessar a rua, que estava interrompida pelos transeuntes que olhavam o desespero do 

suicida, e seu peixe precisava estar fresco para venda, portanto grita para Chen Fu Chao: 

―Egoísta, não pense só em si mesmo‖ (p.8). Essa declaração constrói uma leitura da cena em 

chave dialética, pois o desespero de Chen Fu Chao era a dívida que tinha e que já não podia 

pagar, ou seja, o modo capitalista o tinha sufocado a ponto de se desesperar. Já a mãe de Jing 

Jing se casara com um homem sob a tradição patriarcal, em que se baseavam as relações 

sociais, o que repercutia diretamente nas relações de trabalho do marido, no que tange a sua 

credibilidade como homem de família. No entanto, aquele que precisava de ajuda, mas sentiu 

o punho cerrado das relações de mercado, quando descartado do mundo dos negócios pela 

dívida que contraíra, foi dito como egoísta, porque atrapalhava os negócios dos outros, e foi 

egoísta ao entender, equivocadamente, que a luta por justiça é individualista. A mãe de Jing 

Jing se suicida por não suportar a dor da vida, no entanto, aos olhos da Senhora Shu, esse ato 

foi um erro, uma vez que é preciso estar vivo em ato de resistência.  

A partir das duas leituras, aponta-se um caminho para Jing Jing, que pretende fugir do 

casamento através da morte, como a mãe, mas é aconselhada a aprender a lição. A vida não se 

resume ao confinamento de decisões pessoais, como a forma do drama burguês converge suas 

ações e sedimenta seu assunto de ordem individualista. A história experienciada é a fonte da 

sabedoria da Senhora Shu, e ela não ignora o fato de sua dinamicidade e de como, ao agir no 

âmbito social, repercute na vida em campo privado. Ou seja, é possível romper com o destino 

das mulheres da família do Senhor Wang, pois a estrutura de pensamento edificada nos 

conceitos burgueses, que pregam uma vida que segue uma linha sem alterações – antes 
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sedimentada pela forma do drama burguês, com o encadeamento das ações que, ao não sofrer 

alterações de elementos externos ao conflito posto via diálogo, conduz a personagem a um 

desfecho – é rompida pelos elementos épicos que interferem na linha temporal.  

As lições oriundas das lendas, mediante a narração de intenção didática, que, ao 

romper com o clímax dramático que a forma do drama burguês elabora, por não permitir 

interferências externas, conduzindo a personagem numa sequência de ações, distancia-a a 

ponto de possibilitar uma reflexão sobre as possíveis tomadas de decisão. O diálogo é 

entrecortado por comentários que rememoram o passado da mãe de Jing-Jing e projetam o 

futuro dessa personagem, costurado, metaforicamente, pela preparação do pato, o que 

remetendo à sua vida, negociada no Mercado de Futuros, apontando, pois, para uma 

construção narrativa. Reforçando o trabalho do ator que desempenha uma interpretação, em 

chave dialética, que requer, ao mesmo tempo em que se dedica à interpretação de uma cena, 

um distanciamento crítico, em seu artigo crítico ―Uma poética lição de economia‖, Eliane 

Lisboa afirma que ―em todos estes momentos ali está o ator, narrador de si mesmo e da 

situação em que se insere, atuando sempre e com a mesma precisão e concisão com que os 

objetos cênicos são pensados‖. (LISBOA, 2013, p.15) 

A lenda contada por Liu Po sobre Chen Fu Chao, estruturalmente, tem a mesma 

função da parábola em relação ao tema da peça e à parábola, como a técnica da narrativa, e 

tem um distanciamento que é inerente a sua forma. Para se explicar algo da realidade, de tema 

complexo como o capitalismo em sua forma volátil, de especulação financeira – no qual o 

investimento do capital em bancos, por iniciativas internacionais, é especulativo e comporta-

se como um dinheiro que não se consegue vê em sua matéria concreta, pois que não se apega 

à forma da cédula, que "voa" – entra e sai rapidamente e é aplicado, com muita rapidez, no 

melhor investimento naquele contexto. Por isso, é tão momentâneo em sua presença e tão 

devastador em sua capacidade de causar a desordem nos bancos e nas casas de investimento. 

Portanto, usa-se o recurso da parábola, construindo, a partir do distanciamento, a 

possibilidade de compreender por analogia. Da mesma forma, a lenda é utilizada para 

esclarecer, de maneira objetiva, as consequências do suicídio e sua repercussão social.  

Esse efeito de distanciamento causa nas personagens um efeito semelhante ao da 

parábola em relação ao público/leitor, na medida em que o recurso épico, tanto na parábola 

como na lenda, formaliza um assunto - o processo evolutivo do capital - desde sua forma 

primitiva de acumulação até sua forma de especulação financeira, que, por sua natureza épica, 

não caberia na forma do drama tradicional. Assim, a remissão ao elemento narrativo é capaz 
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de oferecer ao leitor/espectador uma melhor compreensão da cena anterior no que se refere à 

possibilidade racional do suicídio, porque, por ser narrativo, o fato é passado, distanciando-o 

do acontecido e tornando-o capaz de avaliar para além dos sentimentos, como quem se coloca 

diante de um fenômeno que precisa ser estudado por um olhar analítico e crítico, como é o 

caso de Jing-Jing que, durante o diálogo com Liu Po e a Sra. Shu, levada pelo desespero, é 

impelida a pensar no suicídio. Com a ruptura do diálogo, a personagem é forçada a refletir, já 

que a lenda a faz pensar com distanciamento. Não é apenas um jogo formal, mas, pelo que se 

pode inferir, a peça, em suas malhas textuais, consegue tecer concepções que extrapolam a 

trama fictícia e oferece tanto aos atores quanto ao público a possibilidade de refletir. Essa 

relativização da ação com o uso de recursos épicos, como afirma Bornheim, dá ao espectador 

a possibilidade de pensar na ação cênica, não apenas no plano teatral (ficcional), mas 

―também na vida social concreta, extrateatral, que se encontra na base daquela ação‖ 

(BORNHEIM, 1992, p.319).  

Na Cena II, não se configura o encadeamento da cena passada, há uma interrupção da 

ação, que, ao mesmo tempo, estabelece a cada cena uma autonomia capaz de comunicar, 

mesmo sem a necessidade de um todo, pois o épico, ao contrário do princípio da Dramática, 

não aposta na concisão e na unidade das partes, mas seleciona as partes como num jogo de 

montagem em que as peças ganham autonomia, ao mesmo tempo em que, agrupadas, 

conseguem expressar um sentido coeso e coerente. Não são vários mundos ou universos 

diferentes, não é o mundo fragmentado de um todo caótico, mas o teatro épico trata das 

relações humanas que se materializam como componente histórico, e esse dado social pode 

ser observado tanto na amplitude das relações quanto nas relações de trabalho, como também 

nas relações mais domésticas, como entre namorados. A filha do Sr. Wang será vendida no 

mercado, e a presença do Sr. Cai Fu personifica o jogo da agiotagem, do mercado de 

especulação, das taxas de juros compostos, do capital sobre a subjetividade humana
48

.  
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 Outra peça que remete a esse tipo de assunto é o Rei da Vela, de Oswald de Andrade, publicada em 1937 e só 

encenada pela primeira vez no Brasil em 1967, no Teatro Oficina, pelas mãos de José Celso Martinez Corrêa. 

Abelardo I é o rei da vela, que se aproveita da situação de crise econômica do país (década de 30), empresta 

dinheiro a juros altíssimos e vai erigindo seu império. Heloísa, filha de um antigo latifundiário (Coronel 

Belarmino), representa uma classe em decadência, ao passo que Abelardo I representa o usurário em ascensão (a 

burguesia ascensional), construindo uma classe social sem o prestígio da aristocracia, mas com o capital a seu 

favor, que se une (casando-se), num processo de negociação que está presente nos dois primeiros atos da peça, 

para ser subserviente a Mr. Jones, o capital estrangeiro. Dessa forma, Oswald de Andrade cria uma escala de 

interesses e de processo de exploração que converge para a exploração do homem pelo homem, mediante as 

regras do capital que se estabelecem no Brasil pós-quebra da bolsa de Nova York. Abelardo II, sócio de 

Abelardo I, rouba-o e consegue quebrá-lo de tal forma a perder tudo. A peça termina com o som da marcha 

nupcial entre Abelardo II e Heloísa, marcando a união dos dois, que é regida pela via das relações de mercado, a 

serviço de Mr. Jones, que exclama: ―Oh, good business!”  
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 Leandro Konder explica sobre o processo de acumulação, na figura do açambarcador, 

que se desenvolve em capital, ou melhor, o dinheiro que estava parado, como tesouro a ser 

juntado, é circulado para conseguir acrescê-lo um valor a mais obtido pelos juros de seu 

empréstimo. Dessa forma, constroem-se o capitalismo e a figura do capitalista:  

 

A princípio, o proprietário das mercadorias vende-as com a finalidade 

específica de obter objetos de que necessita. Depois, passa a vendê-las a fim 

de obter o dinheiro com a qual poderá vir a obter qualquer objeto de que 

porventura venha a carecer. Por fim, passa a vendê-las com o fito de obter 

um dinheiro que não mais permanecerá petrificado nas suas mãos como um 

tesouro, não mais será retirado de circulação para ficar imobilizado nas suas 

mãos, e sim será empregado de maneira a multiplicar-se, de maneira a atrair 

mais dinheiro para o proprietário. O entesourador cede lugar ao capitalista. 

O capitalista é o entesourador racional, que não retém o dinheiro paralisado 

nas suas mãos: lança-o à circulação, com o astuto propósito de recuperá-lo, 

acrescido em seu valor primitivo. E o capitalismo é o sistema que garante a 

possibilidade regular desta operação (KONDER, 2009, p.142).  

 

Cai Fu, em sua linguagem e modo de agir, é todo cálculo, e na linguagem dos 

negócios, os juros são a única via para uma progressiva ascensão. A situação do Sr. Wang, no 

que se refere às suas dívidas, gradativamente, desvela uma situação difícil: a falência 

financeira do Sr. Wang e sua total dependência ao Sr. Cai Fu – suas terras, arrozais, 

amoreiras, seda, vacas, galinhas, colonos, Jing-Jing (sua filha): tudo o que sua alma 

açambarcadora poderia possuir estava penhorado. Em suma, o açambarcador é superado pelas 

novas práticas do mercado, que reside nas práticas de negociação do Sr. Cai Fu, sobre a qual 

repousa a ideia capitalista de utilizar o capital em circulação no mercado a juros, ao contrário 

do Sr. Wang, que concentrou sua riqueza em bens materiais, como verdadeiro entesourador.  

Completamente dependente do empréstimo do Sr. Cai Fu, Wang entrega até a sua 

dignidade, servindo de cavalo para Shang, filho do agiota, que monta sobre suas costas. 

Batendo e simulando uma montaria, numa cena patética, humilhante e cômica, o Sr. Wang 

sofre a violência moral imposta pelo Sr. Cai Fu sem reclamar. O riso, em ―O Deus da 

Fortuna‖, não tem função de aliviar o tom sério, como um relaxamento, a fim de entreter, mas 

desvelar uma realidade social, denunciando suas contradições com a inversão moral, 

rompendo com a ordem vigente e construindo novas perspectivas para o assunto tratado.  

Já não é só sua filha que sofre a violência de um sistema excludente e impositivo. O 

Sr. Wang, ironicamente, é prejudicado pelo mesmo mecanismo que o beneficiou. Exaurindo-

se totalmente de orgulho próprio, o ―feitiço vira-se contra o feiticeiro‖. Sr. Wang, que antes 

teria tratado sua filha como mercadoria, esvaziando-a de sua subjetividade, transformando-a 
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em objeto com valor de troca, sofre a mesma reificação, quando, em termos financeiros, 

precisa penhorar tudo o que tem e, pateticamente, chega a servir de cavalo ao filho do Sr. Cai 

Fu.
49

 São essas idas e vindas que constroem a dialética do capital: o homem, produto 

explorado, em algum momento, é explorador e, na cadeia sistêmica dessas relações, todos são 

reduzidos ao seu valor de comercialização, como acentua Leandro Konder (2009, p.130), em 

Marxismo e Alienação, quando trata da relação entre alienação e capitalismo: 

 

A sociedade capitalista é a sociedade em que a alienação assume, 

claramente, as características da reificação descrita por Lukács em Histoire 

et conscience de classe, com o esmagamento das qualidades humanas e 

individuais do trabalhador por um mecanismo inumano, que transforma tudo 

em mercadoria. ‗Se acompanhamos o caminho que a evolução do processo 

do trabalho trilhou desde o artesanato, passando pela corporação e a 

manufatura, até o maquinismo industrial, vemos nele uma racionalização que 

cresce incessantemente e uma eliminação cada vez maior das propriedades 

qualitativas humanas e individuais do trabalhador‘. 

  

A interrupção da ação leva ao Primeiro Intermezzo (A), numa espécie de pausa, a fim 

de se distanciar para uma reflexão. Denomina-se Discurso sobre a manifestação ontológica 

da felicidade universalizante. Ou Yang Xun, aspirante a erudito, ―visivelmente bêbado‖ 

(p.10), faz uma reflexão sobre a felicidade, em que o Deus da Fortuna assume a forma de 

riqueza, cuja materialidade não pode ainda ser confirmada, mas que, futuramente, confirmar-

se-á. A esperança de um dia ser feliz, essa construção utópica, esbarra numa contradição 

prática: os favorecidos com a presença do Deus da Fortuna são sempre os endinheirados. 

Aqueles que não têm fortuna são os mais esperançosos, apesar de serem os ricos os 

enriquecidos.  

Os intermezzos estão na peça como acontecimentos que rompem a trama, numa 

espécie de reflexão cômica sobre assuntos complexos, como é o caso do capitalismo como 

forma de organizar as práticas econômicas e, consequentemente, sociais, em que a promessa 
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 Essa cena estabelece um diálogo com a tradição literária brasileira do Século XIX, precisamente com 

Machado de Assis, que usava da ironia para subverter o discurso romântico, num olhar às avessas sobre o fato. 

Esse recurso é presente em Quincas Borba, publicado em 1891, após o fim do Império e o começo da República 

no Brasil. Em uma das cenas do capítulo 143, a imagem da bela Sofia contrasta com a ação de chicotear com 

raiva o animal: ―Fez-se o passeio à Tijuca, sem outro incidente mais que uma queda do cavalo, ao descerem. Não 

foi Rubião que caiu, nem o Palha, mas a senhora deste, que vinha pensando em não sei que, e chicoteou o animal 

com raiva; ele espantou-se e deitou-a em terra. Sofia caiu com graça. Estava singularmente esbelta, vestida de 

amazona, corpinho tentador de justeza. Otelo exclamaria, se a visse: "Oh! minha bela guerreira!". Rubião 

limitara-se a isto, ao começar o passeio: "A senhora é um anjo!"(2002, p.166) Da mesma forma, em O Rei da 

Vela
 
(1937), Abelardo II se impõe perante os devedores por seu chicote: ―Os clientes aparecem atropeladamente 

nas grades. É uma coleção de crise, variada, expectante. Homens e mulheres mantêm-se quietos ante o enorme 

chicote de Abelardo II” (1973, p.72).
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da obtenção de riqueza é declarada, mas nunca alcançada pela maioria. Essa maneira cômica 

de abordar assuntos, com uma envergadura crítica que se desenha concomitantemente à 

irrupção do riso, encontra suas origens no entremez. Essa forma dramática buscava no 

cotidiano, nos processos histórico-sociais, sua matéria temática. O entremez,
50

 portanto, é 

uma forma representativa dos percursos histórico-sociais e de um grupo social em específico, 

comumente discriminado pelas formas ―mais sérias‖, como o drama histórico, por exemplo. O 

Deus da Fortuna, à maneira do teatro épico/dialético, manuseando as convenções cômicas do 

entremez, com intenções especificamente voltadas para reflexões acerca de questionamentos 

sobre a promessa de felicidade presente no capitalismo, acaba tecendo dois intermezzos, 

sempre divididos em duas cenas, uma que se discute sobre a felicidade universalizante, a 

partir do código verbal, em chave cômica, como um pequeno teatro entre as partes, e outra 

cena em que a performance do ator, sem a utilização do código verbal, remete ao mundo 

primitivo, quando a religiosidade dos fiéis voltada para o deus da fortuna os move para adorá-

lo.  

Paralelamente à linha da parábola, que conta a história do Sr. Wang e as implicações 

de sua dívida com a casa de penhores do Sr. Cai Fu, uma pequena narrativa se inscreve em 

torno da busca pela felicidade, que, mesmo em separado, intercalando-se à narrativa principal, 

integra-se ao conjunto temático, reforçando e problematizando as discussões em torno do 

capitalismo e sua forma imaterial de especulação.
51

Cabe aqui uma reflexão sobre o 

capitalismo e o desenvolvimento de suas práticas: as relações de ordem econômica regem a 

trama como um maestro – paciente, sem afobações – que vai conduzindo o espectador/leitor a 

                                                           
50

 Essa forma dramática pertencente à tradição ibérica e muito usada por nomes como Cervantes, Mollière, Gil 

Vicente, tinha a capacidade de introduzir questões referentes a um extrato da população ignorado pelo drama 

―sério‖. Ao longo das apresentações dos dramas, o autor do entremez começava a elaborar pequenas peças, em 

que a camada popular da sociedade se envolvia com questões de seu cotidiano, personagens que caracterizavam 

uma coletividade eram mostrados no palco, como forma de entreter o público. Aos poucos, o entremez foi se 

tornando independente da peça que iria intercalar e ficando entre os atos. Essa autonomia construiu um elemento 

essencial ao entremez, que é seu caráter híbrido, não segregador, cuja forma se destaca como um catalisador de 

elementos formais que possam, da melhor maneira, representar no palco o cotidiano. Outro dado importante, já 

mencionado, é a personagem que representa um coletivo, sem se resumir ao individualismo, mas por querer 

representar uma coletividade, parte da representação da função que cada um assume na dinâmica social. Assim 

brotam os tipos que pretendem caracterizar um grupo social ou profissional, cujo comportamento não o 

individualiza, mas expressa as qualidades e/ou defeitos do conjunto a que pertence. Esse dado enfatiza o caráter 

popular do entremez, visto que não interessa individualizar a personagem, mas representar um grupo. No Brasil, 

o entremez teve importante papel no desenvolvimento de uma dramaturgia brasileira no Século XIX e ganhou 

vulto na obra de um autor como Martins Pena, que utilizou suas convenções para construir uma representação do 

seu contexto, bastante singular em nosso Romantismo, visto seu olhar crítico sobre a sociedade brasileira. 

51
 Sobre a estratégia do grupo em utilizar como fonte formal a tradição da comédia clássica, o trabalho dialético 

consiste em se debruçar sobre a história das formas e dominá-la em sua função histórica, para que, deslocada de 

seu contexto de produção, ela possa assumir um significado que aponte para o presente, no que concerne às 

questões pertinentes à contemporaneidade, portanto, concernentes ao sujeito brasileiro do Século XXI. 
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perceber sua forma mais primitiva (de acumulação de bens), na personagem Sr. Wang, e sua 

forma complexa (de especulação financeira), na personagem Sr. Cai Fu.  

No Primeiro Intermezzo (B), No cume da montanha dois peregrinos oficiam um rito 

ao deus da fortuna, que, curiosamente, não traz um diálogo ou narrativa pautada no código 

verbal, mas cuja ação está sinalizada na rubrica, o que, de fato, acontece na cena, visto que as 

pessoas mais esperançosas são aquelas que, exploradas, reificadas, enriquecem os capitalistas, 

e nisso reside a estrutura básica de todo o sistema. 

 

O primeiro senta-se no chão e dá ordens ao segundo. Do modo como trata o 

companheiro, com pequenos tapas e beliscões, depreende-se que é o líder da 

caminhada. O segundo retira do cesto uma tigela. Pelo tom cerimonioso com 

que a manipula, percebemos que se trata de um objeto místico. O primeiro, 

após contemplar a paisagem e elevar aos céus uma saudação ritualística, 

despeja vinho na tigela. Em seguida retira piolhos da cabeça e da virilha, 

joga-os no vinho e bebe. Ato contínuo, tem uma revelação. Ele passa a 

beberagem ao companheiro, que não bebe, mas simula estar vendo o mesmo 

que o outro. Em seguida, retomam a peregrinação. (D.F, 2011, p.11-12)  

 

Na peça, as contradições são desnudadas com técnicas oriundas do épico/narrativo, via 

parábola, numa proposta em que a forma épica é capaz de não só romper com a forma rígida e 

imutável do drama, mas também desmantelar uma estrutura forjada por uma sociedade 

burguesa, cujos discursos e práticas tomam ―ar‖ de naturalidade diante da mercantilização da 

vida, passando a imprimir ―valor de troca e um preço no mercado‖ (KONDER, 2009, p.146) a 

tudo, embora seja uma construção histórica, portanto não fechada e, assim, ainda mutável.  

Na Cena IV, as consequências da fé são sentidas pelo Sr. Wang na carne. Em sua sala, 

o comerciante bebe vinho e resmunga, diz a rubrica. A cena desenha um capitalista 

ultrapassado, que sofre as imposições da dinâmica de um sistema econômico, que encontra 

nas práticas da agiotagem uma forma mais viável de lucrar. Na sala de negócios, resta ao Sr. 

Wang resmungar, o que se configura como um quadro decadente, de alguém cuja mentalidade 

representa o capital em sua forma primitiva de acumulação.   

Em O Deus da Fortuna, o secretário Koo inicia um diálogo com o Sr. Wang sobre a 

insatisfação dos colonos por não receberem os ―provimentos‖ do mês. Instauram-se no 

embate das ideias, ainda em chave dramática, pois que o diálogo serve de elemento formal 

para sedimentar o conteúdo, duas posições distintas: Sr. Wang entende que a atitude dos 

colonos é um atrevimento; já os colonos lutam pelo direito de receber pelo trabalho. O que 

explora (Sr. Wang), a fim de obter lucro mesmo em situações de crise, decide não pagar o 
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salário; já os explorados lutam para receber seu provimento, que já é pouco, comparado com o 

trabalho que desempenham. Como observador, o secretário Koo escuta os dois lados, 

avaliando todos os vetores da situação. É interessante notar que o secretário desempenha, em 

dada proporção, função análoga à do observador/leitor, visto que sua posição, mesmo mais 

próxima do patrão, permite ponderar questões sobre o conflito e construir uma consciência 

crítica sobre o assunto, ou seja, o diálogo, mesmo sendo elemento da forma do drama, assume 

uma função descritiva da ação dos colonos, incorporando ao diálogo um dado externo, a 

revolta dos colonos, assim problematizando o drama. Se, na parábola, elementos da narrativa 

referem-se diretamente a uma situação real e representam uma situação social, as personagens 

encontram seus símiles fora do texto. Ou melhor, os atores, assim como o público, encontram 

as personagens do dado ficcional nas práticas diárias, no cotidiano das relações, visto que o 

recurso da parábola induz a uma leitura que procura estabelecer analogias com o dado social. 

Esse dado nos remete a pensar na relação ator/personagem, especificamente no secretário 

Koo, que, por não fazer parte diretamente do embate entre seu patrão e os colonos, distancia-

se, em certa medida, da situação e elabora um julgamento, avaliando o contexto apresentado.  

No teatro épico, o ator não se liga à personagem de tal maneira a transformar-se em 

um só, mas apresenta a personagem, a fim de ser, ao mesmo tempo, ator e observador, o que 

possibilita a construção de uma consciência crítica sobre o assunto apresentado. A parábola já 

carrega, em si mesma, essa perspectiva de distanciamento, porque o observador/leitor 

pressupõe ser a narrativa uma comparatio com um contexto social representado 

dramaturgicamente. É uma espécie de contrato literário com a realidade. Já é sabido que 

aquilo que é narrado é um símile de um dado social específico, implicando dizer que a 

posição do personagem em questão, a saber, o secretário Koo, é uma peça fundamental para 

que o observador/leitor possa desenvolver uma opinião sobre o conflito entre Sr. Wang e os 

camponeses.
52
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 Essas características que rompem com a quarta parede e tiram o público de sua aparente hipnose diante da 

cena são elementos que, para o teatro épico, são necessários, uma vez que se propõem a romper o bloqueio do 

entretenimento e lançar questões para o público, de forma crítica, para serem discutidas. Em ―Notas sobre a 

ópera Ascensão e queda da cidade de Mahagonny‖, publicadas em 1931, Bertolt Brecht enumera algumas 

diferenças entre o teatro dramático e o épico. Das que nos interessam nesse momento, algumas são pertinentes 

para a argumentação: 1. O teatro épico narra; 2. Faz do espectador um observador ativo; 3. Exige decisões desse 

observador; 4. Proporciona conhecimento ao observador; 5. O homem é colocado em contraposição à cena 

(BRECHT, 1967, p.59). Essa outra visão sobre o público, cujo envolvimento com as questões postas em cena 

precisa acontecer, altera a relação com a obra, consequentemente, sua repercussão, no que se refere ao processo 

de reflexão social, o que permite, por parte do espetáculo e do público, pensar e refletir sobre o sujeito, sobre o 

conjunto de suas relações em processo, e, desse modo, levando à peça a outros estágios de discussão, já não mais 

confinado apenas ao espaço do palco.  
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A cena, circunscrita por uma situação cômica, ridiculariza a figura do capitalista ainda 

de práticas primitivas, que espera, em sua bebedeira, esquecer os problemas. Em uma 

alucinação, criada por seu estado de embriaguez, Sr. Wang enxerga o Deus da Fortuna. Numa 

ação tosca, entrega um bastão ao secretário Koo para capturar o deus e vingar-se por seu 

abandono. O secretário, sempre oprimido pelo caráter açambarcador de seu senhor, aproveita 

a situação para dar o troco. O bastão do Sr. Wang, que representa o instrumento de opressão, 

vira-se contra o opressor, a partir do momento em que o secretário Koo, ao dizer que o Deus 

da Fortuna está nas vestes de seu senhor, imprime-lhe uma ―surra‖ e, de maneira ambígua, 

fala o que pensa de seu senhor, depois de presenciar o tratamento do Sr. Wang com os 

camponeses: ―Tome, salafrário! Arrebente, bandido! Explorador canalha! Biltre! Sacripanta! 

