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José Fernando Azevedo 
 
 

“...pegamos o horário dos trens do ano passado, ou de dez anos atrás, e depois 
dizemos: mas que estranho, esses dois trens não passam por ali; como é que foram se 

estraçalhar dessa maneira?”  
(Pier Paolo Pasolini) 

 
1. 
 
Não é de hoje que Paulo Arantes acompanha a saga dos grupos 

de teatro em São Paulo. Basta lembrar que esteve na mesa de 
lançamento do Manifesto Arte Contra Barbárie, plataforma para o 
Movimento que deu régua e compasso a artistas e toda uma geração 
de coletivos de teatro em São Paulo. A primeira década deste século 
foi a década dos coletivos. Desde o final dos anos 1990 eles têm se 
multiplicado, por razões nem sempre evidentes. Para muitos, o 
motivo é na maior parte das vezes econômico. Seria mais fácil, diante 
de todas as dificuldades de produção, começar associando 
expectativas – o que talvez justifique a quantidade de filiações na 
Cooperativa Paulista de Teatro, com suas cinco centenas de grupos. 
Uma conversa com alunos de uma escola de teatro mostra que a 
maior parte deles anseia por “formar” um grupo, ainda que não saiba 
exatamente o porquê.  O fato é que hoje, “formar” um grupo é algo 
mais ou menos natural, e o Arte Contra Barbárie, como muita coisa 
em nossa história, já ganhou contornos míticos. Faço parte de um 
grupo formado naquele momento, e resulta desse percurso a 
sensação de que, no melhor dos casos, insistimos martelando uma 
pauta que não soubemos aprofundar, de modo que não deveria 
causar espanto, a não ser por excesso de auto-ilusão, a desconexão 
alarmante desses “novos” grupos em relação àquele ideário que 
animou a leva imediatamente anterior.  

Já em seu comentário sobre o primeiro Manifesto Arte Contra 
Barbárie, em 1998, Paulo Arantes, ao seu modo, enunciava um 
incômodo evidenciado no título que daria nome ao Movimento, 
sugerindo o campo próprio de alianças implicadas: “Numa palavra, 
contra a barbárie dos civilizados – que por aqui estrearam 
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reinventando a escravidão...”1 Neste caso, mesmo não querendo 
sugerir uma “arte pela barbárie” – como aliás uma parte do 
Movimento, anos depois, quis um tanto voluntariosamente colocar a 
questão – o que parecia estar em jogo era calibrar o significado dessa 
barbárie, sabendo que a expressão – arte contra... – corria o risco de 
assimilação por excesso de mal-entendidos. A depender do campo, 
bárbaros éramos nós, claro, aqueles que àquela altura decidimos 
cuspir no chão da festa de aniversário deles, os que comemoravam 
500 anos de acintes e violências. O risco, no entanto, era o de recuar 
diante da enorme, embora decisiva questão: “o que pode a arte para 
despertar a humanidade do pesadelo em que se debate ao longo de 
toda a sua pré-história?” Insistia Paulo, enquanto “bem cultural, 
tesouro artístico, reserva ética ou coisa que o valha, absolutamente 
nada. São troféus de guerra. Porém, enquanto simples forma 
organizadora da imaginação (para início de conversa), única 
atividade mental livre do jugo pré-histórico da auto-conservação 
enquanto fim em si mesmo, continua sendo, hoje como sempre, a 
única chance de acordar. Para a política, é óbvio. Creio que foi isso o 
que o Manifesto Arte contra a Barbárie quis dizer, e talvez 
deliberadamente, nos termos  mesmos em que a barbárie oficial 
colocou a questão cultural.”2 Ora, não será por ironia o alerta final. 
Não por acaso, por conta da publicação daquela intervenção na forma 
de um ensaio, a nota de abertura reiterava acerca do Manifesto: 
“Trata-se de uma declaração destinada a marcar uma posição de 
esquerda diante da questão cultural no Brasil privatizado de hoje. 
Por sinal ela mesma, a esquerda, numa situação igualmente 
dramática. E, para tanto, [o Manifesto] contrapunha ao consenso dos 
integrados algumas verdades desviantes, como a lembrança de que a 
arte não é um mero produto cultural e  que a cultura, por sua vez, 
não é simples matéria de fomento e patrocínio.”3 
 

* 
 

Como todos sabem, este Movimento fez aprovar a lei de 
Fomento em 2002, elaborada pela própria categoria, de modo a 
estabelecer um programa continuado de financiamento do trabalho 
teatral em sua complexidade de produção – neste caso, não era o 
produto o foco, mas o processo.  