Patife!‖ (p.15), ao melhor estilo da comédia de Molière, como também de Gil Vicente, 

quando se utiliza do quiproquó como elemento de inversão das funções, de maneira a romper 

com as normatividades sociais e, por esse motivo, questiona os valores postulados como fixos 

e imutáveis.  

A linguagem assume sua função conotativa, própria da parábola, e mostra como, 

dialeticamente, o instrumentário do opressor pode ser usado contra ele mesmo. Antonio 

CÂNDIDO, em Dialética da Malandragem, quando analisa a obra de Manuel Antonio de 

Almeida, Memórias de um Sargento de Milícias (1852-53), ao contrário do que se afirmava 

da obra como romance de costumes, elabora um estudo em chave dialética que trata da tensão 

entre ordem e desordem no interior da obra do escritor oitocentista e que rege o movimento 

das relações sociais, como síntese de um dado processo histórico-social. Esse pêndulo ora 

revela uma sociedade edificada pela ordem posta pelos valores e pelas tradições, ora rompe 

com a ordem pela via do cômico, disposto a dialetizar as ações das personagens e tornar 

dinâmicas as relações sem o rigor normativo que engessam as formas de sociabilização. Para 

Cândido, 

 

Trata-se de uma libertação, que funciona como se a neutralidade moral 

correspondesse a uma neutralidade social, misturando as pretensões das 

ideologias no balaio da irreverência popularesca. Esta se articula com uma 

atitude mais ampla de tolerância corrosiva, muito brasileira, que pressupõe 

uma realidade válida para lá, mas também para cá da norma e da lei, 

manifestando-se por vezes no plano da literatura sob a forma de piada 

devastadora, que tem certa nostalgia indeterminada de valores mais lídimos, 

enquanto agride o que, sendo hirto e cristalizado, ameaça a labilidade, que é 

uma das dimensões fecundas do nosso universo cultural. Essa comicidade 

foge às esferas sancionadas da norma burguesa e vai encontrar a irreverência 

e a amoralidade de certas expressões populares (1970, p.67-89).   
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A inversão entre senhor e servo, no momento da cena em que o Secretário Koo toma o 

bastão do Senhor Wang e assume as rédeas batendo em seu senhor a partir do argumento que 

o Deus da Fortuna, estava em suas vestes. As posições de mando não se tornam fixas no plano 

da comédia e se desenvolvem como elemento de relativização da hierarquização, ao qual 

permite a mudança pelo caráter libertário em que a forma cômica se sedimenta. É corrosiva, 

pois a dialética entre ordem e desordem trabalha na estrutura formal um discurso crítico que o 

drama burguês não acomoda por sua rigidez. A ironia que está implícita na maneira como se 

invertem as posições entre o Secretário Koo e o Sr. Wang é também um elemento formal que 

revela uma tensão nas relações de classe sempre presentes em momentos de crise, a exemplo 

do Sr. Wang, que, em seu momento de embriaguez, encontra-se desolado por causa de sua 

dívida com o Sr. Cai Fu.  

A relativização da ação dramática pode ser, no caso da peça em análise, uma reunião, 

no plano literário, de elementos estético-formais na produção dramatúrgica. A parábola, que 

desenvolve, a partir de um jogo de analogias, a representação de um modelo social, é capaz de 

tornar a cena relativa àquilo que ela não é, à própria vida social, como afirma Bornheim.  

Somada à parábola, a interrupção da cena, que expõe um tema abrangente por uma 

cena intimista, em que as personagens revelam seus segredos, desejos e sonhos, traduz, a 

partir da composição entre duas cenas, como o tema abrangente interfere e impõe seu modus 

operandi até nas pequenas atitudes, restritas a um indivíduo. Ou seja, o ―horizonte maior, que 

é dito ao espectador [...] relativiza o horizonte menor (BORNHEIM, 1992, p.320), como é o 

caso da Cena III - O penhor de uma amizade e da cena V- A cozinheira Shu ensina ensina a 

Jing-Jing como se rompe o casulo da seda.  

Na primeira cena em questão, o tema ―amor‖ é discutido por Liu Po e Jing-Jing. 

Apesar de ser um assunto concernente à intimidade das personagens, o diálogo mescla a 

relação afetiva à esperança de um mundo mais honesto, saindo da esfera meramente 

intersubjetiva. Liu Po é acusada por Jing-Jing de não ter ambição, já que a sensação de Liu 

Po, ao ser beijada, é de que a vida se torna mais digna, mas imediatamente a jovem replica a 

acusação: ―Claro que tenho. Um dia os pobres como eu chutaremos a bunda dos ricos e a 

riqueza que produzimos será dividida entre todos‖( p.12). O conflito de classes se instala não 

só quando o assunto contempla temas de largo alcance, como revoltas ou organizações 

coletivas em busca de melhorias para o bem-estar social, em relação ao contexto de opressão 

e às injustiças observadas na prática social, mas também se faz presente em situações de 
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ordem pessoal, como no caso do diálogo entre Liu Po e Jing-Jing, que, ao conversar sobre o 

amor e suas implicações de matéria intimista, alcançam o universo da luta de classe. De 

maneira reflexiva, Liu Po constrói uma análise histórica de sua situação social: ―LIU PO - 

Nasci como bicho, me puseram no mundo sem perguntar minha opinião, vinguei por sorvte e 

nesta casa sou escrava e prisioneira. Não me venha dizer o que é respeito‖. (p.12)   

Nesse momento, percebe-se que o horizonte maior relativiza o horizonte menor, como 

já foi dito, o que explica o título da cena ―O penhor de uma amizade‖. Nada escapa da 

capacidade que o capitalismo tem de tornar mercadoria aquilo que desejar. A amizade de Liu 

Po por Jing-Jing é regida pela condição social que ela ocupa. No último diálogo da cena, ela 

diz: ―Não sei por que insisto em ter amizade por tipos como você.‖ A resposta de Liu Po é 

―Se você insiste, eu obedeço‖ (p.12). É interessante notar o estranhamento na linguagem, 

ambivalente, terna e ácida, ao mesmo tempo, ao passo que se tematizam amizade e 

obediência. Se, de um lado, a resposta de Liu Po pode ser lida como meramente retórica, visto 

sob a perspectiva de Liu Po, assume função crítica/reflexiva, uma vez que constrói um 

discurso que expõe as contradições sociais, oriundas do conflito de classes. Tanto o 

casamento de Jing-Jing com Shang quanto a amizade com Liu Po são fundamentadas nas 

relações de ordem financeira.   

Na Cena V, Jing-Jing, num jogo textual ambíguo, por meio do canto, descreve como 

será seu encontro com o filho do Sr. Cai Fu, rememorando uma canção que sua mãe 

costumava cantar. O texto vai ganhando contornos poéticos, de envergadura romântica, ao 

mesmo tempo em que traça um discurso triste, do ponto de vista de Jing-Jing, quando 

comparado com a ―primeira vez‖ da senhora Shu:  

 

SENHORA SHU – Não se aflija. Você verá, é como um casulo de seda: num 

triz ele se rompe e então você ganha alma de borboleta. 

JIN-JING – Não quero voar. 

SENHORA SHU – Para uma borboleta é prudente manter os pés bem longe 

do chão. Em todo caso, não se esqueça do ditado antigo: ―serei como o 

bambu que cede e se dobra...‖ 

JIN-JING – Por que diz isso? 

SENHORA SHU – É sabedoria não contrariar a natureza. 

JIN-JING – A senhora, quando moça, me diga como foi? 

SENHORA SHU – Não se escreveram versos por causa disso. 

JIN-JING – Era belo? 

SENHORA SHU – Não sei, estava escuro. 

JIN-JING – Ele lhe ofertou jóias? Exalava a bom perfume? 

SENHORA SHU – Não tinha posses, e fedia a vinho. 

JIN-JING – Ao menos flores colhidas na entrada? 

SENHORA SHU – Nem um agrado. 
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JIN-JING – Mas como?  

SENHORA SHU – Tinha pressa. Foi ao pé da ponte. 

JIN-JING – O pai não permitia? 

SENHORA SHU – Digamos a polícia. 

JIN-JING – E a senhora? 

SENHORA SHU – Quanto mais rápido menor o dano. 

JIN-JING – Não compreendo. (p.16) 

  

O discurso que, aos poucos, é construído pela contradição das realidades, também 

expõe, em um grau maior, uma realidade contraditória. A condição de classe oprimida revela-

se nas relações inter-humanas. A cozinheira Shu, ao contrário da descrição que faz da 

primeira relação sexual de Jing-Jing, não a descreve em chave romântica, mas responde às 

inquietações de Jing-Jing da maneira mais realista possível. Basta observar sua fala, quando 

diz: ―Era destro no assunto, quase um perito. Não foi o pior que tive.‖ (p.17), em que é 

possível inferir que a Senhora Shu teve uma vida sexual mais livre, cujas amarras da tradição 

não a enquadraram num padrão moral em que todas as decisões, inclusive sobre o seu corpo, 

foram tomadas por ela. O que não acontece com Jing Jing que, por ser obrigada a trazer a 

tradição consigo, deve seguir às ordens do pai e entregar seu corpo, sua vida e sua liberdade, 

como forma de quitar a dívida da família. 

 Mais uma vez, realidades distintas marcam visões de mundo distintas, forjadas nas 

malhas das práticas sociais em que a divisão de classes, mesmo quando se trata de um 

universo restrito às relações afetivas, impõe suas regras de maneira opressora. É na última fala 

da cena: ―Ah, a juventude, esses moços pensam que a vida é um pastelzinho primavera...‖ 

(p.17) que o sarcasmo, como categoria da linguagem que pode ferir sensivelmente o 

interlocutor, desvela o conflito entre as duas visões e, a partir da exposição desse conflito, não 

se pode entender como duas realidades, ou duas visões de mundo distintas se relacionam com 

o que está posto em cena. O conflito se torna a realidade, que extrapola o plano das ideias, 

materializa-se nas práticas sociais, tanto no interior da peça, ou seja, na trama da narrativa, 

quanto fora dela, já que o recurso da parábola direciona o olhar do público/leitor atento para 

uma comparação com uma estrutura social específica.   

Outro expediente que se une aos dois elementos já comentados, e presente ao longo de 

toda a peça, é o dado cômico. Tomando como exemplo a Cena IV, pode-se afirmar que o riso 

é provocado pela cena patética construída com a falsa ilusão do Deus da Fortuna e a surra que 

o secretário Koo imprime em Sr. Wang, numa espécie de retaliação contra a opressão do 

patrão aos camponeses. No entanto, o riso promove a desordem, questiona os pilares das 

convenções burguesas, inverte os valores erigidos pela tradição e não só entretém. E como o 
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riso, como já foi dito, é capaz de externar a inversão, a ruptura com o estabelecido, o dado 

cômico contribui para a construção do teatro épico, uma vez que esse elemento ajuda a 

desfazer a suposta ―naturalidade‖ com que as práticas de opressão imprimidas pelo sistema 

capitalista atuam na sociedade. É através do riso, nesse caso, que a crítica se estabelece: é a 

ridícula situação em que se encontra o Sr. Wang que cose o tecido da consciência sobre uma 

situação contraditória e conflituosa.   

Bakhtin, em seus estudos sobre as festas populares do carnaval da Idade Média, 

desenvolve uma teoria sobre o riso convergente com os objetivos do dado cômico em O Deus 

da Fortuna. O riso, assim como a construção da história humana, é coletivo e ambivalente, já 

que pode representar a alegria como a zombaria e o sarcasmo. Assim, o riso deve ser tratado 

em sua vastidão de sentidos. Segundo Bakhtin,  

 

esta percepção, ao livrar do medo, ao aproximar o mundo dos homens e os 

homens dos outros homens, com sua alegria das mudanças e seu alegre 

relativismo, opõe-se ao mundo oficial, sério, moroso, monológico, 

dogmático, engendrado pelo medo, inimigo do futuro e da mudança, 

tendente à absolutização do estado existente das cousas e da ordem oficial. A 

percepção carnavalesca do mundo quebra todas as cadeias, permite jogar um 

olhar novo sobre o mundo, um olhar despido de medo, de piedade, 

perfeitamente crítico, mas ao mesmo tempo positivo e não nihilista, pois 

descobre o princípio material e generoso do mundo, valoriza o futuro e a 

mudança, a força invencível e o triunfo eterno do novo, a imortalidade do 

povo. (BAKHTIN, 1987, p. 4-5) 

 

Portanto, o universo das formas e das manifestações do riso se coloca como força de 

ruptura das normas estabelecidas pela cultura oficial, caracterizada pelo tom sério e pela 

organização pautada no caráter religioso e feudal da época analisada. Esse universo 

transgressor, construído pelo riso das práticas festivas populares do carnaval da Idade Média, 

dividia-se em duas categorias: as formas dos ritos e dos espetáculos; as obras cômicas verbais, 

com destaque para a paródia e para o vocabulário familiar, caracterizado pelo coloquialismo 

e, muitas vezes, pelas palavras de baixo calão. Ainda em Dialética da Malandragem, Antonio 

Cândido chama a atenção para as formas cômicas presentes em nossa literatura, como visto 

em Leonardo, quando comparado com o herói picaresco por sua proximidade na maneira de 

agir, no entanto estabelece diferenças cruciais que o distinguem do picaresco, como o fato de 

não ter adquirido um comportamento através do amadurecimento, das experiências da vida 

que o fazem agir com certo desencantamento, proveniente de um ―sarcasmo ácido e o relativo 

pessimismo. Essas implicações fazem com que Leonardo se acomode melhor como um 
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―malandro que entra na novelística brasileira, vindo de uma tradição quase folclórica e 

correspondendo, mais do que se costuma dizer, a certa atmosfera cômica e popularesca de seu 

tempo, no Brasil‖. (CÂNDIDO, 1970, pp. 67-89)   

Uma personagem que carrega consigo uma tradição cômica, que, no âmbito da 

literatura brasileira, encontra guarida no que tange à produção da obra, que conta de 1952 a 

1953, como afirma Cândido, em  

 

Martins Pena, cuja concepção da vida e da composição literária se aproxima 

da de Manuel Antonio, com a mesma leveza de mão, o mesmo sentido 

penetrante dos traços típicos, a mesma suspensão de juízo moral. 

(CÂNDIDO, 1970, p.67-89) 

 

É desconstruindo a ordem erigida pela seriedade das ações e construindo um olhar 

provocador, cômico, sem pudor (mais uma faceta das convenções antiburguesas), que o teatro 

épico ridiculariza as atitudes pautadas nas convenções sociais, maquiadas de uma aparente 

naturalidade. É desmantelando essas estruturas rígidas - como a forma do drama e seu 

discurso a favor da opressão e da perpetuação dos valores burgueses - via chave cômica, que a 

cena expõe as contradições reveladas na prática social. Outro contributo para se compreender 

a função do riso dá-se pela explicação de Minois:  

 

A visão séria é acompanhada de interditos, restrições, medo e intimidação. 

Inversamente, a visão cômica, ligada à liberdade, é uma vitória sobre o 

medo. [...] E esse riso não é individual; para ser eficaz, deve ser coletivo, 

social, universal. Ele não incide sobre o particular, mas sobre o mundo 

inteiro, do qual revela a verdadeira natureza. Bakhtine fala da ―verdade 

revelada por meio do riso‖, que liberta do medo do sagrado, da proibição 

autoritária. Mostrando o mundo sob um novo dia, o riso liberta, diante dos 

interditos e das intimidações do sério [...]. (MINOIS, 2003, p.159) 

 

Uma forte marca da dramaturgia épica, como temos afirmado até aqui, é a ruptura 

dramática com o questionamento, promovido por intervalos na narrativa propriamente dita, a 

fim de refletir sobre o assunto tratado, questioná-lo e problematizá-lo, consequente das 

tomadas de decisão das personagens. O segundo intermezzo, Uma argumentação irrefutável, 

é marcado pelo diálogo entre Ou Yang Xin e Ou Yang Xun, no qual Ou Yang Xin afirma: ―Se 

quiser tornar-se um especialista do Império, terá que impressionar os examinadores‖ (p.21) e 

a saída é um bom argumento, capaz de impressionar a banca.  

Os intermezzos, que são encenados na narrativa maior, dividida em cenas, correm 

paralelamente à trama, que se estende como linha de orientação do tema, no entanto, sua 
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intromissão, que ora rompe com o efeito progressivo da cena, ora trabalha como forma 

artística cômica jocosa, escreve um olhar crítico que se une às questões relacionadas aos 

comportamentos humanos, pautados na aparência ou na superficialidade das coisas. Para 

ilustrar melhor o que se diz, Ou Yang Xin narra em versos o poema do grande Pu Song Ling, 

e enquanto declama, ilustra com mímica. Esse recurso é um meio épico, comum no teatro 

medieval e no teatro oriental, em que o ator representa para si e para o público, tecendo uma 

narrativa dentro de uma narrativa maior, a qual não só objetiva expor uma tese final, mas 

também, ao narrar, construir a tese por meio de fatos concretos interpostos.  

Escreve-se, a partir dos intermezzos
53

, uma história ao lado da história que se passa na 

casa do Sr.Wang, em que se narra a história de dois peregrinos que oficiam o rito ao Deus da 

Fortuna, ao mesmo tempo em que essas narrativas têm uma espécie de reflexão em sua base, 

que remete à discussão sobre a promessa do capitalismo de uma felicidade que alcança a 

todos, mediante o trabalho dos atores que, rompendo a trama, criam momentos de reflexão, 

quando se trata de assuntos complexos, como a noção de liberdade, em contraposição à 

esperança, alimentada nos corações dos seguidores do Deus da Fortuna, assim como o 

capitalismo alimenta, nas práticas diárias, a leda compreensão de conquista, ao passo que se 

passa a vida sendo explorado rumo à conquista. Nesse intermezzo, a argumentação irrefutável 

é construída com argumentos vazios e verborragias que em nada se distanciam das palavras 

dos peregrinos, que, movidos pela esperança (que nunca chega), acreditam que o Deus da 

Fortuna baterá à porta.  

 

Entram em cena os Peregrinos. Os aspirantes a erudito se interrompem. 

Eles se medem. Os peregrinos conversam entre si e se divertem com os 

aspirantes. 

OU YANG XUN – O que estão dizendo? 

OU YANG XIN – Não sei. São uns miseráveis em peregrinação a algum 

templo. 

OU YANG XUN – Ah pobre gente ignorante, não percebem que a libertação 

está no conhecimento. 

OU YANG XIN – Vamos embora. (Saem). 

                                                           
53

 O Primeiro Intermezzo está entre as cenas II e III e divide-se em Primeiro Intermezzo A e B. O Segundo 

Intermezzo está entre as Cenas VI e VII e divide-se em Segundo Intermezzo A e B. A parte da narrativa central, 

na qual se desenvolve a parábola, os intermezzos têm uma abordagem própria sobre o assunto tratado (O Deus 

da Fortuna e a promessa que os ritos alimentam) e, ao mesmo tempo, rompem com o curso da narrativa, 

elaborando uma reflexão sobre o tema exposto. Trata-se de um elemento épico, próximo ao entremez dos 

Séculos XVI-XVII, como também das peças de um ato de Martins Pena de alcance crítico. Eliane Lisboa chama 

a atenção para os Intermezzos e afirma ―As ideias dos quadros, das rupturas épicas, tão exploradas e defendidas 

por Brecht, aqui se colocam como um a mais, no entrecruzar de muitas narrativas, todas afinal direcionadas a um 

mesmo fim, através de jogos e parábolas cômicas, em narrativas que se inserem dentro de narrativas e 

personagens que em poucos segundos se transmutam em outros‖ (LISBOA, 2013, p.16).   
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B. OS PEREGRINOS OFICIAM O SEGUNDO RITO AO DEUS DA 

FORTUNA 
Os peregrinos veem ao longe um pássaro. O líder tenta alvejá-lo com um 

estilingue. Desferido o golpe, vibram com a pontaria. Vão até o pássaro e o 

tomam nas mãos. Tem início um pequeno ritual. Eles envolvem o pássaro 

num pedaço de pano e em seguida desferem golpes até o corpo da ave ser 

estraçalhado. Em seguida, torcem o sangue na tigela e bebem. Têm uma 

nova iluminação. Prostram-se e elevam preces aos céus. Depois seguem 

viagem. (p.22-23) 

 

As personagens que atuam no intermezzo debatem sobre uma temática que está 

disseminada em toda a parábola: a possibilidade da liberdade em contraposição à exploração 

do trabalho humano. Nesse momento, em específico, o argumento ―capcioso‖ para conseguir 

alcançar aquilo que se pensa como liberdade, por parte das personagens em cena, torna-se tão 

ineficiente quanto as oferendas ao Deus. Desse modo, a pequena história contada no 

intermezzo constrói uma crítica que toca dois pontos cruciais: a esperança na fé, cujos 

desígnios, de um mundo que está fora de nossa compreensão, decidirão se o indivíduo será 

contemplado pela divindade, por isso as oferendas; e o conhecimento vazio, pregado como 

essencial para os debates intelectualizados no meio acadêmico. A peça tece uma crítica sobre 

a postura intelectual do pensar demais e nada fazer. Na visão das personagens, o que conta é 

um bom argumento que, no entanto, torna-se um efeito retórico que serve para o plano da 

discussão verbal, mas não, para o enfrentamento na luta de classes, presentes nas práticas 

cotidianas de relação de mercado.  

Para a dramaturgia épica/dialética, o importante não é apresentar caracteres ou 

estereótipos, perfis ou psicologismos, conceitos morais ou éticos, mas apresentar o fato 

concreto, realista, para oferecer ao público/leitor a possibilidade de construir conscientemente 

um olhar crítico. Se se diz, por exemplo, como na cena em questão, que a corrupção nada 

mais é ―que a energia vital do cosmos‖, expondo uma tese, a sentença já foi dada, não 

construída em cena como fato. Nesse caso, o propósito é de questionar tais conceitos que 

parecem se instaurar nas malhas das relações sociais como irrefutáveis, imutáveis e naturais. 

A conversa não desenvolve os ―porquês‖ necessários para tais conclusões, mas o que se 

destaca é que a cena é interrompida por peregrinos que oficiam o segundo rito ao Deus da 

Fortuna. Da mesma forma que os religiosos observam um bom presságio a partir do rito, ou 

melhor, sem nenhum procedimento que apareça uma conclusão justificável, os dois 

personagens em questão traçam ―verdades‖ mascaradas ou impostas.  
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A Cena VII é marcada pela postura intransigente do Sr. Wang, figura opressora e que 

se utiliza de suas forças sem reservas; pela rebelião dos colonos e pelo papel mais sórdido, 

visto na figura do secretário Koo, cuja habilidade é de apaziguar o conflito oriundo da 

exploração do Sr. Wang sobre colonos. Sua função, assim como a de alguns intelectuais, é de 

tentar arrefecer a rebelião e de trabalhar a serviço da manutenção das estruturas sociais. O 

Secretário, sabendo que há uma possibilidade de se beneficiar com a situação, prefere lutar 

para mantê-la a ousar rompê-la. É uma espécie de diplomata, cujos esforços dirigem a um 

apaziguamento, como já foi mencionado. Apesar de se construir no texto uma cadeia de 

relações em que a exploração do homem pelo homem é o ponto congruente, as personagens 

(os colonos, o Secretário e o Sr. Wang) se esforçam para compensar a opressão oprimindo o 

outro e, dialeticamente, na tentativa de transpor as dificuldades geradas pela exploração do 

trabalho, reforçam as divisões de classes, tornando-as cada vez mais intransponíveis e 

acirrando o conflito. Essa é a grande ironia que as relações de trabalho, numa perspectiva 

capitalista, desenha: quanto mais quero salvar-me da exploração, mais contribuo para o seu 

perpetuamento.  

 

SENHOR WANG - Solte os cães. Não quero saber dessa escória. 

SECRETÁRIO KOO - Senhor Wang, eles não parecem muito amistosos. 

Ouvi-los não seria má ideia.  

Os colonos protestam.   

CORO 

1- Ei, velho sovina, apareça, você nos deve uma explicação. 

2- Onde estão nossas provisões? Não vivemos de brisa! 

CORO - As barcaças não saem sem nosso pagamento. 

SENHOR WANG: Secretário Koo, o que essa corja está dizendo?  

SECRETÁRIO KOO: Que pensam no Senhor a todo momento. 

SENHOR WANG: Não recebem provisões? Que vão lamber o cu das vacas! 

1- O que esse criminoso está sugerindo? 

SECRETÁRIO KOO - O Senhor Wang pede que os senhores cuidem bem 

das vacas.  

2- Pois diga a esse sabotador que não pagaremos as cotas do arroz. 

CORO - Não entregaremos nem um grão! 

SENHOR WAN - O que esta cambada está querendo? 

SECRETÁRIO KOO - Senhor Wang, eles dizem ―como o senhor é bom!‖ e 

agradecem se o senhor perdoar os impostos deste mês. (p.23)   

 

Num jogo de leva e trás, o Secretário altera o discurso dos colonos, reescreve um 

discurso apaziguador e evita o embate entre o oprimido e o opressor. A atitude do Secretário 

Koo, para uma leitura superficial, aparenta ser boa, mas, ao evitar o conflito, age em favor da 

sua permanência. Na verdade, seu discurso, aparentemente cordial, anula o discurso dos 



190 

 

 

 

 

colonos e impede a relação entre as partes, porque sempre defende os interesses de seu 

senhor, e ao desfazer o ambiente hostil que se cria entre o Sr. Wang e os colonos, a balança 

pende para o lado do mais poderoso. Assim, o Secretário Koo revela uma postura nociva ao 

entendimento da luta classes. Sobre esse aspecto, Eliane Lisboa afirma:  

 

Reforça-se a ironia quando os colonos vêm protestar à frente da casa. Eles 

são rechaçados e recuam ao serem questionados sobre a quem pertence tudo 

o que eles usam: casa, terras, sementes. A violência do Sr. Wang, ao se 

dirigir a seus empregados, provoca o espanto de seu secretário, pois o patrão 

―sempre explorou com ternura as qualidades de nossa boa gente, e disso 

tirou seu lucro legítimo e também o nosso sustento‖ (LISBOA, 2013, pp.16-

17)  

 

No plano lexical, o discurso do Secretário Koo demonstra sempre uma escolha por 

pronomes de tratamento como ―senhor‖, ―senhores‖, e adjetivo como ―bom‖, no entanto a 

polidez do discurso, em contraste com as falas do Senhor Wang e dos colonos, só evidencia a 

ironia posta. Esse pensamento se sedimentou em nossa sociedade como natural, apesar de 

contraditório, visto que as cenas que evidenciam as relações sob a égide do capital não 

deixam entrever uma possível conciliação entre as classes. Iná Camargo Costa, em uma 

entrevista concedida ao Coletivo de Teatro Alfenim e publicada em 2013, no Caderno de 

Apontamentos sobre a peça em análise, afirmou ser uma cena que configura a mais pura 

verdade, porque ―continuamos aguardando a disposição das massas para a revolução‖, no 

entanto, e isso é confirmado por Marx, ―precisa ser criada uma situação insuportável e ela vai 

se tornar revolucionária se a classe dominante não tiver mais condição de dominar‖ 

(ALFENIM, 2013, p.32).  

A cena é crítica, porque lança mão da comédia, formalizada na troca de texto, 

articulada num jogo de ―leva e trás‖, capaz de enganar ambas as partes (colonos e senhor) e 

da utilização de um vocabulário repleto de pronomes de tratamento e elogios por parte do 

secretário, que propõe, apesar das belas palavras, o arrefecimento da luta, o que se acentua 

ainda mais com a tomada de decisão do secretário Koo. Para um leitor atento, há duas lições 

claras dessa cena que devemos considerar. A primeira diz respeito ao discurso burguês, que se 

reveste de inúmeras maneiras, seja pela força, pela delicadeza das palavras, pela imposição da 

tradição forjada por sangue de trabalhadores para benefício próprio ou por aquilo que se diz 

ser a ordem natural das coisas, mas que a intenção é uma só: a de manter as relações pautadas 

na classe hegemônica, cujas práticas só demarcam, com mais intolerância, os papéis sociais 

impostos historicamente e, dialeticamente, esfriam o progresso de uma consciência 
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revolucionária. A segunda lição é que se deve estar muito atento ao real estado de força 

daqueles que ditam as regras. É preciso atenção à conjuntura, para saber aproveitar as 

oportunidades que se constituem dentro da própria engrenagem capitalista. O Sr. Wang estava 

falido, sem posses nem dinheiro, no entanto os colonos que ali viviam não tinham consciência 

do momento de fragilidade e se deixaram enganar por um discurso falso, tecido pelo 

secretário do Sr. Wang.   

Ainda seguindo o percurso da parábola, a Cena VIII - CONSELHOS - é dividida em 

dois momentos: o da preparação de Jing-Jing para o encontro com seu futuro esposo e o do 

diálogo entre Cai Fu e seu filho Shang. A Senhora Shu e Liu Po aconselham Jing-Jing sobre 

como se comportar adequadamente no encontro: ―Esteja sempre de acordo‖ (p.26), ―não vá 

contrariar seu pai.‖ ―Deixe-se transformar mudando-o‖. O diálogo vai além dos conselhos 

matrimoniais quando agrupado às cenas anteriores.
54

 No mundo em que os homens são 

pacientemente construídos para a regra do capital, em que as convenções burguesas 

formalizam as práticas sociais, e os homens as regem, o que se observa nas relações, em sua 

intimidade, é o esvaziamento do sentimento afetivo para o jogo de interesses análogos ao jogo 

de mercado. Os homens, segundo os conselhos da Senhora Shu, agem em suas práticas diárias 

como extensão das relações de trabalho, moldadas pelo capitalismo, ―são perversos‖, 

―escravizam‖ e ―exploram‖ (p.25).  

Sabendo disso, A Senhora Shu adverte Jing-Jing a não se submeter completamente, 

mas diz que ela precisa agir com perspicácia. Seu discurso revela uma mulher precavida – 

pois sua sabedoria vem de sua experiência, que atravessa toda a geração da casa do Sr. Wang, 

sobrevive a todas as opressões, conhece de perto os fatos históricos daquela família, inclusive 

a história do suicídio da mãe de Jing-Jing, por isso é respeitada e necessária – mais do que de 

uma mulher submetida às regras. Segundo Iná Camargo Costa,  

 

ela [Senhora Shu] é a sobrevivente. Ela é um elemento histórico de muita 

força, porque ela sobreviveu a tudo e entende também a impotência. Por 

isso, ela acha que está na hora de dar um pé na bunda do deus (COSTA, 

2013, p.32).  

 

Personagem de grande relevância para a tessitura da narrativa, a Senhora Shu 

esclarece, em vários momentos, como as relações mais restritas ao universo doméstico são 

                                                           
54

 Principalmente quando agrupada à Cena I e à Cena II (No mercado de futuros, Wang penhora as virtudes de 

sua filha). 
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regidas por uma estrutura maior, como as relações de trabalho. A divisão de classes e o 

conflito, oriundos das contradições sociais, são claramente observados em todas as cenas, 

como no caso da segunda parte da Cena VIII. Cai Fu aconselha o filho Shang, num jogo já 

observado na cena anterior, em que os atributos do homem e, por conseguinte, os da mulher, 

constituem uma antítese. Porém, quando postas em paralelo, as cenas criam uma espécie de 

prólogo para a cena do banquete, do qual o destino de ambos parece depender.  

Para além dos preparativos matrimoniais, a importância dessa espécie de prólogo se dá 

pela importância do banquete (que em nada tem a ver com o plano afetivo, pelo menos por 

parte dos dois patriarcas: Sr. Wang e Cai Fu), uma vez que Jing-Jing é a quitação das dívidas 

do Sr. Wang com Cai Fu. A Cena IX - O Banquete - tem como subtítulo A esdrúxula e muito 

instrutiva história do Deus da Fortuna, uma cena que utiliza elementos formais do 

entremez.
55

 Depois do banquete faustoso, é encenada uma ―dança-poema‖, em que Jing-Jing 

interpreta sua autoimolação. A Senhora Shu, que, na Cena I, preparara o pato para o jantar, 

anuncia, como apresentadora do espetáculo, a interpretação de Jing-Jing. Assim como o pato 

que foi abatido, a filha do Sr. Wang conta a história de sua própria desgraça, rememorando a 

Cena I e recosturando o enredo, ainda que as cenas possam ser lidas de maneira 

independentes. Aqui, a narrativa encenada por Jing-Jing torna-se um ritual de autoimolação, 

cuja oferenda trará ao Sr. Wang a união das famílias, o acúmulo dos bens com a união das 

riquezas e o fim da dívida.  

No Prólogo da Cena IX, Liu Po, a Senhora Shu e Jing-Jing encenam, na forma de 

teatro de bonecos, a lenda do Deus da Fortuna. A narrativa a ser contada serve como 

catalisador das ideias até aqui expostas. Através do teatro de bonecos, comum na tradição da 

comédia clássica e no teatro oriental, de função didática, encena-se a lenda do Deus da 

Fortuna, suas práticas de destruição e suas consequências para a sociedade. O recurso épico 

aqui utilizado dá uma perspectiva reflexiva tanto ao público quanto aos atores em cena. A 

partir do momento em que é representada para o público, a história é igualmente representada 

para os atores que encenam a peça. Nesse caso, chama a atenção aquele que, historicamente, 

responde ao crime de produzir a destruição e a barbárie (capitalismo), que é o mesmo que 

promete a felicidade.  
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 A intenção, aqui, não é de afirmar que a cena seja um entremez, mas que tem elementos próximos da forma do 

entremez. Assim como no entremez, criar uma narrativa dentro de outra, formalizada por práticas artísticas como 

o canto e a dança, em que o riso é o instrumento crítico, é comum para se discutir sobre temas pertencentes ao 

cotidiano. Assim, a cena se constrói de forma jocosa, sem perder de seu alcance a capacidade crítica, visto que o 

ser humano é quantificado a ponto de estabelecer uma analogia com o abate de um pato servido em um jantar. 
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Segundo o narrador (Senhora Shu), o tema da história a ser encenada é ―o homem 

contra o homem‖ (p.27), que conta sobre Zhao Gongming, ―O deus daqueles que gostariam de 

ser felizes‖ (p.27). Toda a descrição do peregrino solitário converte-se em uma descrição de 

todos aqueles que lutam desesperadamente, suportando as piores adversidades que a vida 

pode oferecer, a fim de, um dia, conhecer a felicidade. Na peça, o peregrino solitário deposita 

em seu jarro de votos ―o crisântemo/flor que brota no coração do homem crédulo/ Mas que 

fenece antes do cair da noite‖ (p.28), elaborando dramaturgicamente uma analogia com a 

esperança humana de um dia conhecer a felicidade, fruto do trabalho duro, tão prometida pelo 

capitalismo.  

A Senhora Shu, como narradora, é também a que conduz a história
56

, e em sua 

maneira de conduzi-la, após a descrição do peregrino e suas intenções, escolhe cantar uma 

música intitulada ―O dinheiro‖, cuja letra é um fragmento de um poema de Brecht. A música 

entra em contradição com o texto anterior, tanto em relação à forma quanto ao conteúdo. A 

fala do peregrino, ao mesmo tempo em que utiliza de uma linguagem poética, notadamente 

lírica, reveladora dos sentimentos da alma, revela um homem em busca da felicidade, que vai 

ao templo oferecer seus votos. A canção ―O dinheiro‖ utiliza-se de um léxico mais duro, 

munido de palavras ásperas, reveladoras de uma realidade dura: ―O homem para o homem é 

uma caça‖ (p. 29). Ao se deparar com o fantasma do dinheiro, que é encenado por Jing-Jing, o 

peregrino escuta a lenda sobre Zhao Gongming, o Deus da Fortuna, inspirada no fragmento 

do Diário de Brecht, que serve de mote para a parábola em chave dramática já mencionada.  

É nesse momento em que o texto dramático tece narrativas dentro de narrativas, como 

pequenas cápsulas esclarecedoras de temas que se entrecruzam de maneira a compor o grande 

tema: o capital, em sua forma de especulação financeira. A narrativa da lenda do Deus da 

Fortuna está dentro da narrativa sobre o peregrino e sua busca pelo deus, que está dentro da 

narrativa maior: a parábola do Deus da Fortuna. É interessante como a história termina: 

  

JING-JING COMO FANTASMA DO DINHEIRO - Tudo o que narrei 

pertence à pré-história do homem. 

LIU PO COMO PEREGRINO- És o Deus da Fortuna! Devo ter esperança? 

JING-JING COMO FANTASMA DO DINHEIRO - Tudo o que é sólido 

desmancha ao ar. (desaparece). 

                                                           
56

 Um dado importante sobre o épico é, essencialmente, a forma manobrável, análoga à narrativa, de conduzir o 

enredo. Como alguém que seleciona os episódios, no teatro épico, a não linearidade dos fatos, a possibilidade de 

ir e voltar, refletir e comentar faz com que a lei da causalidade, tão importante no drama burguês, tome lugar na 

reflexão histórica, apontando caminhos diversos, inúmeras possibilidades de compreender um fato social e, 

acima de tudo, desobriga o dramaturgo a dar um fim ao que está sendo posto em cena.   
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A SENHORA SHU COMO NARRADO - E assim termina a história, como 

um parto antes da hora. (p.30)  

 

O peregrino presencia o dinheiro em sua forma material e declara que tudo o que foi 

narrado pertence à pré-história do homem e pergunta se deve ter esperança. É nesse ponto que 

o dinheiro assume sua forma imaterial, encerrando um estágio de sua aparição. A pergunta é 

respondida pela própria atitude do dinheiro que, agora em sua forma imaterial, distancia-se 

ainda mais daqueles que nunca o tiveram. Após o desaparecimento do fantasma do dinheiro, a 

história acaba, e Jing-Jing sai de cena em prantos, pois é chegada a hora de revelar seu rosto 

ao pretendente.  

Depois de narrar a história do Deus da Fortuna, de mostrar como o dinheiro, apesar de 

sua forma imaterial, materializa-se em tudo, quantificando a vida humana, reificando-a, 

desumanizando-a, Liu Po fecha o tema numa espécie de síntese. 

 

LIU PO -  

[...] Nada falta nesta casa onde se negociam filhos 

Na varanda os moços são moços e sonham 

Como é natural porque somos moços 

Enquanto o amor se contrata a boa quantia. (p.30) 

 

Esse jogo de contradições, cujas convenções do mercado conseguem ditar o rumo da 

dinâmica social, revela como o processo de ―financeirização‖ torna tudo, inclusive o amor, 

objeto de valor comercial. O texto utiliza-se do recurso da parábola, a fim de descrever em 

chave dialética como a unidade dos fatos – as relações de trabalho entre o Sr. Wang e os 

colonos; a dívida do Sr. Wang com o agiota Cai Fu; a venda da filha Jing-Jing como 

pagamento da dívida; o banquete em comemoração pela união dos jovens – é afetada pelo 

processo histórico do abandono das práticas primitivas do capital para o seu estágio de 

especulação financeira. Segundo Iná Camargo Costa, Wang representa a ―burguesia brasileira 

e seu atraso‖, que tem a função de massacrar, e isso é mostrado na peça ―desde a negociação 

da filha, passando por todas as misérias da vida doméstica (COSTA, 2013, p. 28)‖. A 

narrativa intensifica o olhar crítico a ponto de Jing-Jing não fazer mais os mesmos 

questionamentos ingênuos presentes na Cena V, ao conversar com a cozinheira Shu sobre a 

noite de núpcias. Agora, dinheiro e desejo unem-se: ―Por trás do moço, um compromisso em 

dinheiro/Por trás do dinheiro, um desejo‖ (p. 31) na união de Shang e Jing-Jing.  

A Cena XI - O Deus da Fortuna surge na casa de Wang, a penúltima dessa parábola, 

em nada convencional, inicia-se com uma conversa entre Sr. Wang e Cai Fu. Até então, tudo 
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ocorreu como planejara o Sr. Wang. Sua filha, uma vez casada com Shang, liquidara sua 

dívida e unia as dinastias, o que o tornava, mais uma vez, poderoso.  

  

SENHOR WANG- Um momento, Cai Fu, penso que temos de rasgar uns 

papéis antes de consumar o contrato das núpcias. 

CAI FU - Do que está falando? 

SENHOR WANG - De nossas pendências pecuniárias. 

CAI FU - Suas pendências, o senhor quer dizer. 

SENHOR WANG - Se são minhas, também lhe pertencem, afinal o 

matrimônio sela a união de duas dinastias, de agora em diante seremos uma 

mesma casa, a casa Wang Zu. (bebe no gargalo). 

CAI FU - O senhor se engana. A casa Cai Fu manterá pura a linhagem de 

vinte gerações. (p.32) 

 

A velha concepção da união de famílias, a fim de participar dos bens e das riquezas, 

como bem planejou o Sr. Wang, não favorece os negócios de Cai Fu. É uma compreensão 

arcaica, ultrapassada, de um capitalista que elabora suas jogadas ainda com um pensamento 

primitivo de acumulação de bens. Tal equívoco fica evidente na voz de Cai Fu: ―A honra de 

sua filha não paga suas dívidas‖. O Sr. Wang não compreende o estágio em que se encontram 

as relações de mercado, e sua mentalidade açambarcadora o trai, na medida em que as novas 

formas de negociações excluem a tradição a que ele tanto se apegara. Resta ao Sr. Wang 

elaborar outra estratégia, que é a tentativa de anular o casamento. É interessante a conversa 

entre os dois negociantes, porque jamais esteve em jogo a opinião dos filhos, mas aquilo que é 

lucrativo para um e para o outro. De maneira calculada, os dois negociantes vão tratando de 

suas querelas como dois experientes comerciantes. Cai Fu aceita as desculpas, depois de um 

longo argumento do Sr. Wang, e o aconselha a continuar com suas oferendas ao Deus da 

Fortuna.  

Desde o início da parábola, acompanha-se o processo de mudança do capital de seu 

estágio de acumulação para o de especulação financeira. Não será mais um empréstimo que 

salvará o velho capitalista endividado, mas a nova compreensão do mercado financeiro. Na 

sequência, o Sr. Wang toca no assunto do empréstimo, visto que está disposto a qualquer 

submissão, mas o efeito cênico impõe outra saída. Segundo a rubrica, a cena ―sofre uma 

mudança de atmosfera‖, e o ator que representa Cai Fu agora passa a representar o Deus da 

Fortuna. A princípio, o Sr. Wang não compreende, pois, quando vai apalpar as moedas, 

percebe que elas se converteram em sal. Como já foi anunciado na narrativa da cena do 

banquete, ―tudo o que é sólido desmancha no ar‖ (p.30). A partir dessa emblemática cena, fica 
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marcado o processo de transição para uma nova dinâmica de ―financeirização‖, em que o 

dinheiro assume sua forma imaterial.  

O Deus da Fortuna, que é representado pelo ator que faz a personagem Cai Fu, afirma 

que o julgamento deverá acontecer, e o Sr. Wang será réu, já que é o dono da propriedade e de 

tudo o que nela há: 

 

DEUS DA FORTUNA - Você representará o réu. 

SENHOR WANG - Eu? 

DEUS DA FORTUNA - Quem reina poderoso nesta propriedade? 

SENHOR WANG - Eu, naturalmente.  

DEUS DA FORTUNA - Quem tem o poder sobre a vida e a morte dos 

empregados?  

SENHOR WANG - Eu, naturalmente. 

DEUS DA FORTUNA - E quem é o senhor soberano de toda fortuna destas 

terras? 

SENHOR WANG - Mais uma vez a resposta é Wang [...] 

DEUS DA FORTUNA - Pois então, é o senhor que deverá ser julgado e 

condenado (p. 35-36).  

 

A conversa entre o Deus da Fortuna e o Sr. Wang expressa, primeiramente, que a 

forma épica oferece recursos para colocar em cena um tema tão abrangente por seu caráter 

histórico. A mutação de uma personagem (Cai Fu) para outra (O deus da Fortuna), aos olhos 

do espectador/leitor, constrói uma possibilidade de tratamento do tema. O capital, que já não 

está fixo ao dinheiro como matéria, mas tem sua essência na fluidez com que consegue, a 

partir dos processos históricos, transita entre as relações humanas e destrói esperanças.  

Outra questão diz respeito à aparência dessas relações, produzidas e orientadas pelo 

capital. A resposta do Sr. Wang sempre afirma que ele é o dono de tudo, de tal maneira que 

essa dedução seja natural. É aqui que a repetição do termo ―naturalmente‖ toma contorno 

irônico, capaz de produzir no espetáculo, em todo o seu processo, uma reflexão sobre o termo 

que designa algo produzido por natureza, de modo natural, sem uma intervenção direta das 

práticas sociais ao longo da história. A repetição do termo evidencia o que, ao longo da peça, 

comprova-se – que a posse de tudo, inclusive do trabalho dos colonos, não é natural. Esse 

discurso é mantenedor do quadro social em que os colonos sofrem com os punhos cerrados do 

seu opressor.  

Na Cena VII, esse acirramento entre o que massacra e o massacrado, no que diz 

respeito às relações de trabalho, fica evidente, e a própria estrutura cênica, pautada na tensão 

entre as partes, mostra como essa relação não se constrói de forma natural, mas precisa de 

agentes (secretário Koo), cuja função é de arrefecer os ânimos e estabelecer a ordem do ponto 
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de vista do capitalista, ou seja, do patrão. A canção do julgamento enfatiza como a 

engrenagem do capital revela suas contradições. Enquanto Sr. Wang está sendo preso para ser 

julgado, os colonos que iriam julgá-lo estavam dormindo ―sobre o martelo‖ (p.37). A canção 

revela um discurso reacionário que, unido à cena, executada paralelamente à música, revela o 

quanto se faz poderosa, historicamente, a opressão nas relações de trabalho e o quanto essa 

opressão imposta pelo medo, mesmo num momento de crise esmaga o ―tigre‖, já há muito 

domesticado. Essa questão é formalizada na cena do julgamento, em que os colonos não 

conseguem condenar o Sr. Wang: 

   

DEUS DA FORTUNA- Este homem é o tirano destas terras, seu maior 

inimigo! 

COLONO- Ele é um bom patrão. 

DEUS DA FORTUNA- Se fosse, não estariam fazendo ameaças. 

COLONO- Quando se perde a colheita e a fome maltrata nossos filhos, 

somos obrigados a fazer barulho. 

DEUS DA FORTUNA- Vão invadir a propriedade, derrubar as amoreiras, 

incendiar os armazéns de arroz? Eis o que deviam fazer. 

COLONO- Gritamos um pouco, às vezes quebramos uma vidraça, mas não 

gostamos de violência. No final, sempre nos entendemos. 

DEUS DA FORTUNA- Covarde, aproveite a ocasião. 

COLONO- Quem é você? 

DEUS DA FORTUNA- Seus ombros conhecem bem o meu peso (p.37).  

 

Como no Prólogo, o Deus da Fortuna desafia os trabalhadores a assumirem o poder, 

mas, entorpecidos pela promessa venturosa da fortuna, não reagem. Assim como o 

capitalismo, sua presunção é a marca de quem sabe muito bem o que propõe. O mesmo deus 

que destrói, e isso é reconhecível historicamente pelo contexto opressor entre Wang e os 

colonos, é aquele que oferece a redenção. Ou seja, o deus oferece a redenção daquilo que ele 

mesmo produziu, e para manter esse sonho aceso - por isso sua imortalidade - a jornada de 

destruição jamais pode acabar. Os trabalhadores massacrados se apegam à promessa, 

justamente pelo fato de amargarem uma condição miserável. O Tigre (o trabalho) domestica-

se ao se deparar com o momento de empunhar o bastão para luta, tal qual o Secretário Koo 

com o Sr. Wang. Historicamente, as possibilidades de transformação desenvolvem-se nos 

momentos de crise, mas, ao se acovardar diante do julgamento do capital, ele é absolvido e se 

torna mais forte, uma vez que se vê livre para continuar atuando como espoliador do trabalho.  

Assim como na peça, o capital, seja em sua forma primitiva, seja em seu estágio de 

especulação financeira, calcula muito bem seus passos. O que se percebe (não de maneira 

teórica, mas com as práticas sociais em todas as esferas da vida, coletiva e/ou privada) é que a 
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parábola, como o recurso narrativo, expõe o que está por dentro das engrenagens dessa 

transição ao capitalismo moderno e estabelece, por meio de um recurso épico, uma analogia 

entre a China campesina - espaço ficcional - e o Brasil, e como, em ambos os casos, no tecido 

dramatúrgico como na contemporaneidade, essa transição, ao mesmo tempo em que faz o 

capital avançar em sua destruição, apresenta momentos crísicos que não são aproveitados pela 

classe trabalhadora como um momento propício à luta por estarem dormindo, apoiados uns 

nos outros, à espera da tão sonhada visita do Deus da Fortuna.  

Há sempre um discurso falacioso que alimenta a ideia de ser natural toda a estrutura 

edificada historicamente, e o que se tenta com o recurso da parábola é tornar o tema 

discutível, pois, segundo Jameson (2013, p.65), ―o familiar ou habitual é novamente 

identificado como o ‗natural‘, e seu estranhamento desvela aquela aparência, que sugere o 

imutável e eterno, e mostra que o objeto é ‗histórico‘‖. Já não cabe para a formalização desse 

conteúdo o presente que, por efeito do jogo de causa e consequência, estende-se ao longo do 

tecido dramático e não aceita o que é externo a ele. O sujeito histórico se revela na peça por 

sua temática histórica, o que só é perceptível se a estrutura dramática incorporar elementos 

estilísticos que evidenciem esse tema, nesse caso, o épico/dialético sedimentado mediante 

parábola.  