                                                        
1 Paulo Arantes, “Documentos de cultura, documentos de barbárie”, in: Zero à esquerda, São 
Paulo: Conrad, 2004, p. 226. 
2 Idem, p. 235. 
3 Idem, p. 222. 
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Ora, a Lei forçou intensificar na experiência do teatro de grupo 
contradições até aqui incontornáveis. O grupo como força produtiva 
desenvolve-se a partir de um impasse – até segunda ordem, um 
impasse que indica uma chance histórica. Os artistas apresentam-se 
como  donos de sua força de trabalho; negada a figura do empresário, 
o grupo não é, todavia, inteiramente dono de seus meios de 
produção. Resulta que a continuidade do trabalho – baseada na 
intermitência, inclusive da Lei – se dá ao custo de negociações e 
vínculos precários (o que vai desde as condições para  manutenção 
de um espaço de trabalho, em geral alugado, até as condições 
mínimas de produção e circulação, muitas vezes sob o signo da 
submissão). Tais negociações e vinculações quase sempre 
conformam um campo meramente econômico, restrito a 
necessidades imediatas de sobrevivência. O que, portanto, está em 
jogo, é o teor da negociação e do vínculo, ou a capacidade dos grupos 
de os converterem em alianças, definindo nesse movimento quais são os 
seus aliados. 

Na dificuldade interna ao movimento de decidir-se para além 
do campo teatral, o passo seguinte foi uma espécie de recuo. Isto 
posto, se quisermos ainda verificar processos de politização e 
aprofundamento da pauta anterior, teremos que ir à singularidade 
dos grupos, e interrogar de perto sobre a maneira como se excedem 
em cena. 

Trata-se de uma pauta forjada nas lutas que determinaram 
uma mobilização sem precedentes, a do Movimento Arte contra 
Barbárie, que para muitos – a geração de grupos surgida entre 1996 e 
2004, por exemplo – significou uma espécie de formação política 
intensiva, e que trazia a expectativa de uma radicalização vindoura, 
impondo a necessidade de uma discussão mais efetiva – e sempre 
adiada – acerca daquele campo de alianças. 

Noves fora, a luta pela sobrevivência se impôs. De resto, a ideia 
de grupo parece ainda à espera de uma especificação sobre o que seja 
sua qualidade de intervenção. 
 
2. 
 

 Tudo indica, um ciclo de politização se foi. Desta vez, não por 
força de interrupção externa, mas por enredamento nas próprias 
contradições. Sérgio de Carvalho, em intervenção de 2003, chamava a 
atenção para aquilo que percebia como um “terceiro ciclo” de 
politização do teatro brasileiro. O primeiro ciclo, nos anos 30, 
explicitava uma contradição entre o impulso modernista de junção de 
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forma e experiência social, face a um aparelho teatral incipiente e um 
processo de modernização que repunha no entanto o teor regressivo 
de nossa sociabilidade.  O segundo, aquele flagrado entre final dos 
anos 1950 e início dos 60, respondia aos limites daquela 
modernização empreendida pelo TBC, e apontava para conteúdos e 
vinculações sociais novos, de que dão notícias as experiências do 
Teatro de Arena e do Centro Popular de Cultura. Num caso como no 
outro, os artistas se veem em confronto com os limites da forma 
dramática; um limite de certo modo interiorizado pelo ânimo 
progressista que não podia jogar fora todas as promessas embutidas 
no impulso de desenvolvimento econômico do país. Já o terceiro 
ciclo, ainda segundo Sérgio, naquele momento (2003) implicava o 
paradoxo de estar “condicionado historicamente por um violento 
totalitarismo da forma-mercadoria e pelo enfraquecimento dos 
projetos socializantes que, não obstante seu caráter muitas vezes 
ideológico, tinham poder de agregação e de confronto com a 
tendência esteticista da formação dos jovens artistas oriundos de 
universidades.”4 Daí que a “encenação de temática social na base do 
monologismo pós-dramático não oferece ferramentas formais para 
um compreensão das contradições de uma luta de classes que 
continua a ocorrer, a despeito da confusão teórica nesse campo.”5 
Mais uma vez, a capacidade de aliança e reconhecimento de um 
campo popular estava em jogo, tanto mais pela ascensão ao governo 
de um Partido dos Trabalhadores: “nosso trabalho atual deve vir no 
sentido de confirmar esse temor da participação popular. Se o 
governo atual ainda hesita em se opor aos interesses especulativos 
de uma burguesia que historicamente continua amorfa, no campo da 
representação devemos estar livres para dar imagens e nomes às 
forças em luta.”6  