Nesse sentido, O Deus da Fortuna, por sua forte influência brechtiana, assimila efeitos 

de estranhamento, como os já citados (música, canto, intermezzos e a própria estrutura da 

peça, com seus rompimentos e comentários), a fim de, na forma, evidenciar a não 

naturalidade com que as estruturas sociais são edificadas. Não se trata, segundo a peça, de 

algo natural, portanto impedido de mudança, mas de uma construção histórica por agentes 

sociais. Essas mesmas estruturas são mutáveis, como afirma Jameson: 

 

O conteúdo do próprio efeito-V, ou seja, a liberalização revela o que foi 

considerado eterno ou natural – o ato reificado, com seu nome e conceito- 

como simplesmente histórico, como um tipo de instituição que passou a 

existir devido às ações históricas e coletivas do povo e de sua sociedades e 

que, portanto, se revela passível de mudança. (JAMENSON, 2013, p.74) 

 

 O estranhamento se dá quando o próprio Deus da Fortuna incita os trabalhadores a 

tomarem o que lhes é de direito e julgar Wang culpado, o que não acontece. Há uma 

expectativa frustrada para o leitor/espectador, por não se efetivar a reviravolta tão esperada, 

mas não incoerente, pois o propósito da peça não é de solucionar o enlace que se armou 

dentro da narrativa nem proporcionar um happy end, mas provocar o debate sobre a 
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conjuntura atual de nosso lugar. Na peça, os colonos respondem às provocações do deus 

defendendo o patrão, o que constrói a noção histórica do ―patrão cordial‖, aquele que está no 

direito de explorar e de oprimir, contanto que não extrapole, mas, se extrapolar, é perdoável, 

afinal, ―ele é humano e é natural que um homem de tantas responsabilidades tenha que agir 

com vigor em algum momento, pelo bem da ordem‖. Em suma, historicamente, criou-se o 

argumento para dizer que ―ele (o patrão) está no seu direto‖, por mais que sintam nos ombros 

o peso da exploração.  

Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil (1936), elaborou uma tese sobre a 

ideia de um ―homem cordial‖, que constrói historicamente, pela interferência cultural de suas 

raízes, uma ética afetiva, em que o âmbito profissional está confluindo com o pessoal, sem 

haver uma separação rígida entre as duas esferas. Algumas características são visíveis no 

―homem cordial‖, como a dificuldade de um respeito hierárquico diante do superior, que se 

dilui na vontade de aproximá-lo afetivamente; certo incômodo às distâncias, no que tange às 

relações interpessoais, segundo Holanda, até no que diz respeito à religiosidade; o 

desenvolvimento de relações políticas pautadas numa relação mais próxima, de perspectiva 

afetiva. Um exemplo de que essa concepção se constrói há muito tempo é o de Caminha, que 

envia a Carta ao Rei, em troca de um favor de ordem pessoal, dizendo que Jorge de Osório, 

seu genro, viesse da Ilha de São Tomé para as terras brasileiras. Incorporando o conceito às 

relações de trabalho, em que o conflito de classes e o processo de exclusão dita os modelos de 

relação social em nossa contemporaneidade, o ―patrão cordial‖ aparece como alternativa para 

arrefecer o conflito e o processo de exploração do homem pelo homem, uma vez que, ao 

mesmo tempo em que explora a força de trabalho, torna-se uma espécie de pai ou ente 

familiar que acolhe o trabalhador em suas necessidades. Assim, ao diluir o comportamento 

conflituoso presente nas relações entre patrão e trabalhador, mascara um processo histórico de 

exploração.  

A cena em que o Sr. Wang, quando julgado, recebe o afeto dos Colonos, ainda que 

todos estivessem conscientes de que eram maltratados, revela esse dado irônico, mas muito 

forte na construção do sujeito brasileiro até os dias de hoje.  É claro que se está falando de 

uma ordem imposta de cima para baixo, estabelecida através dos desmandos e da instauração 

da política do medo: medo de não ter o que comer; medo da miséria; medo de não ter onde 

morar; medo de colocar em risco a própria família. Da mesma forma, os Colonos não 

poderiam se revoltar contra seu patrão a ponto de tirá-lo do poder, pois o medo impõe essas 

amarras na hora de agir – que só serão desatadas se houver uma situação insustentável em que 
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a classe dominante não tiver condição de se impor, daí ―o relaxamento dos sentidos, o sono 

dos ignorantes‖ (p.38). 

A última parte da peça investe seus esforços no Coro composto pelos trabalhadores, 

cujo termo circunstancial ―se‖ enfatiza que a situação de acomodamento, sonolência e  

entorpecimento, causada pela promessa da fortuna, não é perpétua. Como um canto paralelo e, 

ao mesmo tempo, questionador, os mesmos trabalhadores expõem assim sua revolta: 

 

CORO 

Morte aos canalhas proprietários! 

Morte aos espoliadores do trabalho! 

Morte aos especuladores bandoleiros! 

Criaremos um novo mundo. (2011, p.39) 

[...] 

Um dia acordaremos 

E então ninguém sabe o que vai ser 

[...] 

DEUS DA FORTUNA - Depois desta comovente defesa, o réu espera o 

veredicto.  

COLONO - Não cabe a nós a decisão. Não ouviu? Seja paciente, o Deus da 

Fortuna baterá a nossa porta (p.39). 

 

O Coro não se enquadra na forma dramática, não opera como elemento do diálogo, 

mas rompe com a forma dramática ao redirecionar o discurso para uma crítica àqueles que se 

unem ao capital no processo de espoliação do trabalho. No caso da peça, o Coro inclina-se a 

um discurso questionador, que comenta o quadro social que está sendo formulado como uma 

síntese do confronto entre o processo histórico de exploração da força do trabalho e a atuação 

do capital em seus vários estágios, que programa, mesmo que em curtos momentos, 

possibilidades de luta, as quais historicamente são desperdiçadas pelo arrefecimento da luta, 

como fica claro na cena dos colonos ao julgarem o Sr. Wang, remetendo ao Tigre do início da 

peça (o trabalho) que, desafiado pelo Deus da Fortuna, tem a postura de um animal 

domesticado historicamente. Da mesma forma que os trabalhadores, entorpecidos, esperam 

pacientemente o dia em que o Deus da Fortuna baterá as suas portas, acreditam que a 

mudança social - o fim das injustiças - acontecerá. Revela-se uma consciência moldada 

historicamente pela esperança de um redentor, algo ou alguém que quebre as algemas da 

classe trabalhadora (à maneira capitalista de ver as coisas a partir do individualismo, e não, de 

uma ação coletiva). Essa consciência em nada tem a ver com uma possibilidade real de 

mudança. ―Um dia acordaremos‖ tece, nas malhas da dramaturgia em questão, uma utopia por 

muito vista em nossa contemporaneidade. Assim como no texto, é preciso olhar 
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diferentemente para o conjunto de fatos expostos, não como acontecimentos corriqueiros, 

como um cotidiano aceitável, como natural, que contraria a concepção de que ―sua gente é 

ordeira pacata, amante da harmonia entre as classes (2011, p.40)‖.  

Na Cena XIII - As visões do Senhor Wang, o proprietário, que antes agia num contexto 

em que o acúmulo de bens era a atividade capitalista a se fazer, recebe a revelação do futuro. 

O templo erguido por Wang e o investimento do capital de Cai Fu nesse novo estágio 

financeiro teriam o nome de Templo da Fortuna.  

  

A revelação do futuro na parábola corresponde aos dias atuais. Wang, numa 

espécie de delírio premonitório, descreve o funcionamento das bolsas de 

valores. Simbolicamente, o proprietário assume sua nova função no sistema 

periférico não apenas como elo de opressão no processo de acumulação 

primitiva, mas também como agenciador do capital especulativo. 

(MARCIANO; COELHO, 2013, p. 80) 

 

O capital, numa forma imaterial, reorganizará o cenário das relações sociais, o que não 

implicará em dizimação das divisões de classes, apenas erguerá uma nova forma, a de 

especulação financeira. A parábola investe na descrição simbólica da bolsa de valores, como 

foi dito, e todo o alvoroço de seu funcionamento, bem como o tratamento religioso, que, de 

maneira alegórica, traduz a conjuntura atual como um ritual primitivo, em que as pessoas, 

como num ritual litúrgico, cantam odes e adoram o deus em seu templo. Fica clara a 

constatação de que o capital, seja em sua forma primitiva de acumulação de bens, seja em sua 

forma moderna de especulação financeira, alimenta-se do trabalho não remunerado (da 

exploração do trabalho) e, dialeticamente, de fé (esperança) dos mesmos explorados de um 

dia conhecer a fortuna. Essa constatação só é possível porque a forma épica opera cortes, 

como numa narrativa, em sua progressão, cuja finalidade é de selecionar os fatos que mais se 

adéquam à discussão temática proposta.
57

   

No entanto, a parábola não tem um fim pautado no elogio ao novo Templo da Fortuna. 

No Epílogo, a Senhora Shu destaca-se por ser uma personagem com envergadura épica. É um 

ser histórico, que passou por todos os estágios do capital e sobreviveu a todas as formas de 

exploração. Portanto, compreende, melhor do que todos, o momento – não de maneira teórica, 

mas sofrendo na prática diária as imposições do capital representado pela dinastia Ming. 
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 Brecht, em seus estudos, citava Döblin com frequência sobre a forma narrativa: ―Ao contrário da dramática, a 

narrativa pode ser recortada em vários pedaços separados como se cortados com uma tesoura‖ (JAMESON, 

2013, p.69).  
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Então, cabe a ela a última fala: ―Penso que está na hora de acordar, varrer as cinzas de incenso 

e dar um pé na bunda do Deus (2011, p.40).  

Sem seguir a estrutura convencional de uma parábola, o texto dramático destaca-se por 

elaborar uma narrativa, em sua essência alegórica, que provoca o leitor, a partir da 

dramaturgia desenvolvida. Incita o público/leitor a refletir sobre os processos sociais - cuja 

grande influência, em todos os segmentos da vida, é o desenvolvimento do capital em suas 

formas de assimilação - de maneira épica/dialética, como construção histórica, não como 

convenções sociais imutáveis, mas sedimentados historicamente pela classe dominante num 

processo de exclusão social, em que o capital financeiro, em seus estágios diversos, ditou as 

relações humanas tanto no espaço privado quanto no coletivo. A parábola em questão não tem 

uma resolução da trama, muito menos uma saída vitoriosa do trabalho sobre o capital, mas, 

assim como em Brecht (JAMESON, 2013, p.75), ―sua capacidade de encenar nossas próprias 

ações possíveis e virtuais [...] que estimule o público à percepção de múltiplas 

possibilidades‖. Dessa feita, a realidade não acaba no fim da peça, no entanto, o corte é 

fundamental para fazer com que fique clara sua intenção. Assim como o teatro épico trabalha 

com liberdade, sem se prender a um efeito de encadeamento rígido, via diálogo, opera 

recortes de cenas, por meio de um ―sujeito épico‖, nos termos de Szondi, promovendo uma 

seleção de fatos a serviço de um tema, o mesmo tema, o capital financeiro em sua forma de 

especulação, age na própria realidade, encarnando de maneiras diversas suas ações. Assim, 

cabe a nós uma postura crítica diante das práticas cotidianas, tão sentidas na 

contemporaneidade.   
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5  É PRECISO (DES)ENTERRAR OS MORTOS 

 

Milagre Brasileiro (2010) não está como terceira peça a ser analisada aleatoriamente, 

mas pelo fato de ser a de mais congruência com processos estético-formais da dramaturgia 

contemporânea, uma vez que a fábula/enredo
58

 é problematizada em sua construção, ao 

mesmo tempo em que discute sobre os rumos do teatro como um conjunto de procedimentos 

formais capazes de comunicar os temas contemporâneos.  

Ao estudar o teatro moderno, nós nos deparamos com dois níveis de compreensão da 

fábula: um deles diz respeito a um velho hábito, herdado do drama burguês, que é, no final do 

espetáculo, refazer o caminho traçado para construir a história numa espécie de resumo, o que 

só reforça a compreensão de fábula como elemento que se organiza por início, meio e fim, 

num efeito de causalidade ininterrupto, que dirige as ações até um desfecho. O outro aponta 

para a consideração das escolhas das cenas organizadas mediante uma montagem, o que 

denota um processo de (des)organização, em que claramente se vê uma espécie de articulador 

consciente de seu trabalho, ou melhor, nos termos de Szondi, um ―sujeito épico‖, que Sarrazac 

(2012) define como ―sujeito rapsódico‖, capaz de articular as partes do material que possui e 

―erigi-los em ‗trama‘‖ (p.83) Desse modo, é possível identificar o ―sujeito épico‖ ou ―sujeito 

rapsódico‖ durante toda a fábula, rompendo com seu curso ―natural‖, que se baseava na forma 

aristotélica, e dando seu parecer a partir das escolhas de montagem do espetáculo.  

No entanto, o processo de montagem oferece ao público uma inversão que culmina na 

investigação das causas em torno das ações. Dessa forma, a fábula moderna é entremeada de 

comentários que propõem a problematização dos acontecimentos através de uma reflexão 

crítica, pois, em suma, ―a voz do questionamento domina a voz do ficcionar, o comentário 

sobre à fábula stricto sensu‖ (SARRAZAC, 2013, p. 80). Essa mudança de paradigma, para 
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 Para Aristóteles, o autor trágico era, sobretudo, um grande autor de fábula, o que, segundo Sarrazac (2012), 

implica dizer que ―sua preocupação principal é agenciar entre si as ações que compõem a peça‖. A maneira como 

se organizam os fatos, para que tenham começo, meio e fim, numa ordem que é produzida por um processo de 

causalidades, como um organismo bem ajustado, e que tenha como principal objetivo a imitação de ações para se 

imitar um modo de agir, é que, para o pensador grego, edifica-se a tragédia, ou seja, a progressão das ações, de 

maneira organizada pelo paradigma causal, que leva a um desfecho do conflito. É preciso que ela (a fábula) 

―comporte trama e desenlace- através da peripécia e (eventualmente) reconhecimento do conflito e permita assim 

a catarse‖ (SARRAZAC, 2012, p.80). Portanto, é possível dizer que um elemento épico/narrativo norteia a 

tragédia, ou melhor, a tragédia se aproxima da epopeia, pois as duas se fundamentam sob o mesmo solo. Dessa 

apreensão, pode-se dizer que a fábula moderna abandona suas marcas e transmuta-se pela técnica da montagem, 

como afirma Sarrazac: ―O(s) tratamento(s) da fábula- esta venha ou não a ser ‗minimalista‘ ou ‗cotidiana‘ ou 

‗banal‘ - não serão mais doravante pautados por um ideal natural, orgânico etc., mas antes por valores modernos 

– contranatureza, mecânica, em suma, procedendo por montagem- de fragmentação, desconexão, 

descontinuidade e, até mesmo, disjunção‖ (SARRAZAC, 2012, p.82).  
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Sarrazac, evoca a noção de um ―sujeito rapsódico‖, que se caracteriza por separar a 

personagem que age em seu destino, por meio da relação inter-humana, como pontua Szondi, 

numa caminhada construída pela sequência de encadeamentos de ações em direção a uma 

resolução ou desfecho da personagem testemunha da vida, nesse último caso, ―pratica a 

retrospecção e toma a vida pelo avesso‖ (SARRAZAC, 2013, p.13). Para essa nova forma, 

não cabe mais narrar uma fatia da vida, mas toda a vida, portanto, a fábula, que era constituída 

da progressão da ação, via diálogo, na forma do drama tradicional, agora se constrói com 

saltos temporais, seleção de quadros, fragmentações e interrupções, à maneira do ―sujeito 

rapsódico‖ que atua na montagem.  

Assim como a fábula é construída na contramão de sua estrutura habitual, segundo as 

convenções postuladas pela forma canônica, portanto, com sua linearidade rompida pela 

presença de um autor que cose a trama à sua maneira, mas sem obedecer à linearidade da 

narrativa e às suas esferas de causa e de consequência, a personagem também é 

problematizada. Na peça, ela não está presente como agente que promove o encadeamento das 

cenas, de forma que a fábula se constitua a partir do enfrentamento de posições, radicalizando 

a experiência da personagem. Milagre Brasileiro, o Alfenim elabora uma peça em que escolhe 

como matéria temática o desaparecido político do período da ditadura militar.  

É assim que os atores emprestam seus corpos para dar voz a esses desaparecidos que 

não se materializam em cena e sequer ativam um diálogo produtivo, no que tange à forma 

dramática, mas partilham comentários em récitas, como testemunhas de um período histórico. 

Mesmo ausente no plano dramático, a personagem faz-se presente pela voz, como testemunha 

da própria vida, como se atesta na peça ―Uma voz falará por mim/ Voz humana/ Que tomo de 

empréstimo‖ (Milagre Brasileiro, 2009, p.2)
59

. Na forma do drama tradicional, a personagem 

era agente de seu destino, em direção à resolução ―dum drama na sua própria vida‖. No 

entanto, nos tempos da fábula moderna, em que há sua fragmentação, ela ―não é mais que o 

espectador passivo e impessoal do drama da vida‖ (SARRAZAC, 2011, p.87). A 

impersonagem, termo cunhado por Sarrazac, assume função recitativa, uma vez que age como 

testemunha do drama da vida e afasta-se da função dramática. O esvaziamento de suas 

funções previamente adquiridas, quando se tornara elemento essencial formal, caracteriza-se 

pelo ―esvaziamento a várias vozes contraditórias‖ (p.83), que, ao mesmo tempo em que 

comprova sua presença, não lhe constituem de uma substância que possa agir, decisivamente, 
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 Doravante, citaremos apenas a paginação. 
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na resolução do conflito dramático: agora, a personagem se torna espectador/testemunha da 

própria vida.  

É uma personagem que já não tem a possibilidade de agir em sua vida, uma vez que a 

fábula moderna não segue os ditames aristotélicos. Isso a desloca de agente para espectadora. 

No entanto, o teórico francês afirma que essa personagem ―recolhe em si mesmo até o limite 

da implosão, para uma última tentativa – estamentária – de relatar, ainda que por preterição, 

com o sentido, com o mundo, com a vida‖ (SARRAZAC, 2013, p.122). Portanto, em Milagre 

Brasileiro, é destituída e retecida uma estrutura fabular, que se constrói com a composição de 

cenas em que mais parece costurada por um rapsodo, que, em chave épica, costura as partes 

de um todo com liberdade. Não há, na peça, progressão dramática, uma vez que não há 

personagens dramáticos que atuam para tanto, pois que é uma composição que se dá ao longo 

do espetáculo e que nega a formalização de ―uma fábula ossificada, construída a priori” 

(SARRAZAC, 2013, p. 91).  

A fábula não progride sintagmaticamente, mas paradigmaticamente, como uma linha 

vertical que apresenta diversas possibilidades de leitura de uma única cena, ou seja, não tem 

uma linearidade das ações que, encadeadas, conduzem às cenas futuras, mas a construção de 

cenas se dá a partir da leitura crítica de cada quadro, construindo um sentido fabular que 

privilegia o campo das ideias e das possibilidades. Brecht, por exemplo, adverte o espectador 

a deixar de lado a leitura de uma fábula que se constrói pelo encadeamento linear, numa 

sequência simples de fatos que, enfileirados, conduzem o fio da história, para abraçar o 

exercício de observar a fábula como quadros ou cenas que não seguem um encadeamento 

habitual, mas se ligam de modo a construir um sentido que não se encontra na organização da 

antiga constituição. Longe de construir uma linha de acontecimentos que se enfileiram para 

estruturar a história, a fábula brechtiana, em sua constituição, sofre saltos, recortes temporais, 

rupturas e interferências de elementos que a problematizam. É organizada no plano 

paradigmático, como um corte vertical, por associação de ideias, em que o espectador é 

forçado a fazer associações que, raramente, harmonizam em torno do tema, mas erigem 

questionamentos tanto no plano da forma quanto das ideias a respeito do tema.    

Por outro lado, Milagre Brasileiro não se furta à discussão sobre o pós-dramático, já 

que tem como centro o tratamento da fábula na produção contemporânea, ou melhor, seu 

apagamento como elemento formal a partir da leitura de novas experiências. Hans-Thies 

Lehmann, em sua obra, Teatro pós-dramático, parte da análise da Teoria do drama moderno, 

de Peter Szondi, e desenvolve uma definição de drama que alarga sua compreensão. Para 
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Lehmann (2007, p. 10), ―dramático é todo teatro baseado num texto com fábula, em que a 

cena teatral serve de suporte a um mundo ficcional‖. Sérgio de Carvalho (2007, p.9) alerta 

para o tratamento que Lehmann imprime a Brecht, quando afirma que ―Brecht não implicaria 

uma plena mudança qualitativa em relação à tradição hegemônica do teatro‖, porque Szondi 

aponta para a superação da crise do drama por meio de elementos épicos, já contidos na 

forma, que são incorporados, mas que, em dias atuais, já não designam alguns experimentos 

no campo teatral.  

O ―pós-dramático‖, então, diz respeito às formas teatrais que trazem como balizas a 

fragmentação da fábula e a desconstrução da mimese. Sobre o conceito ―pós-dramático‖, 

Sílvia Fernandes (2010, p. 11) afirma que ele ―vem juntar-se a uma série de nomeações que, 

há pelo menos três décadas, tenta dar conta da pluralidade fragmentária da cena 

contemporânea‖. A esse respeito, Lehmann arremata:  

 

Portanto, ―teatro pós-dramático‖ supõe a presença, a readmissão e a 

continuidade das velhas estéticas, incluindo aquelas que já tinham 

dispensado a ideia dramática no plano do texto ou do teatro. A arte 

simplesmente não pode se desenvolver sem estabelecer relações com formas 

anteriores. O que está em questão é apenas o nível, a consciência, o caráter 

explícito e o tipo específico dessa relação. Da mesma maneira, é preciso 

distinguir entre a retomada do anterior no novo e a (falsa) aparência de 

validade contínua ou necessidades das ―normas‖ tradicionais. (LEHMANN, 

2007, p.34) 

  

Para Lehmann, esse termo atua para além do drama, depois do estabelecimento do 

paradigma do drama, que insiste em existir como estrutura, mas sem alcance produtivo devido 

a sua ineficiência como forma. A crítica a Lehmann reside no fato de estabelecer o ―pós-

dramático‖ ―historicamente como pós-dramática‖ (SARRAZAC, 2011, p.35). Diante dessa 

constatação, Sarrazac compreende o cenário atual sob a concepção de um ―teatro rapsódico‖, 

que percebe os desdobramentos estético-formais que o texto dramático vem sofrendo, na 

perspectiva de ―mudar‖ sua forma, e não, de desconstruí-la. Ao contrário do que se afirma em 

torno de um fim do drama, o crítico francês direciona a discussão para a vitalidade do drama, 

mediante a mutação de sua forma, através de um processo ―híbrido‖. Essa ―mutação‖ aciona 

os gêneros, os temas e os elementos estético-formais, em perspectiva múltipla, livre, mas não 

ausente de forma. O terreno em que se assenta a forma dramática moderna, segundo Sarrazac, 

―é movediço de mutações e experimentações permanentes‖ (2011, p.46). É baseado no 

rapsódico, como conceito central, que Sarrazac orienta sua análise-interpretação das obras 
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contemporâneas, considerando suas fragmentações como estrutura em analogia à estrutura 

que caracteriza a forma do drama.  

A ―rapsódia‖ situa-se na forma de atuar, no que tange à criação do ―dramaturgo-

rapsodo‖, que tem como habilidade ―costurar‖ ou ―ajustar cânticos‖, ou seja, trabalhar com 

elementos estético-formais variados, num processo criativo em busca de novas possibilidades 

de sedimentar a matéria formal (HERSANT; NAUGRETTE, 2012, p.152). Portanto,  

 

[...] o que está em jogo na constelação rapsódica do drama contemporâneo é 

a instauração de um teatro em busca perpétua, que nunca se basta, que se 

reinventa incansavelmente, sob o ímpeto fundador de uma pulsão sempre 

recomeçada: a pulsão rapsódica, ao mesmo tempo fundadora e inaudita 

(HERSANT; NAUGRETTE, 2012, p.154). 

 

Pertinente ao pensamento de Sarrazac, em relação ao drama contemporâneo, que abre 

mão da ordem cronológica dos fatos que constituem a fábula, mas de forma crítica, ampliando 

a potencialidade dos fatos e tratando-os de maneira isolada, Márcio Marciano afirma: 

 

A narrativa explode numa linguagem em que o uso de recursos formais e da 

memória fragmentária dos fatos históricos resultam em fricções e 

estranhamentos, o que talvez seja um desafio para o espectador que formou 

sua sensibilidade artística segundo os moldes do gênero dramático 

(MARCIANO, 2010, p.49).  

 

A fábula é linear quando o que se quer narrar é um acontecimento ou fatos que estão 

nas gavetas da história – e, se for assim, estamos anda na esfera do drama ou do dramático, 

mesmo que se acionem recursos épicos. O que se quer narrar em Milagre Brasileiro são as 

lacunas que foram apagadas, portanto, o que se propõe é refazer o tecido da história, para que 

os desaparecidos políticos do regime da Ditadura possam ser ouvidos. São instituídas duas 

questões fundamentais que convergem para o estudo de Sarrazac, no tocante às dramaturgias 

contemporâneas: a crise da fábula, que, longe de ser aniquilada, desenvolve-se rumo a uma 

forma mais livre, e a presença/ausência da personagem.  

Na concepção de Diógenes Maciel, Milagre Brasileiro trabalha com as ―presenças 

fantasmáticas da [atriz que representa] Antígona, da família burguesa – projetadas dos álbuns 

de fotos empoeirados do passado – dos atores que emprestam seus corpos e faces aos 

desaparecidos políticos, em vigência de morte/vida‖ (MACIEL, 2014, p.24). Assim, os atores 

emprestam seus corpos aos desaparecidos políticos que, mesmo não sendo personagens no 

palco, fazem-se presentes por meio das vozes em cena; a figuração da família burguesa, que 
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marca um contexto específico da história brasileira, e a atriz que representa Antígona, 

questionadora da função do teatro hoje, ao mesmo tempo em que ela (como símbolo da 

tradição do teatro ocidental) aponta para procedimentos cênico-dramatúrgicos presentes em 

nossa tradição como meios para uma possível reconexão do teatro com o público.  

Em relação a esses apontamentos, pode-se afirmar que são construídos impersonagens, 

pois, como afirma Maciel (2014, p. 24), ―o objeto da representação não seria mais uma fábula, 

mas um comentário‖. Portanto, essa presença se configura pela fala, como recitante, 

habitando o tempo e, por isso, testemunhando a própria vida. No entanto, a consciência de 

uma ―mutação do paradigma dramático‖ não se desenvolve a partir da cisão entre os 

procedimentos estéticos e a matéria temática, mas da busca da sedimentação de matérias 

temáticas que são mais bem formalizadas com a negação da forma do drama tradicional e a 

erosão da fábula como um elemento normatizado.  

Coerentemente, a temática da peça se constrói a partir da falta - uma extensão do 

tempo e da história brasileira que foi subtraída da nossa memória, principalmente pela falta de 

discussões e por ser sempre tratada com desinteresse ou como tabu, um tema doloroso 

demais, de cicatrizes profundas, ou pelo fato de o desaparecimento não se apresentar por meio 

de provas materiais: os desaparecidos políticos do período da ditadura militar. Portanto, o 

Alfenim assume a função, que entende ser do artista, de ―recoser‖, nas malhas do teatro, essa 

lacuna, tão cara à formação do sujeito brasileiro, numa época em que o contexto se fecha em 

torno de um sistema de relações que promove o terror mediante repressão e, ao mesmo tempo, 

considerando que estão inseridas no contexto do Milagre Econômico, as relações de classe se 

acirram.  

A personagem, ausente pelo desaparecimento, e aproximando-se da noção de 

impersonagem, figura como testemunha de uma história que se refaz na memória instaurada 

pelas vozes ―turvas‖, ―unas‖, ―plurais‖ – daí se chega a uma fábula erodida. Nesse caso, a 

figura de Antígona surge em seus múltiplos sentidos, ora como mediadora entre a realidade e 

a ficção, questionadora de um teatro que se repete em sua eterna discussão sobre si mesmo, 

ora questionadora da produção teatral contemporânea em meio ao mercado, numa forma de 

―prostituir a arte‖, ora assumindo o papel de símbolo da resistência contra as injustiças 

imputadas por quem detém o poder do Estado.  

Milagre Brasileiro, vista e/ou lida de forma linear, em busca de uma fábula que leve a 

se compreender a obra, numa progressão sintagmática, perde força no tocante àquilo que se 

propõe comunicar, justamente por que as rupturas e erosões que a fábula sofre em sua 
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construção, abrem outras possibilidades de leitura. O ―autor rapsodo‖ conscientemente propõe 

uma leitura invertida, que busca entender as causas a partir da catástrofe, ―agora histórica e 

não mais metafísica, de modo a tematizá-la mediante um grande retorno‖. (MACIEL, 2014, 

p.22).  

O primeiro ponto a ser discutido é de que maneira seria possível reconstruir em cena 

um fato histórico em que a personagem em questão - o desaparecido político - não existe – ou 

não tem forma física, em primeira instância. Tornar representável algo que não tem um corpo, 

que simplesmente desapareceu (nem morreu, nem está vivo), principalmente para o teatro, 

que trabalha com a presença material, requer o desenvolvimento de formas não 

convencionais. Essas formas não têm, como fundamento do trabalho do ator, a atuação em 

cena como personagem, mas a separação entre ator e personagem é tamanha que há um 

empréstimo do corpo para uma voz até então silenciada. A história brasileira do período das 

décadas de 1960/70 e a história do teatro épico no Brasil se cruzam e são vistas em cena, uma 

vez que é proposta da peça discutir sobre um assunto histórico, caro para a formação do 

sujeito brasileiro contemporâneo e, ao mesmo tempo, trazer à pauta o próprio teatro, no 

tocante aos procedimentos formais utilizados em cena, ou melhor, a maneira como a forma 

dramática sofre mutações de ordem histórica, à procura da melhor adequação formal para seus 

assuntos. Para Sarrazac, 

 

abordar a história pela base, abordá-la indirectamente, já não através de seus 

heróis ou através dos lugares e das datas que oficialmente consagrou, mas 

através dos seus teatros esquecidos, dos seus cidadãos passivos, sem nome e 

sem futuro, dos jacentes da história, do povo dos seus limbos mundiais, é 

precisamente esta a experiência, completamente na linha brechtiana, dos 

dramaturgos dos nossos dias. [...] Os nossos dramaturgos não têm como 

objetivo a ressurreição dos factos históricos, mas sim o estabelecimento de 

uma interacção, o mais rigorosa possível, entre o presente e o passado 

(SARRAZAC, 2002, pp.201-205).   

 

O assunto histórico, em outros termos, o olhar para a história, a fim de discuti-la, 

promove a possibilidade de se posicionar diante do presente que nos cerca com 

distanciamento crítico, o que, ainda assim, insere-se em uma ―linha‖ advinda das propostas de 

Bertolt Brecht. A partir da analogia entre passado e presente, da reflexão das contradições das 

práticas sociais da contemporaneidade mediante a deflagração das contradições no curso de 

nossa história, o Alfenim acena para uma dramaturgia que se preocupa com os rumos daquilo 

que estamos erigindo como práticas sociais, como também no que se refere ao rumo do nosso 
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teatro. O Alfenim encampa uma luta em que duas frentes de batalha se irmanam, a fim de 

problematizar um dado assunto. Em específico, em Milagre Brasileiro, tanto a forma de 

representar o assunto quanto a temática a ser representada remetem à leitura da história como 

meio de se distanciar do presente para enxergá-lo criticamente. Pensando a partir desse 

pressuposto, a possibilidade de discutir em cena sobre uma lacuna da história brasileira só 

será possível se construída sob novas perspectivas formais.  

Logo de entrada, conforme a rubrica, encontramos cartazes com a seguinte legenda: 

―Terrorista - para o seu bem estar e o de seus familiares, denuncie‖ (p.1). Os atores seguram-

nos na posição dos seus rostos. O coro recita os nomes dos desaparecidos políticos durante a 

Ditadura e, paralelamente ao Prólogo, os atores que formam o coro assumem um pacto que 

permite que a voz (primeiramente através da fala como recitantes) dos que já não podem se 

corporificar assumam seus corpos como veículo comunicativo: 

 

Uma voz falará por mim 

Voz humana 

Que tomo de empréstimo 

Corpo que dança 

Enquanto me pensa 

Memória 

Minha memória 

Continente  

Do nada 

Sou palavra 

―Eu‖ palavra 

Não mais em mim-no outro 

Memória 

Turva, una plural 

Subtraído da História  

Desaparecido 

Profanado 

espojos de mim 

Ossos na superfície 

Pasto de tatus  

Espojos de mim 

Afetos-cadáver 

Pasto de covardes 

Cova clandestina 

Impossível mortalha 

―Coração da Treva‖ (p.3) 

 

Como meio de preencher essa lacuna, a arte serve de instrumento crítico e 

performativo, daí a ideia de, em cena, os atores emprestarem seus corpos para a voz dos 

desaparecidos políticos que, nem mortos nem vivos, foram subtraídos da História. Num jogo 
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cênico, o corpo que é tomado de empréstimo sai detrás dos cartazes assumindo a voz do 

desaparecido. Essa voz reclama por seu direito de existir na história, uma vez que dela foi 

subtraída, que possa fazer parte da memória, já que seu destino foi cair no esquecimento. São 

múltiplas, ainda, as referências à tragédia Antígona, de Sófocles, quando se afirma que os 

ossos estão na superfície, que não tiveram o direito às condolências, ausentes até da 

―impossível mortalha‖ (p.3). Não é uma personagem que canta, mas o corpo do ator que é 

tomado pela voz. Não se constrói uma trama, um enredo, uma fábula, mas o que se anuncia no 

Prólogo dialoga com o coro, porque um aponta para a presença do outro.  

A atriz que representa Antígona simboliza a resistência através da rejeição às leis de 

Creonte, tirano de Tebas, que gritava em alta voz com a plateia: ―Neste lugar não há nada a 

não ser a Morte (p.2)‖. Ela também se reveste de outras significações, como a própria tradição 

dramática do teatro ocidental, que busca reconstituir-se como a forma confrontativa de 

interlocução produtiva, ao mesmo tempo em que essa imagem fantasmagórica age como 

memória que incide sobre os atos descritos pelas vozes. Deve-se entender essa presença como 

a figuração de um ícone da tragédia grega, que representa um teatro pautado pela fábula, 

construída pelo confronto das ideias das personagens que dialogam numa ação que progride 

para um desfecho, como postula Aristóteles em sua Poética. Já no Prólogo, a atriz abre uma 

dupla possibilidade de leitura, referindo-se tanto à atual situação do teatro quanto ao assunto - 

os desaparecidos políticos subtraídos da História. Ou seja, há o elemento metateatral como 

procedimento estético-formal, que assume sua condição de teatro que procura abrir mão da 

mímese, mas que ainda aciona o meio mimético (não pelo mesmo paradigma do drama 

tradicional) para trazer as personagens, desaparecidas como memórias que se reproduzem em 

falas, habitantes do tempo:  

 

ATRIZ QUE REPRESENTA ANTÍGONA ao público – O que fazem aqui? 

O que pretendem? Neste lugar não há nada a não ser a Morte. Vão embora. 

Tudo foi destruído, aniquilado, não há indícios, não há lembranças. 

Nenhuma lição moral, nenhum alento, nenhuma esperança. Vão embora, já 

disse. Não existe possibilidade de reconhecimento, os espelhos foram 

espedaçados, as histórias deslembradas. Só os vermes sobrevivem. Não há 

memória, nenhum vestígio. Vão embora, eu peço, em nome dos mortos, em 

nome das vítimas, em nome daqueles que se perderam dos outros, de si 

mesmos. Vão embora. Prometo ficar em silêncio: jogarei cal nas valas, 

impedirei que se ergam altares, que se mantenha acesa a ínfima chama. 

Ameaço de morte as mães renitentes, os pais inconformados, os filhos 

incrédulos. Vão embora, eu repito, nenhuma lição moral. Estar aqui é um 

engano. Este lugar não tem lugar. Não percam seu tempo. Não me ouçam, 
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não me vejam, me ignorem, vão embora. Não admitam lembranças. Os 

mortos não devem acordar entre os vivos (p. 01). 

 

A atriz que representa Antígona inicia o Prólogo carregando em sua fala a morte, que é 

tomada como morte da entidade artística ocidental - o teatro, e a morte como apagamento da 

memória. No mito, Antígona se entregou ao mundo dos mortos e é de lá que se dirige ao 

público, rompendo a dimensão da unidade dramática, uma vez que rompe a ideia de ilusão 

teatral e alerta o público sobre a aniquilação da forma dramática, da empatia, das lições de 

como agir, ou não agir, identificadas pela representação da ação, pois ―não há possibilidade de 

reconhecimento, os espelhos foram espedaçados‖ (p.2). Dessa forma, Antígona questiona a 

capacidade de comunicação e reflexão do teatro contemporâneo, ao mesmo tempo em que 

aponta para o próprio teatro ocidental como fonte em que estão sedimentados os elementos 

estético-formais necessários para ativar a forma dramática.  

Símbolo de resistência contra uma sociedade que se organiza pela imposição das leis 

do tirano, Antígona constrói uma ponte entre o passado e o presente, em que se nota, a partir 

de sua oratória áspera, mas ao mesmo tempo provocativa, o perigo que é fazer voltar os 

mortos para o convívio dos vivos. Esse tipo de provocação, em chave contraditória, tanto se 

volta ao teatro – que rediscute a sua tradição – quanto desenvolve a ideia de que, uma vez 

acionada a memória dos que desapareceram, dos que não possuem corpos, mas encontram 

possibilidades comunicativas através da voz, o passado se reconstrói numa visada crítica 

sobre ele mesmo, a partir do ponto de vista do oprimido e aniquilado como sujeito histórico. 

As ―vítimas‖, os ―mortos‖, ―aqueles que se perderam dos outros, de si mesmos‖ (p.2), ou 

melhor, os ausentes, tornam-se presentes quando acionadas as falas, como memória ―turva, 

una, plural‖ (p.3)  

Sobre a memória, Walter Benjamin escreve, em suas teses sobre a história, uma 

perspectiva contrária ao tratamento de uma leitura histórica como elemento cristalizado em 

que ela é vista como um elemento de museu. Sua intenção é de olhar para a história a 

―contrapelo‖, de maneira que o historiador perceba momentos em que se cria uma tensão 

oriunda do conflito de classes, que são capitulados como testemunho e documento da barbárie 

em nome da classe dominante. Márcio Seligmann-Silva, ao escrever sobre Benjamin e a 

maneira como o filósofo alemão entende a função do historiador, assevera: 

 

Seu projeto de historiografia calcada no colecionismo (que tem como 

objetivo o arrancar de seus objetos do falso contexto para inseri-los dentro 

de uma nova ordem comandada pelos interesses de cada presente) e, por 
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outro lado, inspirado no trabalho do catador (que se volta para o 

esquecimento e considerado inútil) ainda hoje pode ser comparado a um 

pólen que guarda uma assombrosa força de germinação (SELINGMANN-

SILVA, 2009, p.52).  

 

Benjamin propôs uma nova prática de análise do passado a partir do presente, que 

torna a história um ―acúmulo de catástrofes‖ (p.55). O passado sobre o qual se debruçara 

historiografia, ao longo dos anos, conta e remonta a história sobre a qual caminhou a classe 

dominante, que organiza os fatos de modo a constituir uma progressão ininterrupta deles, 

como uma gradação proveniente de ações que, encadeadas, levam-nos ao presente. Benjamin 

propõe que se olhe com atenção para os fatos, em chave invertida, a partir do ponto de vista 

do sujeito histórico, aquele que é testemunha da barbárie, mas fora silenciado pela história 

dominante. É o olhar do colecionador que insere os elementos da história em um novo 

contexto, rompe com a ideia de progressão passada e contrapõe os fatos que se organizam 

numa nova ordem, cuja contradição histórica é exposta. Assim, revira os escombros que para 

trás ficaram, como um catador que ressignifica os objetos julgados sem valor pela 

historiografia erigida pela classe dominante e reconstrói criticamente a história e a 

potencializa como um elemento de luta contra a falsa ideia de progresso ininterrupto. 

Estabelece-se, então, uma ruptura com a ordem passada, que exclui qualquer elemento que 

contradiga a história de triunfo da classe dominante e constrói-se um novo paradigma, que 

aponta para um presente mutável, visto que um novo lugar é sedimentado pela memória – o 

de que a história não se desenvolve a partir de uma linearidade, numa progressão ininterrupta, 

mas aos saltos, em meio a rupturas, que apontam para um presente em tensão. Assim, cabe ao 

historiador um olhar crítico para desmontar a antiga ordem e estabelecer uma nova 

perspectiva.  

Nesse sentido, o olhar para o passo mantém um movimento que, ao organizar o 

passado a partir de outro ponto de vista, aponta para o presente, modificando a perspectiva da 

luta de classes. Em suma, é preciso romper com a visão histórica inalterada que escreve uma 

ininterrupta progressão dos fatos e os refaz a partir dos testemunhos dos oprimidos. A 

história, na visão da classe dominada, ao longo dela, não aponta para uma sucessão de fatos 

que empurram ao progresso, mas se configura como um objeto de barbárie e traduz-se em um 

acúmulo de catástrofes. Löwy afirma que ―a vitória do inimigo atual ameaça até os mortos‖ 

(2005, p.66), uma vez que promove o esquecimento ou apagamento dos conflitos da memória. 

Por isso, deve-se ―escovar a história a contrapelo‖ (2005, p.74).  
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Na peça em análise, propõe-se a reconstrução dessa memória, dificultada pelo 

desaparecimento dos corpos daqueles que lutavam como opositores da ordem vigente e pela 

censura que, institucionalmente, privava a liberdade. Para tanto, como elemento de criação da 

fábula, atores emprestam seus corpos para vozes que falaram como testemunhas de uma 

memória que se estabelece como contrária ao silenciamento histórico no qual habita o destino 

dos desaparecidos. Consequentemente, a história contada no palco não é reproduzida como 

uma sucessão linear de fatos que culminarão em um desfecho, como os moldes do drama 

tradicional, mas como uma composição de cenas que enxerga a história em seu ―instante de 

perigo‖, lendo-a a ―contrapelo‖, nos termos de Benjamin.  

Rompe-se com o curso tradicional, que, no caso da peça, tem um duplo sentido: 

remete a refazer a história a partir do ponto de vista do dominado, e não, da classe dominante, 

dando voz aos desaparecidos políticos. Ao mesmo tempo, rompe-se com a tradição, 

estabelecendo uma nova ordem formal, em que os elementos épico/dialéticos remontam à 

fábula com um olhar novo. Dessa maneira, o ―autor rapsodo‖ expõe os fatos em saltos, rompe 

com a progressão da ação, coloca em contraposição as vozes que comunicam, utilizando os 

meios épicos para a montagem, e se aproxima do materialista histórico que procura 

estabelecer uma nova organização dos fatos, com o intuito de romper o progresso da história, 

que se revela como continuação da dominação.    

 Quanto ao assunto da peça, o que temos é uma lacuna na história que remete ao 

esquecimento, um esquecimento proposital de um período recente, no entanto, muito 

marcante pela interferência de suas imposições nas práticas sociais. Sem dúvida, a sociedade 

brasileira muda suas relações: desde quem precisava se esconder temendo o mal para sua 

família até o que, mais aguerrido, preparava-se para o confronto contra as imposições do 

Governo Militar. Os desaparecidos, apresentados nos cartazes no início da peça, representam 

o esquecimento histórico diante de tantas atrocidades, o que remete à Antígona grega, que 

enfrenta a ordem vigente instituída pelo tirano Creonte, a fim de oferecer ao irmão, Polinices, 

os rituais fúnebres presentes na tradição tebana, uma vez que, até hoje, tecendo uma analogia 

com a tragédia grega, as famílias lutam pelo direito ao luto, negado historicamente por um 

período político que se estendeu no país durante duas décadas. As palavras da atriz que 

representa Antígona dirigem-se a um público num tom de desesperança quanto à situação 

daqueles que tiveram os direitos à vida e à morte privados e alertam quanto ao destino do 

teatro contemporâneo diante do mercado. Isso bem ao modo de Benjamim (1994, p.197-221), 
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teórico que afirma que a arte de narrar está em extinção, pois a experiência que é passada de 

pessoa para pessoa não é mais comunicável:  

 

No final da guerra, observou-se que os combatentes voltavam mudos do 

campo de batalha, não mais ricos e sim mais pobres em experiência 

comunicável. E o que se difundiu dez anos depois, na enxurrada de livros 

sobre a guerra, nada tinha em comum com uma experiência transmitida de 

boca em boca. (BENJAMIM, 1994, p.198) 

 

Em contextos diferentes, a mesma perspectiva se cruza, no tocante às trocas de 

experiência. Um período da história subtraída de nossa memória revela um vazio 

incomunicável: ―Não há memória, nenhum vestígio‖ (p.2). Há duas frentes em discussão, e a 

segunda diz respeito ao rumo do teatro contemporâneo em meio ao mercado de 

entretenimento, em que não há ―nenhuma lição moral‖ (p.2). A atriz continua falando que 

estar na sala de espetáculo é um engano, pois não há nada para se mostrar. Essa referência à 

peça diz respeito ao teatro que se volta para si em sua temática, num exercício metateatral que 

se presta a elaborar uma crítica ao teatro vazio de comunicação, restando para ele falar de si 

mesmo. Logo no Prólogo, fica clara a intenção do grupo de chamar a atenção do público 

sobre a construção da peça, que terá dificuldades de desenhar uma fábula aos moldes 

tradicionais, porque não há personagens. O caminho da fábula é invertido e dado sempre num 

processo de cerzimento das partes, numa espécie de ―re-construção‖ dos fatos. A fábula, que 

segue um encadeamento e progride para a catástrofe na tragédia grega, que foi o modelo a ser 

seguido numa longa tradição do drama, não cabe mais, pois a catástrofe
60

 já está dada. Resta, 

agora, refazer o caminho, numa espécie de  

 

[...] 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 um mosaico de uma 

                                                           
60

 A noção clássica de catástrofe remete ao desenlace, pelo qual se verifica um efeito de ―reviravolta e de um 

efeito violento (phatos)‖ (KUNTZ; NAUGRETTE; RIVIERE, 2012, p.45). Desse modo, a catástrofe serve como 

elemento de desfecho do drama, uma vez que elabora uma conclusão para o conflito que se estabelece, ―um 

desdobramento lógico, o lugar de um fechamento de sentido‖. (p.46) Para o drama contemporâneo, a catástrofe 

passa a ser ―supérflua‖, já que se observa a fragmentação da ação e rompimento com a fábula linear (começo, 

meio e fim, de maneira organizada). É precisamente o exame do sentido corriqueiro da palavra ―catástrofe‖ que 

dá todo seu interesse à reatualização da noção. Em Milagre Brasileiro, anuncia-se a inutilidade do teatro 

enquanto meio comunicacional e os desaparecidos políticos já se encontram desaparecidos e apagados da 

história oficial, uma vez que desaparecidos não se identificam como mortos ou vivos. A catástrofe é inaugural, 

não mais o desfecho e o teatro contemporâneo caminham de forma invertida, à procura das causas. Longe de 

serem ―conclusivas‖, essas catástrofes ―prolongam‖, uma vez que não se limitam a um problema que pode ser 

resolvido com a ação da personagem (de maneira isolada), via diálogo, como o drama tradicional sedimenta-se, 

mas se estruturam numa dimensão histórica. 
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escrita em montagem dinâmica, investida de uma voz narradora e 

questionadora, desdobramento de uma subjetividade alternadamente 

dramática e épica (ou visionária) (SARRAZAC, 2012, p.152-153).  

 

Esse caminho, que abre discussão em duas direções que se complementam - o 

desaparecido político no período da Ditadura e a fábula em ―crise‖ – envolve duas questões 

que caracterizam toda a peça. A própria escolha da atriz para desempenhar essa tarefa, já no 

Prólogo, potencializa o discurso: Zezita Matos. Sua trajetória, no teatro paraibano, vem de 

uma estrada de meio século de atuação, que é símbolo de uma tradição que caminha entre o 

drama e a comédia, além de ter vivido o período histórico sobre o qual se debruça a peça e ter 

a experiência a seu favor, de lembranças colhidas pela luta contra a ditadura militar e pela 

resistência do teatro como meio de comunicação de ideias num período de repressão. Nesse 

ponto, para um público mais cativo, as palavras da atriz tomam maiores proporções e ecoam 

por toda a peça.  

Em suma, o Alfenim pretende, já de abertura, deixar clara a intenção de debater não só 

um assunto histórico que se refere ao período chamado de Milagre Econômico e suas 

consequências no plano das relações sociais, mediante aspectos estético-formais, mas também 

o papel do teatro em meio a um silenciamento das vozes sobre um período e o apagamento de 

uma memória. É um trabalho de perspectiva política, tanto no que tange à história brasileira 

quanto no que se refere ao teatro, que procura dialeticamente tratar de discutir sobre a forma e 

o conteúdo. Kil Abreu (2013) afirma que  

 

o princípio do político no Alfenim não está, pois, refém de seus temas, 

tomados em si, mas na própria engrenagem que faz mover este jogo com a 

História: o trabalho de interpretação do real intui no plano simbólico das 

formas o trabalho de modificação do real, visto não como resultado natural 

do processo, mas como o seu estágio possível, atual, modificável.   

 

A maneira como se desenvolve o tema, ou melhor, o método dialético, promove, no 

campo das formas, um entendimento específico, que não trata a matéria histórica como 

enciclopédica nem a usa como objeto de museu a ser visitado, mas entende a história como 

dinâmica e viva, portanto, o olhar para o passado é, sobretudo, um distanciamento crítico 

capaz de iluminar o presente. Sobre esse olhar, não se pode conceber a fábula como pronta, 

mas a partir dos fragmentos históricos, ―[...] apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela 

relampeja no momento de um perigo (BENJAMIM, 1994, p.224)‖ e, num processo a 

contrapelo, cerzir o tecido criticamente. Em Milagre Brasileiro, não se pode querer que a 
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fábula se componha com o fluxo do processo histórico, pois a fábula, na contemporaneidade, 

não produz como elemento final a catástrofe, ela está de trás para frente, é um elemento 

inicial, ao qual cabe refazer o trajeto a partir de testemunhos e lembranças, capturando seus 

momentos de tensão com o dado histórico, para reescrevê-lo em perspectiva crítica. Sobre o 

teatro contemporâneo, Sarrazac afirma:  

 

Quando o objetivo da representação teatral é permitir aos espectadores 

―formar uma opinião‖ a respeito dos acontecimentos constitutivos da fábula, 

é todo o movimento do teatro que se vê invertido. A marcha do teatro não se 

faz mais, segundo o princípio lógico e orgânico do ―fluxo dramático‖, das 

causas em direção às consequências, mas, ao contrário, inversamente, 

segundo um processo recorrente, num remontar dos acontecimentos a suas 

causas. É assim que o desenrolar da ação é incessantemente interrompido 

por seu próprio comentário. (2013, p. 79-80) 
 

Por isso, Diógenes Maciel (2014, p.23) afirma que Milagre Brasileiro sintetiza esse 

pensamento teórico e que a fábula não se constrói a partir da progressão da ação em direção a 

um desfecho, mas ―na sua contracorrente, fazendo uma cesura sobre a catástrofe, agora 

histórica e não mais metafísica, de modo a tematizá-la mediante um grande retorno, em que 

tudo se dá de trás pra frente‖. Portanto, para Sarrazac (2011), como também para os teóricos 

supracitados, não se trata de um novo teatro, no sentido de um fim do drama, ou de um novo 

paradigma (como o pós-dramático propunha), mas de uma mutação no paradigma dramático, 

que se erige sobre uma espécie de volta ao teatro, uma reprise, nos termos do teórico francês, 

com potencialidade de tensionar a forma e de colocar a temática como produto de uma 

dialética entre procedimentos estético-formais que comunicam mais apropriadamente os 

fragmentos históricos oriundos de testemunhos e lembranças, numa visada claramente 

contrária ao drama canônico.  