Mas este terceiro ciclo encerrou-se, e vivemos agora seus 
dividendos. 2008  talvez seja uma data a marcar o fim de mais esse 
ciclo, sendo um marco seu a crise do Redemoinho (movimento que 
dava continuidade à pauta do Arte contra Barbárie7em âmbito 
nacional), que culmina com seu fim no encontro realizado em março 
de 2009; isto já durante o segundo mandato de Lula na presidência 
da República, que confirmou um programa de esvaziamento da pauta 
política para a cultura no país. 

                                                        
4 Sérgio de Carvalho, “Atitude modernista no teatro brasileiro”, in: Próximo Ato: Teatro de grupo, 
São Paulo: Itaú Cultural, 2011, p. 102. 
5 Idem, p. 103. 
6 Idem, p. 103. 
7 Ao menos desde o encontro de 2006, quando a assembleia de grupos decidiu por converter o 
“encontro” de compartilhamento em movimento político. 
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Antes, ainda em 2004, no artigo “Bem-Vindos ao deserto 
brasileiro do real”, que trazia a epígrafe “Para quando o movimento 
teatral acordar que sonhava...” 8 , Paulo Arantes esboçava sua 
contribuição a um “projetado Manual da Retomada”. Ali, não sem 
ironia, deixava “o pessimismo para dias melhores”, e alertava: 
“Depois do longo inverno de nossa despolitização – foram vinte anos 
de simulação de uma realidade irreal de grandes gestos políticos 
coreografados pelos eternos artistas do Possível, das Diretas-já à 
pirotecnia da campanha presidencial de 2002 –, o real desertificado 
para o qual afinal despertamos se reapresentou com a cara pré-
histórica do reino da necessidade mais cega. Necessidade econômica 
por certo, que por definição exige total submissão ao ‘querer obscuro 
da riqueza que se valoriza’. Quer dizer, a fatalidade das mil formas de 
uma nova exploração econômica à qual vieram se juntar outras 
tantas formas de poder e opressão, disseminadas pela soberania 
obscena das redes empresariais, semeando por sua vez todo tipo de 
hierarquias e violências entre os sobreviventes.”9  

Para os grupos, aprofundar o debate sobre o teatro enquanto 
arte pública – que não é o mesmo que discutir formas de gestão 
pública do teatro – implica, ademais, a capacidade de fazer continuar 
e complexificar um processo de politização das práticas e das formas. 
Tal movimento poderia levar à definição de um campo comum, mais 
uma vez, para além do campo teatral, incluindo-o. Ocorre que o 
regime de sobrevivência sob a norma do precário tem confinado a 
experiência dos grupos à roda reiterativa da demanda por mais 
verba. Ao que parece, nos deixamos levar pelo movimento incerto 
das expectativas, sem tirar as devidas consequências daquilo que 
movíamos. À exceção de vinculações pontuais, de um ou outro grupo, 
o movimento teatral manteve-se em campo fechado, sedimentando 
algumas vezes práticas fundadas na ilusão da especificidade, como se 
os critérios para relevância artística lhe fossem inteiramente 
próprios e internos. Quando não, a abertura se deu por força dos 
materiais com os quais, de maneira nada programática, a maior parte 
dos grupos ia se confrontando. 
 Assim, a cidade se impôs como problema não por clareza de 
ação, mas por falta de espaço próprio de trabalho. Sem teto, o grupo 
passa a inscrever-se ali onde alguma instância de trabalho, sempre 

                                                        
8 A peça do Núcleo Bartolomeu, Acordei que Sonhava, é de 2003. 
9 Paulo Arantes, in: Extinção, São Paulo: Boitempo, 2007, p. 274. Publicado antes no jornal  O 
Sarrafo, 8, 2005. 
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precário, se vislumbra. À precariedade do trabalho corresponde a 
precariedade do lugar, e os vínculos que se forjam cada vez mais se 
restringem a estratégias de vizinhança. Com efeito, se por um lado 
vemos desenhar um novo mapa de São Paulo a partir do 
enraizamento do trabalho dos grupos no chão vivo daquilo que ainda 
chamamos cidade, por outro lado, e este o ponto crítico, tal 
enraizamento não possibilitou – ao menos até agora – um salto na 
configuração de uma rede integrada de ações. A questão é sempre 
retomada na chave da circulação de espetáculos, quando talvez o que 
esteja em jogo seja a produção de um novo espaço comum de 
intervenção. Com efeito, permanece aquela questão de matriz 
brechtiana: como reduzir a distância entre produção e consumo? Ou 
seja, reconhecer na recepção um momento decisivo da produção, de 
modo a negar a ideia de um público consumidor de produtos. Ou 
ainda: que mecanismos há como forma de resistir à redução de uma 
força produtiva a artigo de consumo? 