Essa perspectiva metacrítica do Alfenim, em que o teatro se presta a se avaliar como 

arte comunicadora, tem seus fundamentos em Bertolt Brecht, no tocante ao método, no 

entanto, assim como Brecht, o grupo entende que a forma dramática não se congela no tempo, 

uma vez que a história da humanidade é fruto de relações dinâmicas, sempre em movimento, 

e que a forma é fruto da relação dialética com a matéria histórica, em perspectiva crítica. Daí 

a importância de uma forma dramática que colocasse em tensão um período histórico marcado 

pelo Milagre Econômico e estabelecesse um dos períodos mais repressores de nossa história, 

com o Ato Institucional nº 5 (AI-5), em perspectiva crítica à atuação do teatro contemporâneo 
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sobre o tema, mediado pela figura mítica de Antígona, tornada símbolo de resistência e 

representante da tradição ocidental, no que tange ao teatro e sua forma canônica.  

O questionamento da atriz que representa Antígona extrapola o contexto interno da 

peça e alcança o público, dentre eles, os profissionais da área ou os que, direta ou 

indiretamente, trabalham com teatro. Esse alcance vai além das salas de espetáculos e ressoa 

em todo o processo de construção da peça, desde os primeiros estudos sobre o tema e as 

oficinas, ensaios, até mesmo sobre a história do teatro e seus rumos de ordem estético-formal 

diante dos temas presentes na contemporaneidade. O teatro que se apresenta a si mesmo 

remete-se a sua tradição.  

Em Milagre Brasileiro, tal intenção aparece como um debate sobre a forma dramática 

em função de uma (im)possibilidade de comunicação em dias atuais. De fato, tanto na fala da 

atriz, no Prólogo, quanto em toda a extensão do espetáculo, percebe-se o rompimento com o 

paradigma dramático, o que, por consequência, questiona a forma dramática. É assim que o 

espetáculo rompe com a quarta parede em busca de uma interlocução de duas frentes, o 

debate estético alimentando-se do debate de ordem histórico-político e, depois, 

retroalimentando-o. Essa busca por uma interlocução é a reação de um grupo que almeja 

formar um público capaz de, nas palavras de Marciano,  

 

[...] se posicionar criticamente diante de nosso trabalho, de modo que essa 

experiência no campo simbólico contribua, ainda que minimamente, para 

uma reflexão mais acurada das contradições que estão presentes na 

sociabilidade brasileira hoje. (MARCIANO, 2010, p.36)    

  

Procurar um debate sobre o qual a fonte histórica não se estabelece por inteira, bem à 

maneira de Benjamin, não se trata de alinhar os fatos históricos como um panorama ou 

catálogo dos fatos. A história que interessa ao materialista histórico é a captada em seu 

momento de perigo, em seu momento de tensão, que aponta para uma contradição entre 

aquilo que foi registrado pela classe dominante e o que foi testemunhado pela classe oprimida. 

Em Quebra-quilos, o Alfenim aplicara o mesmo método, identificando o momento na história 

que interessava à luta de classes. Remeter-se à história tal qual foi registrada é concordar com 

o contínuo de sua assimilação, uma herança da classe dominante. Ao contrário desse 

movimento, o Alfenim rompe com esse contínuo da história para estabelecer uma crítica que 

revela a contradição em torno do tema histórico que diz respeito ao rompimento, no presente, 

da aceitação das práticas sociais estabelecidas como naturais e imutáveis. Por isso, apresenta 

lacunas, e como não é possível construir uma fábula linear com os procedimentos estético-
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formais tradicionais, a matéria histórica pede por uma narrativa que não se estabelece apenas 

no plano do discurso. É preciso romper com a fábula tradicional e reconstruí-la como alguém 

hábil em costurar partes, utilizando-se de recursos cênicos que proporcionam sua restauração. 

Os atores emprestam seus corpos para fazer viver aqueles que não estão mais vivos ou, pelo 

menos, sepultados, e para costurar acontecimentos que circundam eventos guardados em salas 

fechadas, mediante lembranças, reminiscências próprias de um passado que se quer sepultar.  

Em outra cena, a Atriz Antígona, assim descrita na rubrica, em meios aos seus 

solilóquios que buscam, em termos de semântica, alinhar-se com as cenas que remetem à 

Ditadura, estabelece uma unidade entre épocas diferentes.  

 

ATRIZ ANTÍGONA- Irmã da mesma terra 

Conhece algum mal que ainda não caiu sobre nós? 

Imenso é o inventário de nossos infortúnios. 

Irmã da mesma terra tem notícia do ato sanguinário?  

[...] 

ATRIZ ANTÍGONA- Nas pelejas obscuras, nos porões da vilania.  

Consegue ver os males que ameaçam nossos irmãos? (p. 3-4)  

 

Nesse momento, quatro atrizes, uma depois da outra, começam assumindo a voz em 

primeira pessoa, como se portassem a narrativa biográfica dos indivíduos, a testemunhar  

situações que se passaram com presos políticos. As atrizes não dialogam, não criam um 

espaço de confronto de ideias que encadeiam cenas em uma progressão linear. Os 

testemunhos revelam um mundo de dor, pouca explicação e muito sofrimento que deságua em 

uma mesma direção: quem está no poder sempre tem motivos para instaurar o medo como 

meio de controle e repressão. Expressões como ―Agora que urino sem controle‖ e ―Meu suor 

tem cheiro de sangue‖ (p. 4) revelam alguém com medo constante, que o corpo abandona o 

senso e se rende à dor – os verbos no presente indicam a presentificação do discurso, em que, 

pela narrativa, o passado se emborca sobre o presente, tornando-se, de novo, presente para 

modificá-lo. A segunda atriz deixa clara, em sua fala, a noção de uma personagem que não 

existe de fato, mas se mostra, de alguma maneira, a partir do cruzamento dos relatos em 

relação ao questionamento de Antígona, que pergunta se é possível ―ver os males que 

ameaçam nossos irmãos‖ (p.4). O personagem moderno, em relação com a fala, nos termos de 

Sarrazac, é 
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reduzido a funções essenciais como inúmeros outros traços de sua 

humanidade, próximo da supressão por sua concentração num suporte tênue 

e enigmático, o personagem ainda fala. E essa ―presença de um ausente‖ ou 

essa ―ausência tornada presente‖, na qual Jean-Pierre-Sarrazac vê a equação 

do personagem moderno, deve ser considerada em sua relação com a fala 

(ABIRACHED; RYNGAERT; SARRAZAC, 2012, p.137).  

 

A atriz, que empresta o corpo para uma voz, em cuja ausência se expõe na presença, 

faz uma declaração de seu desaparecimento. Em suas palavras, seu ―rosto não tem notícia de 

si mesmo‖, no entanto é relatado seu sofrimento pelo ―nervo exposto‖ e pela ―pele‖ 

transparente (p.4). O desaparecido político faz-se presente por meio da voz da atriz, no 

entanto não está presente, pois sua pele é transparente. Numa espécie de récita, as atrizes 

relatam sofrimentos relativos à dor de um preso político, enclausurado ou desaparecido, em 

sala de tortura ou, ainda, no carro do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), como 

descreve a Atriz 4: ―Estou no porta-malas do veículo sem placa. Escuridão‖ (p.5). Essas 

recitações, que descrevem o contexto de medo e de terror diante da violência promovida ―a 

favor da ordem‖, expressam a presença, mesmo que não material, mas através da fala, de uma 

impersonagem, na qual se junta a criação de uma fábula esgarçada, mas que não é ausente, 

uma vez que organiza por um fio temático-semântico altíssono – inclusive em relação às 

indagações de Antígona que, mesmo não travando diálogo com as ―personagens‖ diretamente, 

combina seu discurso como múltiplas vozes e de múltiplas perspectivas em torno da injustiça 

e da imposição do medo, pelo poder concentrado, para romper com a história registrada em 

manuais e em enciclopédias. Essa inversão abre uma nova visada, de investida crítica, a partir 

da memória em forma de testemunho dos desaparecidos políticos que convergem para o 

presente, como forma de entendê-lo sob o ponto de vista das possibilidades de ação.  

Não à toa o título da cena é ―Coração do mal‖, um título carregado de valor semântico, 

principalmente por retomar Antígona, quando a Atriz 1 declara: ―Uma voz falará por mim, 

voz humana, quando a vida não for mais que a memória do meu cadáver‖ (p.5). Dessa forma 

o espetáculo trata dos desaparecidos políticos, personagens que não têm corpo, e a própria 

história, fraturada por lacunas soterradas, é costurada, no plano simbólico pelas falas das 

personagens ausentes.  

A problematização da forma dramática reforça, na forma de construir o espetáculo, um 

discurso metateatral, que possibilita reflexão ao método brechtiano. Os elementos épico-

dialéticos comumente utilizados e que identificamos em O deus da fortuna, não funcionariam 

como elementos formalizadores de um assunto que se compõe a partir de fragmentos, 
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lembranças, reminiscências e que não encontra possibilidade de tornar corporificados, em 

cena, os desaparecidos políticos, cuja presença é central para o espetáculo. O método é o 

procedimento de construção da cena em relação dialética com a forma e o conteúdo. Pensar 

Brecht como um teórico que criou uma cartela de elementos cênico-dramatúrgicos capazes de 

cumprir com todos os enfrentamentos que o teatro apresenta em relação à dinâmica social, 

matéria de seu teatro, é ignorar o fato de que o próprio Brecht fazia constante revisão de seus 

textos. O método de Brecht é o método épico-dialético, cujas possibilidades de expor a vida 

humana em perspectiva crítica apontam para um teatro dinâmico, que não se acomoda com 

receitas preditas. Deriva-se dessa compreensão o rompimento com a forma do drama 

tradicional, uma vez que o teatro épico/dialético não estabelece técnicas pré-concebidas ou 

textos pré-escritos para um processo posterior de representação do texto no palco, mas 

tensiona as relações históricas, de maneira a revelar suas contradições, instaurando uma 

problemática em torno de um tema que, historicamente, era encarado como resolvido. 

Jameson, ao frisar sobre o processo, em chave dialética, em que a contradição é construída, 

afirma: 

 

[...] é um processo que, algumas vezes, parecerá uma percepção, uma 

sondagem mais profunda de uma superfície até aqui em justaposições 

meramente empíricas e em termos não relacionados e que, a um exame mais 

minucioso, demonstram reorganizar-se em campos de força e antagonismos 

primários e secundários. Contudo, algumas vezes, o mais evidente é o 

artifício retórico (em seu mais legítimo senso aristotélico) em que dados são 

deliberadamente reorganizados a fim de impor a seus vetores um 

alinhamento hostil e de ajudá-los a encenar seus próprios movimentos de tal 

forma que o dialético pareça estar demonstrando a si próprio e oferecendo 

uma verdadeira alegoria de toda a mudança. (JAMESON, 2013, p.120).  

 

É da necessidade de reorganizar os dados, a fim de romper com a ideia de uma 

concepção engessada, que se dá a priori, por meio de técnicas e instrumentais cênico-

dramatúrgicos já conhecidos, que Milagre Brasileiro rompe com a fábula e fragmenta-a, a fim 

de problematizá-la, uma vez que os desafios para se propor um espetáculo em perspectiva 

crítica vão além das possibilidades que a fábula tradicional oferece, bem como a composição 

das personagens, como propõe o drama. Nesse aspecto, quando se olha para a forma, Milagre 

Brasileiro é uma discussão do próprio teatro contemporâneo, que, em meio a experimentações 

cênico-dramatúrgicas, ao longo da história, sofre mutações que repercutem diretamente na 

possibilidade de comunicar assuntos ligados à história do povo brasileiro e de sua formação 

como sujeito.  
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Ao longo do espetáculo, o PAI DE FAMÍLIA, construído bem aos moldes pequeno-

burgueses, lança ordens para o ATOR QUE REPRESENTA ANTÍGONA, agora não mais a 

atriz, e ao ATOR QUE REPRESENTA ISMENE. O ator-Antígona, que sofrerá as imposições 

do Pai de Família, será, doravante, o filho que a prostituta Madame Ronsard colocará no colo. 

Essa relação acontece de maneira não linear, pois a fábula não estabelece uma sequência 

cronológica, mas constrói um discurso crítico em torno do tema livre das amarras dos 

postulados do drama tradicional. Em contraposição a Antígona, o Pai de Família representa os 

valores patriarcais, numa referência a Creonte, em vista da pólis. Aos dois são dadas as ordens 

de vendar os olhos, numa referência cega, e ir em direção à bacia de ágata na qual ele acabou 

de urinar. Enquanto Antígona descreve a ―dor, o flagelo, a afronta e a humilhação (p.5)‖, o 

PAI DE FAMÍLIA ordena que Antígona se cale e pede para Ismene, que obedece à ordem, 

fale.  

 

ATOR QUE REPRESENTA ISMENE (Cabral)  

E o que podemos fazer? 

Só nos resta obedecer a essas ordens 

E até a outras, ainda mais desoladoras, 

Peço perdão a nossos mortos 

Mas obedeço aos governantes 

Ter pretensões ao impossível é loucura. (M.B, 2009, p.6) 

 

A cena torna-se forte quando vista no espetáculo, pois é ordenado que as irmãs (filhas 

de um incesto, o que, miticamente, remete a uma transgressão) fiquem vendadas, e elas 

obedecem. Depois das vendas, ordena-se que elas fiquem de quatro e caminhem em direção à 

bacia, e elas obedecem. Quando Ismene chega à bacia, recebe ordem para retirar a venda, 

pegar a bacia e beber a urina que está nela, e ela obedece. No caso de Antígona, chega até a 

bacia e recebe a ordem de pegá-la, e ele obedece. A última ordem é beber a urina que está na 

bacia, mas Antígona não obedece. A progressão da cena cria uma gradação de humilhações e 

de violência moral que se acentua na última ordem, no entanto, é importante que se entenda a 

cena por completo. Desde o início, as atrizes que representam as irmãs Antígona e Ismene são 

obrigadas a ficar vendadas, a rastejar de quatro, a pegar uma bacia de urina e, por último, 

bebê-la. Como a própria Antígona fala, é grande o ―[...] inventário de nossos infortúnios 

(2009, p.5)‖.  

Essa progressão de ordens e de ações remete ao abuso de poder, ao uso de violência 

desmedida, que nunca cessa de humilhar e reprimir. Em analogia ao que foi representado, 

nota-se que Antígona e Ismene referem-se a presos políticos que divergem em seu 
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comportamento ante a opressão imposta pela instituição vigente, representada na figura do Pai 

de Família, uma vez que, em analogia ao contexto trágico grego, situa-se na figura de 

Creonte, o tirano de Tebas. O ator que representa Ismene aceita e se curva como subserviente 

aos mandos do Pai de Família e revela, em suas atitudes, uma preocupação em preservar a 

própria vida, porquanto se vê pequena e frágil ante o poderio que a aflige. Já o ator que 

representa Antígona desafia as leis impostas pela nova ordem, que converge para o contexto 

do período da ditadura, em que os presos políticos que resistiram às imposições dessa nova 

organização política e social sofreram o duro jugo, a exemplo dos desaparecidos políticos, que 

ousaram desafiar a ordem. O Alfenim põe em perspectiva o conflito entre Antígona e Creonte 

na tragédia grega, em relação ao contexto da ditadura militar das décadas 60/70, entre a nova 

pólis (organização político-social do Brasil pós-AI-5) e aqueles que não se curvam aos 

postulados que ferem os direitos construídos e edificados na tradição (os desaparecidos 

políticos contrários à política imposta pela ditadura militar).    

Esse momento converge com aquele em que as atrizes descrevem os perigos de não 

obedecerem à ordem vigente, como PAISAGEM NA SELVA NÚMERO 4, em que o 

sofrimento do preso político é relatado pelo testemunho das atrizes. 

 

ATRIZ 4 – No primeiro dia 

O horror esbugalhou meus olhos 

E cegou minhas certezas 

A morte se ausentou de meus cálculos 

E a dor que imaginei arauto 

Calou-se diante de meu corpo 

Expatriado de si mesmo.  

[...] 

ATRIZ 4 – No segundo dia 

O horror fez divisão sem restos 

Adição do zero ao menos um 

Subtração de mim, dos meus, da vida 

Então a morte pediu para sentar-se ao meu lado 

E a dor que imaginei concubina 

Calou-se mais uma vez 

Diante de meu corpo ausente. 

[...] 

ATRIZ 4 – No terceiro dia 

O horror instalou-se em meus ossos 

E a memória dos fatos plasmou-se em fantasma 

Então a morte locou meus cômodos vagos 

E a dor que imaginei fiadora 

Acomodou-se na sala de visitas 

À espera do último gesto 

[...] 

ATRIZ 2 e ATRIZ 4 – Pobre monte de carne viva 
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Sonhei reparação e vingança 

Um presente prenhe de negações 

Prole de péssimas desculpas 

Ladainhas, conciliações, 

Vãos costumes, negros lençóis. (p. 9-10) 

 

A voz da Atriz 4 recupera uma memória outrora apagada mediante a violência, que 

atinge o físico e o psicológico, numa gradação de ações violentas que descortinam uma 

prática implementada num contexto específico da história brasileira que, por meio do recurso 

da fala, é deslocado do passado e silenciado para o presente, rememorando a vida a partir de 

seu testemunho. Esse dado compõe um quadro de terror que constrói uma lógica interna 

pautada em um fio condutor que está no plano paradigmático, ou seja, há uma ligação que não 

se sustenta no encadeamento das cenas de modo a serem interdependentes, mas no plano da 

matéria temática que se desenvolve livremente das regras de composição da fábula 

tradicional, ainda pautada nos postulados aristotélicos, ou melhor, a fábula não progride como 

tradicionalmente se espera. Esse autor é responsável por ―montar os elementos do ‗material‘ 

para erigi-los em ‗trama‘‖ (SARRAZAC, 2012, p.83).     

Rememorando o mito de Antígona, o espetáculo expõe duas posições diante da ordem 

que se instaura como lei, a partir da nova configuração de sociedade. A mesma ordem, 

atitudes contrárias. O ator que representa/Ismene obedece e deixa clara a impossibilidade de 

reagir contra o que se impõe, no entanto, quando é ordenado a Antígona que beba a urina que 

está na bacia de ágata, ela não obedece, uma vez que, na tragédia de Sófocles, Ismene se 

submete às ordens de Creonte, num movimento de obediência pela preservação da vida. O 

coro das mulheres, reforçando a fala do ator/ Ismene, recita:  

 

CORO DE MULHERES 

Peço perdão aos mortos 

Mas obedeço aos governantes 

Ter pretensões ao impossível  

É loucura. (p.7)    

 

O CORO DE MULHERES repreende Antígona, que, em um de seus muitos 

significados, torna-se voz de resistência e se nega a obedecer ao PAI DE FAMÍLIA. A filha 

de Édipo desafia a tirania, por mais que se pareça impossível de resistir aos ataques dela. 

Portanto, como carregada pelo tempo, a atriz que representa Antígona é colocada no centro da 

cena seguinte, enquanto dois atores, em movimentos circulares, contornam Antígona como 

que a esmagando num mínimo espaço que sobra. Nesse momento, os atores recitam 
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alternadamente o Ato Institucional 5 (AI-5). O texto é exatamente o texto histórico, que foi 

motivado com o propósito de ―[...] dar ao País um regime que assegurasse autêntica ordem 

democrática, baseada na liberdade, no respeito à dignidade da pessoa humana, no combate à 

subversão e às ideologias contrárias às tradições de nossa Pátria‖ (p.7). 

Antígona, figura mítica de resistência aos abusos da tirania, luta pelos direitos de 

sangue, cujas balizas foram forjadas pela tradição, e não, por uma intervenção política, a qual 

o direito à liberdade lhe é tirado. No entanto, para uma nova configuração social, Antígona, 

como num giro de 180 graus, é deslocada para estatuto de subversiva, pois é maléfica à ordem 

que vigora em Tebas. A atriz que representa Antígona (Zezita Matos), figura da tradição do 

teatro paraibano, por sua posição, potencializa esse discurso sobre as formas teatrais, que são 

problematizadas, à medida que aponta para uma nova prática do teatro, quando a atriz se 

transforma em Madame Ronsard, fazendo referência à prostituição como um meio de 

sobrevivência.  

Nesse sentido, resta ao teatro que o ator, como na tragédia grega, empreste seu corpo e 

voz para representar o outro, que, no caso de Milagre Brasileiro, não recebeu o sepultamento 

devido e desaparecera. Assim, o teatro reata os nós com a memória histórica, uma vez que 

concede voz aos desaparecidos políticos e reata os nós com a função do teatro como um 

mecanismo vivo de comunicação, reflexão e questionamento social. O movimento captado em 

Milagre Brasileiro diz respeito a um teatro do presente que atua, através da rememoração, no 

passado, ativando-o produtivamente, de forma que aquilo que fazia parte dos escombros, que 

a história registrada pela classe dominante havia deixado para trás, torna-se elemento crítico 

no presente, abrindo um questionamento sobre o teatro contemporâneo como sua função de 

sedimentar formalmente a matéria temática que emerge da síntese entre os procedimentos 

estético-formais e a relação histórico-social em chave crítica.    

Quando se traz à memória tudo o que já se passou na peça, numa avaliação rápida, 

percebe-se que o novo regime trouxe a impossibilidade de questionamento, de liberdade e 

instaura uma sensação constante de medo, por todas as arbitrariedades descritas pelas atrizes e 

pela atriz que representa Antígona, a qual, como já foi dito, sofre uma gradação de atos 

humilhantes e completamente nocivos à dignidade humana - o cerceamento dos direitos, 

impostos por uma nova ordem, cuja materialidade é sentida na violência moral, social (uma 

vez que se vê excluída das práticas sociais, ou melhor, o não pertencimento a um grupo social 

pela imposição da ordem vigente), psicológica e física, a ponto de sofrer na pele, em todas as 

matizes, as marcas do ato de se rebelar. Ironicamente, o discurso inicial do AI-5 tem como 
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objetivo principal garantir a liberdade, a dignidade e o ―respeito às tradições de nossa Pátria‖. 

(p.7) Aquilo que se prega como balizas morais, apoiadas na lei que organiza a nova 

configuração social, para o estabelecimento da ordem, nesse caso, numa visada dupla entre 

Tebas e o Brasil de 60/70, quando visto de maneira invertida, na perspectiva do oprimido, 

deflagra-se como ações arbitrárias que se revestem da autoridade legal instituída para a prática 

de atrocidades contra a dignidade humana.  

Nesse ponto, a inversão moral dada pela contradição exposta cria uma cena que incita 

uma discussão sobre um passado que se desenterra e se compõe, historicamente, por posições 

contraditórias. Antígona, ao assumir o centro do palco e ser encurralada pelos atores que 

recitam o AI-5, também representa a população brasileira, com suas convicções de âmbito 

privado, como também como cidadã. A sociedade brasileira é posta em questão numa situação 

de tomada de decisão e não há como fugir das medidas impostas pelo regime nem de se 

esquivar do fato apresentado em cena. No entanto, ao mesmo tempo em que a cena remete a 

um tempo presente, que é o tempo do espetáculo, joga o público para fazer uma reflexão 

crítica das contradições presentes na história brasileira que dialoga com o presente em que nos 

inserimos. Segundo Márcio Marciano, 

 

[...] naquele momento, a sociedade brasileira foi colocada no centro. A partir 

daí, ela tem de se posicionar. Lançamos um olhar corrosivo sobre a família, 

mas sabemos que a família deu guarida a muitos militantes, conseguiu fazer 

com que muitos sobrevivessem. (MARCIANO, 2010, p.54) 

      

Intercaladas às cenas até aqui comentadas na análise/interpretação do espetáculo, as 

fotos do álbum de família marcam, através de um diálogo com a obra de Nélson Rodrigues, 

mas desloca a temática da perversão sexual, presente na obra do dramaturgo, para a perversão 

social e política. Como cita Marciano, no Caderno de Apontamentos, ―se, em Nélson 

Rodrigues, há uma família pervertida, do ponto de vista psicanalítico, das perversões, das 

taras sexuais, aqui a perversão é social e política‖ (MARCIANO, 2010, p.52):  

 

ATOR 2 – Vejam, senhores. A foto na primeira página do Álbum de 

Família. Não é comovente a atmosfera de paz e esperança que ela transmite. 

Estamos em dezembro de 1968. Faltam poucos dias para o Natal, a festa 

maior da caridade cristã. O Pai de Família, senhor Araújo, governa com 

ternura o reino familiar. A seu lado, a benemérita esposa, sempre atenta aos 

cuidados do esposo, do lar e dos filhos. Atrás de si, a sogra, viúva e 

mentecapta. A seus pés as mocinhas gêmeas, puras como algodão doce. 

Naturalmente há fotos anteriores. Por exemplo, a tradicional foto do casal no 

dia do matrimônio, quando os filhos eram só um dever bíblico. Mas são 
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fotos amareladas pelo tempo, e em branco e preto. Esta, não! É colorida. 

Tirada na sala de jantar pelo filho mais velho. Com máquina própria, que o 

Pai de Família acabou de comprar. Estamos em tempos promissores, em 

pleno milagre econômico. Faz quatro anos que a Revolução Redentora 

trouxe de volta a ordem e a paz aos lares do país. Seu Araújo é um bom 

funcionário público. Na repartição, todos o têm em alta estima. Observador. 

Dizem que é informante das altas patentes. (p. 8) 

 

Paralelamente ao cenário de violência, arma-se um discurso que cria uma tensão entre 

lados opostos: essa ruptura com a temática dos desaparecidos políticos, ao mesmo tempo em 

que nega um ponto de vista, trabalha na contramão para reafirmar o caráter contraditório das 

relações sociais presentes nos momentos de tensão, cujo momento crísico, em que aponta para 

mudança, é desvelado. O trabalho do ―autor rapsodo‖ consiste em combinar, por meio da 

intercalação das cenas, a multiplicidade das vozes e, num processo de fricção, de confronto 

das perspectivas, pela via negativa, construir, na falta de harmonia entre as perspectivas 

representadas, o discurso, que se estabelece quando revela as contradições históricas que há 

muito tinham sido encobertas pelo tecido unilateral da perspectiva burguesa, que a forma do 

drama tradicional sedimentou ao longo dos tempos.  

Álbum de Família e Antígona compõem a forma como o Coletivo Alfenim conseguiu 

confrontar o sujeito em meio ao cenário em que o Capital, na versão do Milagre Econômico, 

aniquila-o com o discurso da preservação da igualdade e da manutenção da ordem. Tanto na 

primeira foto do álbum de família quanto na segunda, fica claro que foi a família que aderiu à 

ordem e aos valores da Ditadura. As máscaras em forma de caveira acentuam ainda mais a 

relação da família em contraste com o esmagamento do sujeito diante da força de um regime 

autoritário. Em contraposição aos desaparecidos, as personagens do álbum de família têm um 

rosto cuja caveira remete à morte, num jogo duplo entre já estarem mortos em sua práxis, 

portanto, mortos em vida, já que não agem produtivamente e sequer têm falas, mas são 

apresentados a partir de um ator/narrador e enterrados, por isso há uma caveira para exibir, o 

que não é o caso dos desaparecidos que ocupam um não lugar, mas que, ao assumir os corpos 

dos atores, fazem-se ouvir, recosturando o tecido da memória, o que os torna produtivos, uma 

vez que suas vozes instauram a chave crítica para a leitura/interpretação de um período 

soterrado pelo contínuo da história.  

A segunda foto do álbum de família revela um aspecto metateatral, visto que segue a 

cena do enterro de Polinices feita pelas gêmeas. As crianças, ao brincarem com o teatro de 

fantoches, reproduzem o enterro de Polinices, num ato subversivo, porque seu enterro é uma 

afronta a Creonte, um tirano de Tebas que instituiu como ato de seu coroamento a proibição 
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do enterro de Polinices e seus rituais fúnebres. O ato reproduzido pelo teatro é de 

confrontamento às regras impostas pela nova ordem e, deslocando o contexto de Tebas para o 

do Brasil dos anos 1960/70, pela analogia temática que é posta no palco, a ação das gêmeas 

rompe com a ―instituição moral‖ à qual o pai aderiu. Esse fato remete à função do teatro de 

expor as contradições em torno das práticas sociais, em que as atitudes são tomadas por 

naturais, ignorando seu caráter histórico de produção. Esse posicionamento das gêmeas é 

reforçado na terceira foto do álbum de família:  

 

ATOR 2 – Senhores (indica) a imagem acabada do fervor religioso! Eis a 

terceira foto do Álbum de Família. As gêmeas no dia da Comunhão. Lá fora 

explodem fogos de artifício. É o povo que celebra o triunfo verde-amarelo. 

Agora, no campo de batalha, só resta a última peleja. (p.15) 

 

As gêmeas estão de joelhos e seguram o terço por entre os dedos. Depois do flash, 

brincam com um palhaço de cordas e o prendem numa ratoeira; depois de investidas de 

violência contra ele, decidem enforcá-lo. Percebe-se, nas figuras das gêmeas, um 

comportamento que se baseia nas perversões morais, que são identificadas pelas brincadeiras 

quando não fotografadas. Quando veladas, as práticas são cruéis, e inverte-se o jogo da moral 

e dos bons costumes. Do mesmo modo, através das vozes dos desaparecidos, a história é 

desvelada pela via da contradição, revelada como desmascaramento da perspectiva que se 

apoiava na ideia do Milagre Econômico, por isso, o Ator 2 pergunta, após a cena das gêmeas: 

―A quem cabe o escrutínio da grande derrota, do lamentável fracasso, do desmascaramento do 

Milagre?‖ (p.15)   

No entanto, o passado histórico que é revisitado e lido de forma negativa, a contrapelo, 

ilumina o presente. As contradições do passado espelham as contradições do presente, e isso é 

percebido pelo distanciamento crítico que o espetáculo proporciona para o público. O 

importante, como afirma o próprio diretor do espetáculo, não é como você se posiciona em 

relação ao fato passado, mas como reage ou se posiciona ao fato presente.  

Uma das cenas que compõem um quadro em perspectiva dialética é intitulado Bicho 

de Sete Cabeças. A música, como em todo espetáculo, ora acompanha a cena em sua 

progressão, intensificando-a, ora rompe com a tensão e se distancia. Nesse caso, a cena é 

composta por dois atores e uma lâmpada suspensa por um fio. Os dois atores estão em lados 

opostos, num jogo em que o público é guiado pela luz que, como um pêndulo que ilumina o 

rosto do ator, que recita um texto, coloca o público diante de uma situação de interrogatório. 

Essa atmosfera de escuridão cria um ambiente de terror, que aumenta quando, junto do texto, 
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o ator 1 e o ator 2 alternam as falas num texto sem pontuação, cujos atores ditam o ritmo de 

um interrogatório. No início, o testemunho do ator é tão claro quanto sua fala, no entanto a 

cena toma uma progressão e o clima do interrogatório, numa gradação em que o medo e o 

terror começam a distorcer as lembranças.  

 

ATOR 1 e ATOR 2 – Tenho certeza primeiro de maio feriado de chuva o dia 

todo em casa ninguém por perto o telefone mudo acordei tarde sem rádio 

nem TV sem jornal vi os vizinhos pelo olho mágico quando desciam as 

escadas crianças com bandeirinhas nas mãos para o desfile estava sozinho 

almocei lingüiça com cerveja ao meio dia alguém bateu na porta estava no 

banheiro e corri sem dar descarga foi embora não vi quem era tomei remédio 

para dormir acordei à noite perto das dez horas desci para comprar cigarros 

ouvi as crianças os berros do pai a mesma ladainha a mãe chorosa no boteco 

em frente pedi um conhaque chovia dois garotos jogavam sinuca discutiam 

política besteira voltei e me enfiei na cama fazia frio nenhum telefonema 

nenhuma conversa. 

Tenho certeza primeiro de maio feriado de chuva o dia todo em casa 

ninguém por perto o telefone acordei fiquei mudo sem rádio nem TV sem 

jornal vi os vizinhos pelo olho mágico quando desciam as escadas com 

bandeirinhas nas mãos para o desfile não estava sozinho almocei lingüiça 

com cerveja ao meio dia alguém bateu na porta não estava no banheiro sem 

dar descarga não foi embora vi quem era tomei remédio para dormir acordei 

à noite não perto das dez horas desci para comprar cigarros ouvi as crianças 

os berros do pai a mesma ladainha a mãe chorosa no boteco em frente pedi 

um conhaque chovia joguei sinuca com dois garotos discuti política não 

besteira voltei e me enfiei na cama fazia frio nenhum telefonema não 

nenhuma conversa. 

Tenho certeza primeiro de maio feriado de chuva o dia todo ninguém em 

casa por perto acordei o telefone ficou mudo sem rádio nem TV sem jornal 

não vi os vizinhos quando desciam as escadas com bandeirinhas nas mãos 

para o desfile não estava sozinho almocei lingüiça com cerveja ao meio dia 

vi alguém pelo olho mágico bateu na porta foi embora ouvi do banheiro a 

descarga os berros do pai a mãe chorosa não foi embora tomei remédio para 

dormir acordei à noite perto das dez horas desci para comprar cigarros não 

ouvi a mesma ladainha as crianças no boteco em frente pedi aos garotos que 

jogavam sinuca silêncio um conhaque política nada discutia besteira voltei e 

me enfiei na cama fazia frio nenhum telefonema não nenhuma conversa. 

Não tenho certeza primeiro de maio feriado de chuva o dia todo em casa por 

perto alguém acordei tarde não o telefone mudo o rádio a TV o jornal os 

vizinhos desciam as escadas com as crianças para o desfile não bandeirinhas 

nas mãos almocei sozinho lingüiça cerveja não tenho certeza ao meio dia 

alguém pela janela bateu na porta do boteco comprar cigarros não do 

banheiro ouvi a descarga o berro dos garotos o pai foi embora a mãe chorosa 

tomou remédio para dormir à noite perto das dez horas desci para ouvir a 

mesma ladainha no boteco estava na sinuca pedi para sair nada besteira 

política não discuti voltei e me enfiei na cama fazia frio o telefonema 

nenhuma conversa não tenho certeza. 

 

Ao final, o Ator 1 é transfigurado no “Filho mais Velho” da Família Araújo. 

Roupas alternativas, bolsa de couro, um medalhão no peito. O Ator 2 
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compõe-se como militar. Na cena a seguir, as vozes são dubladas pelas 

atrizes. (p.11-12) 

 

O texto manipulado pelo ritmo que os atores imprimem cria uma pressão no 

interrogatório, cujas lembranças vão nublando e se adequando ao contexto de violência física 

e moral. A forma que o Alfenim encontra para construir a cena coloca em xeque o valor do 

texto como um elemento principal, quando na falta de pontuação, coloca nas mãos dos atores 

a maneira adequada de desenvolverem a cena. Nesse ponto, forma e conteúdo delineiam uma 

situação de extrema tensão psicológica, em que se revelam as engrenagens mentais em suas 

livres associações paradigmáticas, a fim de construir um texto lógico no plano sintagmático. 

No entanto, o contexto impossibilita a construção de um texto que mantenha sua coerência 

com o início do interrogatório. A violência psicológica, de ordem bastante íntima, no que se 

refere às consequências diretamente ligadas ao sujeito, reflete a repercussão do dado social 

em perspectiva do indivíduo. O Alfenim, dialeticamente, estabelece a relação do dado social e 

político refletida na individualidade do sujeito. O contexto sociopolítico repercute tanto nas 

práticas sociais quanto na individualidade do sujeito e, ao perceber essa dinâmica de influxos 

entre o espaço público e privado, o Alfenim postula mais uma de suas características: não é o 

teatro do íntimo nem o social que está em jogo, mas o teatro da vida, que impõe ao indivíduo 

a relação entre os dois níveis. A transfiguração do Ator 1, em o ―Filho mais velho da família‖, 

remete a um encadeamento entre as cenas, e mesmo que cada uma seja independente, veem-

se, de maneira bem fragilizada, as emendas no tecido da fábula que, embora fragmentada, tece 

uma teia de acontecimentos em torno da matéria temática, que é reestruturada pelas vozes dos 

desaparecidos.   

Seguindo a via que o espetáculo escolhera, que revela uma dupla discussão sobre um 

período em que a sociedade se esquiva - o período da Ditadura Militar de 1964-85, em 

específico, os desaparecidos políticos. Paralela a essa discussão, soma-se a questão da forma, 

ou melhor, dos recursos estético-formais utilizados para sedimentar determinado processo 

histórico social, cujas balizas históricas estão apagadas ou fragilmente escritas nos escombros 

da história.  

Essa possibilidade de leitura do espetáculo imprime uma chave de interpretação de um 

tempo passado que remete às questões de ordem atual em que estamos inseridos como 

sujeitos e, ao mesmo tempo, como pessoas do teatro, visto que o público do Alfenim, fruto de 

um projeto de formação, através de oficinas e de mesas de discussão, entre outras atividades 

desempenhadas pelo coletivo, é formado por pessoas que trabalham no mundo das artes ou 
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estão engajadas em algum trabalho que extrapola as paredes das academias e das salas de 

ensaio.  

Há, na peça, um momento de transição, em que a atriz que representa Antígona surge 

como Madame Ronsard, apresentada como ―meretriz decadente, de gestos largos e murmúrios 

afrancesados (p. 13)‖ a vender seus trabalhos para o Coronel Valhacouto, que vê nos 

trabalhos de Madame Rosard a possibilidade de tirar seu filho de uma vida de transgressão, 

pois, segundo o próprio texto, ―anda metido com poesia e projetos de vida alternativa (p.13)‖. 

O PAI DE FAMÍLIA procura Madame Rosard aconselhado pelo CORONEL 

VALHACOUTO, pois, segundo as palavras do Coronel, o menino ―encontrará remédio para 

seus males‖ (p.13). Os valores e as imposições que foram erigidos em nome da tradição ou de 

questões que envolvessem o nome da ―família brasileira‖, plantados por uma propaganda 

política que se apoiava no Milagre Econômico, como resposta para atrocidades referentes à 

violência física e psicológica, ceifavam a liberdade de mais um brasileiro que sente na pele as 

imposições de um Estado repressivo que decide o que fazer com meu corpo e minhas escolhas 

mais íntimas, não bastassem as torturas descritas pelos atores, o interrogatório e a violência 

sentida no corpo e na alma, o AI-5, privando o homem como sujeito de exercer a cidadania 

com liberdade.  

Isso justifica a importância de um autor que, em meio as suas escolhas, seleciona fatos 

que residem na memória do brasileiro, remonta-os de maneira a questionar a própria história e 

incita o público a pensar no rumo que o Brasil trilha nos dias atuais. Também constrói a 

fábula pela via do paradigma temático, que revela um dado histórico que, no conjunto da 

obra, mostra uma coerência de sentido, que possibilita uma chave interpretativa de frente para 

trás, como numa reconstrução de passos da história, através das pegadas que, embora 

apagadas ou embotadas pelo tempo, ainda apontam uma direção.  

O teatro comprometido com a crítica não escapa da ideia de um bem de consumo, uma 

vez que convive com a Indústria Cultural, sempre em pé de guerra, mesmo que em meio a 

tantas derrotas. Porém reduzi-lo a isso é deixar a dialética de lado e ignorar que, por mais que 

esse bem de consumo seja um produto de mercado e de entretenimento, também carrega em si 

a crítica ao próprio sistema que o cooptou. Ou melhor, há uma contradição entre o produto de 

consumo que se lança no mercado e o integra por meio das relações encadeadas por seu 

ingresso no meio, e a matéria do conteúdo desse produto que, à revelia dos mecanismos que o 

integram ao jogo do capital, implementa-se como resistência contra as convenções de 
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mercado, tecendo uma crítica ao próprio mercado que está inserido, não de maneira ingênua, 

mas enxergando a possibilidade de ser componente corrosivo da própria engrenagem.  

Antes do fim, os atores, que doaram os corpos para os desaparecidos políticos, para 

que, de algum modo, através das memórias esquecidas pela História, pudessem refazer o 

tecido dela, demarcando criticamente a formação do sujeito brasileiro, assumem um rosto 

teatral, que só pode lhes ser dado pelo público, além de serem ouvidos pela voz, a partir dos 

corpos que tomaram por empréstimo, ―mediante o qual se poderá, agora, se conjurar não mais 

a memória do desaparecido, mas a própria materialidade dos cadáveres‖ (MACIEL, 2014, 

p.25): 

 

Vê o rosto à sua frente? 

Não se aborreça se é um rosto comum 

Um rosto banal 

Por favor, eu peço: 

Tome o lápis, o batom, a pasta branca dos palhaços, 

Pinte nele um traço qualquer 

Na face o branco da morte 

Nos lábios a cor cinza do medo,  

Permita que eu mantenha nos olhos 

Injetados a cor vermelha 

Preciso deste rosto. 

Um rosto teatral 

Que eu possa tomar de empréstimo 

Nesta hora em que conjuro meu cadáver 

Nesta hora em que conjuro meus iguais 

A dançar um dueto 

O dueto da vida com a morte. (M.B, 2009, p.17)  

 

O rosto teatral é uma referência ao papel que o teatro presta à história brasileira. Nos 

anos 1960/70, grande parte do teatro nacional dedicou-se a levar ao palco e ao público 

discussões que imperiosas. Nesse segmento engajado com as ideias que circulavam no 

contexto da Ditadura, os artistas e os intelectuais de esquerda utilizaram o teatro para veicular 

ideias e conceitos sobre a luta de classes. Nesse sentido, o palco sempre foi um espaço de 

discussões e de comunicação em escala social. O Alfenim, que, de certa maneira, filia-se a um 

teatro claramente pautado numa tradição que foi construída nos idos de 60/70 e que é 

retomada na década de 90, quando a Companhia do Latão se consolidou como um teatro de 

perspectiva dialética, influenciado pelos textos de Brecht, trata, em Milagre Brasileiro, 

sobretudo, da função do teatro, em meio a uma tentativa de anular a possibilidade de retomar 

sua capacidade de comunicação coletiva.  
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A lacuna histórica que precisa ser preenchida por uma leitura a contrapelo, em 

perspectiva dialética, encontra no ritual de Antígona, ou seja, no plano teatral, a possibilidade 

de reconhecimento através das honras fúnebres: trazer da morte para a vida os desaparecidos 

políticos (pela possibilidade de, mesmo ausentes no palco, comunicarem-se através dos 

corpos dos atores) e, dialeticamente, retornarem ao palco por meio das fotos depositadas ao 

centro, para ser devidamente enterrados. O teatro, ao possibilitar, no plano da ficção, a 

possibilidade de sepultar os desaparecidos políticos, cumpre aquilo que lhes foi negado pela 

história e traz à vida a memória dos mortos, num movimento invertido: é enterrando nossos 

mortos que os revivemos, pela memória outrora soterrada.   

Por mais que Antígona diga ao público que não há nenhuma lição moral ou algo que 

interesse ao teatro, logo no Prólogo da peça, é ela que resiste às imposições e às violências 

que são mostradas no decorrer do espetáculo. Cabe a ela o ato ritualístico. Assim como na 

tragédia, em Antígona, contrariando as leis do tirano Creonte, finaliza o ritual fúnebre 

colocando um punhado de terra sobre o corpo do irmão morto, em Milagre Brasileiro, depois 

de ser exposta toda sorte de violência e de transgressões à vida. Quando o coro a interroga 

perguntando ―Por que é tão obstinada?‖ (2009, p.15), Antígona responde: ―Para servir de 

exemplo‖ (p.15). Da mesma forma, em Milagre Brasileiro, ao depositar os rostos dos 

desaparecidos políticos ao centro do palco, Antígona cumpre o ritual, jogando um punhado de 

areia em cima de cada um, numa simbologia que remete à memória teatral e à memória 

histórica brasileira. Ao trazer, na forma do drama, a construção de uma fábula que vai 

costurando de maneira não linear uma lacuna da história que parecia estar enterrada pelo 

contexto de violência e injustiça com aqueles que não puderam ser (e ainda sofrem com isso) 

enterrados, o teatro aciona a história de maneira dinâmica, ao passo que o mito grego, 

recuperado na atriz que representa Antígona, como elemento formal na composição do 

espetáculo, desenvolve o jogo entre a restauração da história e a discussão sobre a restauração 

da força produtiva do teatro. É Antígona que, simbolicamente, enterra os desaparecidos 

políticos, ao mesmo tempo em que elabora questionamentos acerca do teatro contemporâneo, 

no que tange aos procedimentos estético-formais utilizados na sedimentação dos novos 

conteúdos. Dessa forma, a fábula não se encontra como um processo de começo, meio e fim, 

pelo contrário, ao se construir de maneira não linear, ela constrói perspectivas de leitura, e 

não, um desfecho. Portanto, o debate sobre o assunto exposto pelo Alfenim não se encerra em 

si mesmo.  
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No fim da peça, há uma transição musical, que entra em contradição semântica com o 

que foi visto em cena durante todo o espetáculo.  

 

Transição musical. O Pai de Família demarca no chão as linhas de um 

campo de futebol. A família se recompõe para a última foto do Álbum. 

Carregam flâmulas e bandeirolas do Brasil, em frangalhos. O Pai se reúne ao 

grupo. À música funde-se o áudio da transmissão do jogo Brasil x Itália, na 

final da Copa do Mundo de 1970. (p.18)  

 

Depois de expor toda a violência contra cidadãos comuns tratados como terroristas, 

desaparecidos e aniquilados da história nacional; depois de produzir um impacto no público, 

ao procurar um contato direto e romper a quarta parede para mostrar que o teatro pode ser, 

mesmo encarando sua fragilidade nos dias atuais, um veículo de propagação e comunicação, 

em via crítica, em que entende a história como um elemento dinâmico e necessário para a 

compreensão crítica de práticas atuais dessa mesma sociedade; depois de discutir sobre a 

forma de sedimentar o conteúdo em termos estéticos e de essa forma retroagir sobre a 

discussão da utilidade da arte teatral para a compreensão do sujeito contemporâneo, a 

lembrança da final da Copa de 70 é trazida à memória do público.  

Interessante notar quão contraditória é a explosão de alegria diante de um evento 

esportivo, em meio a uma mancha de nossa história, pois os acontecimentos que se dão 

concomitantemente são explosões de euforia e de alegria pela conquista maior do esporte para 

o brasileiro, juntamente com o Milagre Econômico. Mas, para isso, o povo brasileiro precisa 

ser sacrificado e tratado como subversivo e terrorista, instaurando um ambiente de terror e de 

medo naqueles que, não anestesiados pela Copa, abriram bem os olhos e reagiram contra um 

Governo ditatorial, que assim como Antígona, usaram até as últimas forças, num ato de 

resistência. Ao entrar para o espetáculo, o público é abordado com o seguinte cartaz: 

“Terrorista – Para o seu bem-estar e o de seus familiares, denuncie”. (p.1). O espetáculo 

interage com o público desde o início, força um entendimento muito simples: se você está 

aqui, esteja consciente de sua escolha, não fique anestesiado com o que será abordado. 

 Numa segunda investida, Antígona alerta sobre a fragilidade do teatro em comunicar, 

em reatar as pontas com a capacidade de ensinar ou problematizar a história, reagir contra 

uma postura de mumificação ou de tratamento enciclopédico da história. Uma vez que esse 

público decide ficar, ele precisa lidar com as situações que são encadeadas por suas 

proximidades semânticas, que vão tecendo em torno do assunto uma forma teatral não rígida e 

tradicional, no que se refere à estrutura fabular e que resulta numa discussão sobre os 
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procedimentos estético-formais, utilizados para sedimentar o conteúdo, e na problematização 

de um tema caro, até hoje, para grande parcela da população, mesmo três décadas depois do 

fim da Ditadura. Essa investida do Alfenim propõe, no plano simbólico, um olhar crítico para 

o cenário nacional de hoje, sempre na contramão da história, Antígona promete a ―aniquilação 

irrevogável de toda a contradição‖ (p.18). E como a memória se presta a narrar sua própria 

negação, o soterramento das contradições não se faz mais possível, mas é preciso encará-las 

pela via negativa, como relações dinâmicas que são produzidas historicamente, portanto, 

mutáveis.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desde a Grécia Antiga, em suas tragédias que encerravam as festividades a Dionísio, o 

teatro se caracteriza, como discutimos no primeiro capítulo, como uma forma artística em que 

se sedimentam questões relativas às dinâmicas sociais de um povo ou comunidade em um 

tempo específico. Portanto, as formas do gênero dramático resultam da dialética entre a 

matéria temática e os procedimentos artísticos historicamente localizados e que propiciam a 

construção do espetáculo teatral. É assim que, na encenação de um texto, ou mesmo em sua 

escrita dramatúrgica, avultam tendências em cada momento histórico, que desempenham o 

papel de sedimentar o conteúdo social previamente selecionado por um dramaturgo – é dessas 

tendências que poderemos marcar a identificação de convenções, cujas características se 

verificam em um conjunto de textos e espetáculos compartilhadas por autores em determinado 

meio social, a ponto de criarem um sistema para o qual convergem elementos estéticos que se 

relacionam melhor com dada matéria social (WILLIAMS, 1983, p.4).  

Esse sistema erige de uma tradição em que procedimentos formais são selecionados 

como elementos que se adéquam melhor para a construção do texto e do espetáculo.  Dessa 

maneira, estabelece-se um paradigma formal, cujas mudanças são operadas por meio das 

relações sociais que, historicamente, estão em movimento. No entanto, a tradição que se cria 

não opera de maneira linear, mas sofre alterações e rupturas, uma vez que a matéria social se 

altera com as dinâmicas das relações sociais, que, dessa feita, alteram o paradigma e recorrem 

a elementos estético-formais que ficaram de fora, na seleção feita antes, que erigiu a tradição 

criada, muitas vezes sendo responsáveis por marcar uma contradição formal que busca sua 

solução até se tornar, nos termos de Szondi, não contraditória.  