Sem dúvida, as lutas políticas até então empreendidas com fins 
à ampliação das conquistas a partir da Lei de Fomento vieram na 
contramão daquilo que se configurou, do município ao país, uma 
espécie de sistema único de supressão: supressão de tudo aquilo que 
não seja adesão – voluntária ou involuntária – ao projeto unificado de 
conformação que tem definido a vida cultural no país.  

Se há os que ainda falam em “sustentabilidade econômica”, ou 
mesmo aqueles que apostam numa espécie de vida vegetal do teatro 
remanescente  no reino mineral do mercado, o fato é que todo esse 
processo acabou por evidenciar limites – o que não impediu que o 
modelo do Fomento em São Paulo acenasse para a configuração de 
um aparelho teatral público não estatal. Esta configuração, 
problemática, é verificável no funcionamento das sedes dos grupos, 
que misturam uma prática contratual privada (aluguéis, por 
exemplo) a uma instância mantenedora pública (o aporte do 
Fomento) legitimada por um uso público do espaço. Por outro lado, 
essa mesma configuração pressupõe – e até aqui tem garantido – 
relativa “independência” dos grupos no que diz respeito a repertório 
e formas de vinculação de sua cena à cidade. Este novo mapa teatral, 
que desenha também um novo mapa da cidade, sugere um modelo de 
política cultural, cuja verificação social é garantida pelo mecanismo 
da Lei, por um lado, mas também por uma exigência de qualidade 
artística que deixa de ser uma mera ideologia de controle e exclusão, 
e passa a evidenciar-se segundo critérios políticos: qualidade é 
resultado do confronto entre projeto e resultado artísticos, verificável a 
partir da capacidade do artista de mobilizar os meios que tem. No bojo 



 7 

desse processo cultural, talvez já se possa especificar o que se vai 
sedimentando.  
 Aqui, talvez se possa também falar não mais de um programa 
de “formação de público” em sentido estrito, como se externo à 
determinação deste teatro que se forja, mas antes, de um processo de 
produção, de maneira a definir um possível programa do teatro de 
grupo a partir do esforço de redução da distância entre produção e 
consumo, flagrado no movimento e no modo de abertura dos espaços 
de trabalho à cidade. Tudo leva a uma espécie de sobreposição daquilo 
que seriam as formas de produção e as relações de produção num 
processo inédito de apropriação relativa – e ainda precária – dos meios 
de produção. 
 
 
3. 
 

 No dia em que os assalariados e estafados do show business reconhecerem os seus 
pares na cidade oculta dos grupos, não pouca coisa vai rolar. 

(Paulo Arantes) 
   

 A epígrafe indica um campo de mobilização pouco cogitado e 
enfrentamentos sempre adiados. Com visada crítica mas 
entusiasmada sobre o processo, agora em 2007, o mesmo Paulo 
Arantes, entrevistado por Beth Néspoli10, retomava o fio da meada, 
no esforço de explicitar a fisionomia própria daquela trajetória – 
salvo engano, então, ainda a tempo de uma aposta. Tratava-se de 
tornar visíveis, por um lado, os termos para uma autodefinição 
politizada, segundo a qual, no teatro de grupo “se encontram, 
indissociados, invenção na sala de ensaio, pesquisa de campo e 
intervenção na imaginação pública”, de modo que, se “essas três 
dimensões convergem para aglutinar uma plateia que prescinda do 
guichê, o teatro de grupo acontece”. Tal convergência que, aliada a 
uma espécie de autoconsciência, se fizera converter em protagonismo 
político na figura da Lei de Fomento, evidenciou-se uma espécie de 
“vitória conceitual também, pois além de expor o caráter obsceno das 
leis de incentivo, [os grupos] deslocaram o foco do produto para o 
processo, obrigando a lei a reconhecer que o trabalho teatral não se 
reduz a uma linha de montagem de eventos e espetáculos”. 
Movimento que parecia, aos olhos do observador, anunciar uma nova 
etapa de lutas, além de confirmar e dar forma àqueles impulsos do 
primeiro Manifesto, dando margem ao “sentimento de que a tradição 