Esse movimento de assimilação e de ruptura de procedimentos estético-formais, com o 

qual a tradição é erigida, remete à assimilação de recursos épicos capazes de reformular o 

paradigma dramático, tal qual é entendido pela teoria do drama, na medida em que a demanda 

temática expõe contradições que começam a implodir a ―velha‖ forma do drama vazado em 

diálogos. Essa discussão também é empreendida no primeiro capítulo. Assim, tanto na Grécia 

Antiga quanto na Idade Média, os recursos épicos serviram de elementos para estruturar o 

espetáculo teatral. No entanto, a concepção tradicional de drama, no qual o diálogo é o 

elemento formal em que se ancora a relação inter-humana, atua como centro da construção da 

fábula que, a partir do encadeamento das ações via diálogo, desenvolve todo o espetáculo, a 

ponto de se tonar o paradigma dramático e, ao mesmo tempo, sinônimo de teatro. Ou seja, 
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tudo o que estava fora da relação inter-humana, via diálogo, não se enquadrava como 

elemento formal adequado para sedimentar o conteúdo. Portanto, o teatro excluía o elemento 

épico da construção do drama e do espetáculo.  

O drama burguês, que se estabeleceu como forma paradigmática durante a ascensão 

burguesa, tornou-se uma forma privilegiada a partir do Renascimento, na França do Século 

XVIII, e do classicismo alemão, que se consolidou no Século XIX e fixou-se, nesse 

intercurso, como fórmula ―atemporal‖, ao excluir o dado histórico, uma vez que ele remete à 

dinâmica social. O drama, ao eleger o diálogo como o procedimento formal capaz de 

sedimentar a matéria temática, exclui os dados externos à relação inter-humana, via diálogo, 

uma vez que o conflito é apresentado com o enfrentamento das ideias que desenvolvem uma 

cadeia de acontecimentos em direção a uma resolução. Esse dado revela uma sociedade que é 

regida pela noção de história como uma sucessão, em cadeia, de acontecimentos ininterruptos, 

de maneira a parecer natural a progressão dos acontecimentos. Estabelecendo uma relação 

com a forma dramática, a fábula é desenvolvida via diálogo, de maneira a encadear as ações 

progressivamente a um desfecho. Esse desenvolvimento não aceita interrupções nem 

elementos externos ao diálogo. Assim, o curso da história era concebido pelo drama como 

uma cadeia de ações movidas pelo enfrentamento inter-humano, que excluía a possibilidade 

de mudar o curso dos acontecimentos.  

Era, também, circunscrito ao fato que ocorre no presente, portanto, sendo mimese, e 

não, diegese, assim como normatizado por Aristóteles. Em outras palavras, é uma 

representação pela ação. O drama é absoluto em relação a tudo o que o compõe. Em relação 

ao dramaturgo, porque as palavras são ditas pelas personagens em ação, de maneira a não 

parecer que foram instituídas pelo dramaturgo. Em relação à personagem, o ator converge a 

ele de tal modo a se tornarem um, porquanto não há separação entre ator e personagem, cria-

se a ilusão de ser um. Sua relação com o espectador dá-se de maneira absoluta, uma vez que 

não há nenhuma relação entre as partes. O público assiste ao espetáculo passivamente, a um 

mundo paralelo que se move por meio das ações em cena, num presente que progride com o 

enfrentamento pela via do diálogo, elemento estético e formal estruturante do drama.  

Ressaltamos, porém, que, na virada do Século XIX, tal forma do drama entra em crise 

no que tange a sua característica básica, ou seja, o diálogo. Mediante uma análise-

interpretação das obras de alguns dramaturgos, Peter Szondi (ANO) percebeu algumas 

rupturas: o diálogo começava a abrir espaço para outros procedimentos que passavam a 

formalizar novos assuntos, que já estavam presentes na forma dramática, no entanto, 
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adormecidos pela exclusão seletiva das convenções, em que se começavam a verificar 

contradições entre forma e conteúdo – que apontavam para a necessidade de epicizar o drama 

e a cena.  

É a partir dessa perspectiva que Piscator e Brecht tratam o dado épico/narrativo como 

um elemento formal capaz de comunicar aquilo que se propõe como tema, voltado para a 

representação das lutas de classes, bem maiores do que o embate inter-humano, representável 

via diálogo. Diferentemente do drama, o teatro épico não se constrói como uma estrutura 

rígida, em que segue um escopo como forma, mas de maneira aberta, formada por episódios 

que não se agrupam da mesma maneira do drama, visto que rompe com a unidade de 

ação/tempo/espaço, abre o espaço cênico para uma variedade de acontecimentos, em tempos 

distintos e lugares variados, o que, sem dúvida, estende os procedimentos estético-formais 

para bem mais que o diálogo. Com o objetivo de romper com o efeito de causalidade 

ininterrupta em que se ancorava o drama, o teatro épico elabora saltos temporais e rupturas na 

ação das personagens. Essas interrupções revelam a presença, mesmo que não explícita, de 

um ―eu-épico‖ e selecionam uma série de acontecimentos que, necessariamente, não têm entre 

si uma ligação causal, mas elaboram uma multiplicidade de eventos.  

Para o teatro épico, o drama convencional retirou de cena o homem histórico, e lançou 

um olhar ―a-temporal‖, de maneira que o homem tornou-se incapaz de alterar estruturalmente 

um dado social. O trabalho do teatro épico é de restaurar o teatro com os recursos que ele 

mesmo, ao longo da história, cultivou, de maneira a considerar o homem histórico como 

protagonista e que se forma como conjunto de todas as relações sociais. A ele (o sujeito 

histórico) é dado o direito de intervir de maneira crítica na história e de romper a concepção 

normativa em que considera a história um acúmulo de ações ininterruptas.  

A partir da mudança do paradigma temático e formal, o teatro épico apresenta-se como 

mudança de concepção de mundo e de dramaturgia, portanto, de convenções. Por essa razão, 

para o teatro épico, o narrador deve intervir na própria estrutura da peça (palco, atores, texto), 

que seleciona aquilo que será visto em sua diversidade, incorporando ao teatro os 

procedimentos oriundos da narrativa que procuram manter interlocução com o público.  

Elaborando uma retrospectiva desde o início da tese até aqui, é possível entender que o 

teatro épico de Brecht procura, na história das formas elaboradas durante a história do teatro 

ocidental, recursos cênico-dramatúrgicos que resolvam a contradição temático-formal 

reconhecida por Szondi, a fim de estabelecer uma comunicação com o sujeito histórico em 

perspectiva crítica. Dessa maneira, Brecht assume uma postura de pesquisador e crítico, uma 
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vez que remete à tradição como uma fonte de procedimentos estético-formais, que podem ser 

assimilados e reformulados, a fim de desenvolver uma forma adequada para a matéria 

temática (Cf. PASTA JÚNIOR, 2010, p. 213).  

Walter Benjamim, em seu estudo sobre Brecht (1994), ressalta questões que 

esclarecem o novo paradigma. Para ele, o teatro épico surgiu com a intenção de modificar as 

relações entre ―palco e público, texto e representação, diretor e atores‖ (BENJAMIM, 1994, 

p.79). O palco não é uma caixa em que o mundo é mostrado como um ―espaço mágico‖, mas 

um espaço de exposição, em que o público não se comporta como mero espectador, mas como 

pessoas que refletem sobre os assuntos levados para o espaço de exposição. O texto não é pré-

concebido no gabinete do dramaturgo, mas elaborado como roteiro e desenvolvido nas salas 

de ensaio concomitantemente às cenas que se estabelecem com a relação entre os integrantes 

do elenco, numa construção conjunta entre representação e dramaturgia. O diretor não age em 

relação ao ator como alguém que precisa ditar o que se deve fazer, tal qual uma marionete 

manipulada, mas trabalha discutindo permanentemente sobre os temas que permeiam as 

relações sociais, de maneira que os atores precisam tomar decisões diante das questões em 

debate. Portanto, para Benjamim, o teatro épico elabora uma crítica ao teatro dramático 

burguês, uma vez que pretende questionar e romper as relações entre as partes constitutivas do 

teatro (palco/público, texto/representação, diretor/ator), ao mesmo tempo em que busca, 

através da mudança de paradigma, tratar do sujeito histórico, que se modifica de acordo com o 

meio social e que se torna capaz de modificar o seu meio.  

Ao decorrer das décadas, o teatro épico brechtiano tornou-se fonte de interpretações e 

análises e motivador de elaborações teóricas que direcionam os estudos contemporâneos. Tais 

estudos apontaram para novas balizas teóricas, para além dos estudos de Szondi, que via em 

Brecht a solução para as contradições temático-formais. Jean-Pierre Sarrazac começou a 

rediscutir o paradigma do seu predecessor, elaborando uma perspectiva teórica que visa 

entender a mudança de paradigma do drama como uma reformulação de sua forma, a partir 

dos procedimentos cênico-dramatúrgicos que não encontram barreiras no tocante aos gêneros 

poéticos e trabalham em processo híbrido com elementos pertencentes ao inventário estético-

formal sedimentados historicamente.  

Foi esse conjunto de perspectivas que nos levou a apontar o Coletivo de Teatro 

Alfenim na esteira do teatro épico brasileiro com um olhar rememorativo à história do teatro 

brasileiro moderno, um percurso que, desde Eles não usam Black-tie (1958) até as novas 

tendências em terras ao Norte, nos anos de 2007-2012, é necessário para integrar o percurso 
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histórico em que os elementos épicos se inserem e são reformulados de acordo com as 

necessidades que são motivadas pela matéria temática oriundas das relações sociais.  

Como afirmamos no segundo capítulo, as experiências de um teatro épico brasileiro 

começaram a surgir, sistematicamente, a partir de 1958. Os recursos épicos foram 

incorporados aos espetáculos, via um processo de reformulação estética, que instaurou uma 

nova perspectiva no teatro nacional, no tocante aos procedimentos estético-formais, que 

buscam, na tradição do teatro, elementos que são incorporados à forma dramática, de modo a 

sedimentar o conteúdo de perspectiva histórica e incorporá-lo à própria estrutura dramática. 

Peças como Eles não usam black-tie (1958), A mais valia vai acabar, seu Edgar (1960), 

Revolução na América do Sul (1960), Chapetuba Futebol Clube (1959), Arena conta Zumbi 

(1965), Arena conta Tiradentes (1967), Show Opinião (1964), Roda Viva (1964), entre outras 

obras, colaboram para a construção de um sistema teatral em que se formou um conjunto de 

obras/público/atores/crítica que, ao mesmo tempo, rompem com a concepção dramática 

tradicional, em que o diálogo assume a função formal de construir o espetáculo e traz, além 

do diálogo, elementos cênico-dramatúrgicos de referência épica que formam uma nova 

perspectiva em torno da relação forma/conteúdo.  

O sujeito brasileiro histórico é objeto de investigação nas peças desenvolvidas nos 

anos sessenta, e os temas abordados configuram o interesse pela história brasileira no tocante 

às discussões político-sociais que foram selecionadas como propostas de espetáculos. Nesse 

período, uma seleção de características (temas sobre as dinâmicas sociais, as fórmulas e os 

procedimentos cênico-dramatúrgicos, a crítica especializada e a formação de um público 

interessado pelo debate acerca dos temas escolhidos) formula uma base sobre a qual o teatro 

épico brasileiro firma os pés e se estende durante os anos como uma nova via de comunicação 

ativa sobre as questões que permeiam o quadro temático-conteudístico nacional. Durante esse 

período, a crítica teatral lançou um olhar resistente quanto à aceitação de um novo paradigma 

formal, por estar ainda utilizando a régua do drama tradicional para aferir os novos 

procedimentos. Outro ponto que repercutiu sobremaneira é como esse teatro engajado, 

principalmente, no período da ditadura militar, constrói um discurso crítico, de enfrentamento 

às condições sociais da época.  

É dessa fonte que se constrói a Companhia do Latão, nos anos 90, fruto dos estudos a 

respeito da obra de Brecht e de seus escritos teóricos, juntamente com o teatro épico 

brasileiro. A companhia trabalha sob o solo da produção épica no Brasil e dos escritos sobre 

os temas que se apresentam na contemporaneidade, na investigação do sujeito histórico. A 
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Companhia do Latão trabalha em perspectiva dialética, atuando em várias frentes, de modo a 

criar um sistema sobre sua produção. A investigação da formação do sujeito brasileiro, a 

partir do teatro épico/dialético como um meio de comunicação na contemporaneidade, aponta 

para um teatro cujas balizas teóricas e metodológicas estão pautadas nos estudos sobre a obra 

de Brecht e dos elementos cênico-dramatúrgicos que sedimentam o teatro épico brasileiro, 

num movimento de assimilação dos elementos e de reformulação formal via trabalho 

colaborativo. Integrante da Companhia do Latão desde sua fundação, o diretor e dramaturgo, 

Márcio Marciano, chega aos ares da Paraíba e propõe o início de um coletivo de teatro 

pautado no procedimento dialético brechtiano. Esse fato nos interessa para que possamos 

compreender o percurso de formação do Coletivo de Teatro Alfenim, pois inscreve o grupo 

como pertencente a uma trajetória do teatro épico brasileiro que se estende ao longo de seis 

décadas de produção e que contribuíram para formar uma tradição crítica que, historicamente, 

busca seus elementos formais no teatro ocidental, estabelecendo uma dramaturgia própria, 

interessada em investigar as contradições sociais no processo de formação do sujeito 

brasileiro contemporâneo. Mais do que isso, cremos que, por esse percurso, o Alfenim 

constrói uma ponte entre o cenário cênico-dramatúrgico, de perspectiva épica, do eixo 

Sudeste/Sul, e a dramaturgia/teatro produzida na Paraíba.   

O Alfenim, em seu trabalho como coletivo, atua em perspectiva dialética, não só no 

que tange à representação do espetáculo, mas também estendendo seu trabalho de atuação ao 

cenário social, partindo de operações a respeito do estudo dramatúrgico, dos ensaios e da 

formação de público. Os ensaios abertos, as mesas de discussão, as oficinas sobre o método 

dialético de atuação, os cadernos de apontamentos dos espetáculos produzidos, os meios de 

comunicação com o público em diversas mídias (blog, facebook, e-mail), bem como o 

intercâmbio com diversos coletivos ou grupos que trabalham em processo colaborativo 

delineiam o perfil do grupo.   

Assimilando a experiência de cada integrante do grupo, a qual remete a uma gama 

variada de referências cênico-dramatúrgicas, devido à diversidade no que tange à formação 

dos atores, somada com a experiência e a proposta de atuação trazida por Márcio Marciano, 

diretamente da Companhia do Latão, o Alfenim se constrói como um coletivo em produção 

colaborativa. Desde seu primeiro espetáculo, o grupo revela um cuidado em discutir, a partir 

da forma em que se estrutura, sobre o paradigma dramático e lançar um olhar crítico a 

respeito da tradição do teatro épico, desde o estabelecimento do conflito entre o dramático e o 

não dramático até a consolidação do épico como solução formal.  
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Considerando-se um novo aparato teórico-crítico a que a crítica especializada passou a 

ter acesso nas duas últimas décadas - os estudos sobre a ―crise‖ da forma dramática (conforme 

apontado por Szondi), os apontamentos a respeito do desvio da fábula, a noção da crise da 

personagem e a proposta teórica da impersonagem (desenvolvidos a partir de uma leitura 

crítica do trabalho de Szondi, empreendida pelo teórico francês Jean-Pierre Sarrazac), bem 

como a compreensão de um autor rapsodo - o Alfenim, atento às questões citadas, trabalha 

por uma dramaturgia que, além de atender no plano formal, a melhor adequação do assunto 

proposto, elabora, no interior da obra, uma chave discursiva em torno dos elementos cênico-

dramatúrgicos que são experimentados nos espetáculos contemporâneos. É possível observar, 

nos espetáculos do grupo paraibano, a preocupação com a temática social e com a 

formalização desse conteúdo. 

Quebra-quilos, primeiro espetáculo do grupo, discute sobre um tema pertencente à 

história local (paraibana), que remete à revolta dos Quebra-quilos, um grupo sedicioso que 

sofre as imposições do Estado, uma vez que precisa aceitar a mudança da medida para metro, 

litro e quilo, bem como se submeter ao imposto de chão, porque usavam o chão para expor os 

produtos que levavam à feira para ser comercializados. O olhar distanciado sobre um episódio 

da história local, flagrado no momento de conflito em que se acirra a luta de classes, revela 

uma perspectiva crítica do presente, quando se elabora o exercício de reflexão crítica, em que 

o passado ilumina o presente e rompe com a perspectiva histórica convencional, de maneira a 

abrir a possibilidade de tomada de decisão. Em sua dramaturgia, Quebra-quilos rediscute o 

paradigma da forma do drama, mediante o confronto entre convenções dramáticas e não 

dramáticas, sedimentado na estrutura do espetáculo. No entanto, rompe com o paradigma 

dramático tradicional, porquanto, no confronto entre as formas, o Alfenim estabelece o dado 

épico como um elemento constitutivo do espetáculo, que se interessa em manter a tensão 

formal até explodir a forma do drama, mediante os elementos épico/narrativos, fazendo 

emergir uma nova forma, ao passo que o espaço de discussão sobre o tema se desloca do 

espaço cênico e de tempo interno da peça para o público como um dado problemático. 

Portanto, interessa ao Alfenim não só discutir sobre assuntos voltados para a investigação do 

sujeito contemporâneo, mas também estabelecer uma discussão sobre a história do teatro 

épico, no que tange aos procedimentos cênico-dramatúrgicos utilizados na formalização dos 

espetáculos elaborados pelo grupo. Ao discutir, na própria estrutura de seus espetáculos, sobre 

a forma épica em perspectiva histórica, o Alfenim seleciona elementos formais que o 

interessam a sedimentar seu conteúdo.  
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Seguindo a ordem que estabelecemos para analisar os textos, em O Deus da Fortuna, 

peça de 2011/2012, estabelece-se o teatro épico/dialético como forma que sedimentar a 

temática do capital financeiro, desde sua forma primitiva de acumulação até sua forma de 

especulação financeira. Para tanto, o Alfenim opta pela parábola como um recurso estilístico 

para desenvolver a fábula, que, formalmente, assume, explicitamente, o paradigma 

desenvolvido por Bertolt Brecht: um palco que narra uma ação; uma interlocução com o 

espectador de modo a despertar uma atividade consciente, incitando a tomada de decisão 

diante do espetáculo; a cena em contraposição ao espectador, a fim de provocar reflexão; a 

autonomia das cenas em relação ao espetáculo como um todo; as interrupções do 

encadeamento das cenas por um ―eu-épico‖ em que se mostra o homem como ser social 

modificador de seu meio e o olhar apara a história como mutável.  

O espetáculo difere de Quebra-quilos, tanto no que tange à investigação histórica 

quanto na formalização do conteúdo. Ao contrário do que foi visto na primeira peça, O Deus 

da Fortuna não se debruça sobre a história nacional, mas se estende sobre um tema central 

para entender o conflito de classes e a organização das relações de trabalho. Utilizando-se do 

distanciamento espaço-temporal, que leva o público a uma China de tempos remotos, em que 

o capitalismo se apresenta em seu estágio de transição, mediante o recurso da parábola, é 

possível observar e refletir sobre o desenvolvimento do capital como uma força 

açambarcadora até seu modo de especulação financeira. O distanciamento, efeito mediado 

pelo recurso da parábola, provoca a relativização da ação, uma vez que abre um símile que, 

nos termos de Bornheim, ―estabelece uma analogia entre dois termos, o comparante e o 

comparado‖ (1992, p.319) Como consequência da relativização, a ruptura da ação permite ao 

―eu-épico‖ que selecione as cenas e organize-as para apresentá-las em seu momento de 

conflito, a fim de que o público seja impelido a refletir, e não, incitado a imergir em seu 

aspecto dramático. Todo o processo de construção da fábula, para O Deus da Fortuna, vê-se 

invertido ou desconstruído quando comparado com a forma do drama tradicional.  

Esse dado reforça a tese de que o Alfenim é um grupo autoral, que trabalha em 

processo colaborativo, em constante experimentação formal, e cujas balizas teóricas o 

aproximam da tradição do teatro épico brasileiro e seleciona elementos pertencentes a essa 

tradição para formalizar o conteúdo em pesquisa, reorganizando os elementos cênico-

dramatúrgicos, a fim de construir uma cena em chave dialética que discuta sobre o sujeito 

brasileiro contemporâneo e sobre a utilização dos elementos estético-formais na dramaturgia 

contemporânea.  
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O segundo espetáculo do grupo - e o último que foi analisado - Milagre Brasileiro 

(2010), converge para a necessidade de reorganizar a sequência das peças e colocá-la como 

terceira pelo critério estético-formal, e não, cronológico de produção. Seguindo o método do 

Alfenim para elaborar o espetáculo, o grupo seleciona um fato histórico em seu momento de 

conflito e, a partir desse flagrante, rememora pela via épica o fato, formalizando com a chave 

dialética o assunto a ser discutido. O espetáculo refere-se ao desaparecido político no período 

do regime militar, que não pode ser declarado morto nem vivo, uma vez que sua memória 

parece estar apagada pelas cinzas da história.    

Assim, a solução formal sobre a qual se debruçou o grupo remete à elaboração de uma 

fábula esgarçada, construída com saltos, e cuja rememoração dos fatos é colocada em cena 

pelo empréstimo dos corpos dos atores, que abre uma discussão acerca da função do teatro e 

dos procedimentos estético-formais no teatro contemporâneo. E como o centro da peça gira 

em torno de um desaparecido, cujas memórias estão apagadas pelo silenciamento da história, 

as pesquisas sobre a forma adequada para sedimentar a matéria histórica é iluminada por 

Sarrazac pela noção de um ―autor-rapsodo‖. O espetáculo é cerzido como uma teia de 

acontecimentos que permite saltos temporais e espaciais, as cenas são selecionadas e 

organizadas ao modo de um rapsodo, que exerce a liberdade de um autor na construção da 

fábula, sem obedecer necessariamente às normas tradicionais que entendem a fábula como 

uma sequência de ações que desenvolvem uma progressão linear, com início, meio e fim. 

Nesse sentido, a peça Milagre Brasileiro foi formalizada com procedimentos estéticos que se 

pautam numa dramaturgia contemporânea, formulada por meio de um processo híbrido, cujas 

limitações de gênero literário não são impostas, e a fábula se inscreve de maneira invertida. 

Após nossa análise-interpretação, observamos, pois, na produção do Alfenim que a 

discussão formal continua atrelada ao eixo temático-conteudístico que traz para o 

protagonismo o conflito de classes, numa possibilidade de se marcar a perspectiva de unidade 

e continuidade dentro da tradição nacional e a pertinência dessa discussão na 

contemporaneidade. No entanto, é preciso entender que a luta por uma dramaturgia engajada, 

em cuja forma revela o sujeito histórico e aponta para uma reflexão crítica entre a obra e o 

público, acompanha os processos de mudança no que tange à atuação do grupo no processo de 

assimilação dos elementos formais presentes na tradição do teatro épico-brasileiro.  

Portanto, a unidade e a continuidade da discussão a respeito da luta de classes, como 

tema da cena paraibana atual, protagonizada pelo coletivo, dão-se de maneira crítica. Por ser 

um grupo que apoia sua produção na investigação constante da relação entre temas e 
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formulações estéticas, o Alfenim, ao mesmo tempo em que se liga à tradição de um teatro 

engajado, seleciona os elementos pertencentes a essa tradição e os reorganiza à maneira do 

grupo. Assim, cumpre a proposta de uma dramaturgia crítica, que, ao se debruçar sobre a 

história brasileira, busca iluminar o presente.  

Mediante esse raciocínio, o Alfenim, interessado em construir um sistema teatral a 

respeito do teatro épico, abre uma discussão sociopolítica que se estabelece pelas relações de 

classe, que se inicia a partir dos ensaios entre os integrantes do grupo e dos estudos, a fim de 

se entender o sujeito brasileiro em formação via assimilação da rememoração da história, da 

formação de um público interessado nas questões que permeiam a contemporaneidade, tanto 

no que tange à abordagem sociopolítica proposta pelo grupo como forma de sedimentar a 

matéria temática em espetáculo. Suas ações têm como proposta levar para o contexto de 

atuação do grupo a possibilidade de dialogar com um público em perspectiva crítica. Essas 

frentes de atuação militam no plano simbólico pela restauração de um teatro que estabelece 

uma interlocução em chave crítica com o público.        

O Coletivo de Teatro Alfenim, diante da análise/interpretação das obras apontadas, 

cria, em processo colaborativo, uma dramaturgia própria, que se filia a uma tradição do teatro 

épico/narrativo que se estende desde o Teatro Grego Antigo até a contemporaneidade, no que 

se refere à utilização do recurso narrativo como elemento formal, e estabelece um diálogo 

com o paradigma épico previamente construído no Brasil, por meio do qual se discute a 

formação do sujeito brasileiro, visto que o passado é levado para discussão como um 

elemento histórico que pode facilitar a compreensão das contradições sociais presentes nos 

dias atuais.  

É com base nessa concepção cênico-dramatúrgica que, através de uma discussão 

teórica cara para a contemporaneidade, passamos a compreender que os elementos de ordem 

épica são recursos formais relevantes para o paradigma que rompe com a convenção 

dramática que, como se conclui, não encontra seu fim na obra do dramaturgo alemão Bertolt 

Brecht, como é de costume se afirmar, é, na verdade, um método que alcança o cenário atual a 

partir da noção de epicização do drama, que abre um caminho para se discutir sobre a forma 

dramática contemporânea de sedimentar a matéria social. 
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