                                                        
10 Entrevista publicado no Caderno 2, do jornal O Estado de São Paulo, em  14 de Julho de 2007. 
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crítica brasileira migrou e renasce, atualmente, na cena redesenhada 
por esses coletivos de pesquisa e intervenção”. 
 Para alguns, a observação trazia um tipo de alento, como se 
confirmasse opções antigas e de sobra verificasse ganhos 
insuspeitados. O fato é que a referência àquela tradição crítica 
arrematava um juízo nada otimista sobre a vida universitária em 
refluxo total, por consequência de um ajuste programado à ordem 
que a vida dos grupos parecia negar, ou criticar. A ênfase tecnicista, 
em oposição a um modo de pensamento atento às contradições dos 
processos, passava a legitimar na Universidade um pragmatismo cuja 
regra lhe era totalmente exterior (como aliás os acontecimentos têm 
mostrado).  Com isso, Paulo sugeria, se os grupos pareciam inscrever 
suas práticas no campo de uma investigação consequente sobre as 
formas de nosso convívio, o risco era o de recair no ensimesmamento 
regressivo de um apuro técnico, por um lado, e de uma auto-ilusão 
referente à própria capacidade de inscrição e intervenção no mundo. 
 Algumas temporadas depois, resta saber em que direção 
avançamos. Longe do modelo que alimentou parte daquela tradição 
de pensamento e análise do Brasil, quando a fábrica aparecia como o 
campo de lutas, a cidade, esse outro campo de batalha, não é apenas o 
tema privilegiado deste teatro que,  nela se inscrevendo, também 
nela vê se produzir um conjunto de relações que parecem definir 
formalmente a cena. 

 
4. 
 

Mas como se sabe, no plano das expectativas sociais deu-se a 
conversão inesperada. Enquanto os grupos se punham a fazer a 
crônica do desmanche, tentando verificar em seu movimento as 
contradições que lhe esvaziariam o tom de fatalidade, a sociedade 
brasileira, por seu turno, aderia à euforia da felicidade a crédito, 
numa espécie de transe – ou alucinação para uns –, sonho mau cujo 
despertar parece ter hora marcada (a próxima crise, talvez...). Não 
que o teatro faça as vezes do príncipe encantado apto a despertar a 
bela adormecida. Tudo indica, nem aos gritos o pensamento a 
despertaria, sem uma ação que o acompanhasse... 

O fato é que a alucinação se impôs. Quem resiste ao oxi do 
“Brasil para todos” é denunciado por excesso de lucidez. E não é 
preciso ser afeito a alegorias para compreender que, sob o regime da 
forma mercadoria, sendo Brasil o nome de uma, a tão propalada 
inclusão não tem significado mais que assimilação do desejo ao 
crédito.  
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“Um Prólogo”, escrito em 2011, parece confirmar o movimento 
em falso antevisto no comentário de 2007, agora já o outro lado de 
um fim de linha. Aqui, Paulo registra esse desencontro de 
expectativas: “Desalento a menos (não é possível ‘representar’ tal 
desalento a não ser aquecido por uma outra energia política — 
alguns movimentos sociais falam em ‘mística’), os grupos teatrais 
prosseguem na crônica do desmanche e seus impasses, enquanto a 
boa sociedade continua arrecadando os dividendos da sua gestão.”11  
Nessa sociedade condenada ao futuro, o futuro finalmente se instalou 
como se todas as expectativa irrealizadas se convertessem agora em 
imagens passadistas face a um presente que não se desata, uma 
experiência morna do tempo que não se desenreda.  
 

*** 
 

Em compasso de espera até uma outra hora de politização e 
radicalização? Para além da história dos ciclos, a trajetória dos 
grupos, desde o Arte contra Barbárie, perfaz mais de uma década, 
inscrevendo-se numa duração maior, sem que isso implique uma 
clareza de posições. A cena dos grupos fez a crônica do desmanche 
empreendido durante a última década do século passado, e tirou daí 
sua força, e tudo parecia acenar  para hora de um encontro marcado 
com a parte da sociedade interessada em desfazer a trama do 
processo. Um encontro por ora adiado, já que não parece ser evidente 
onde e como este interesse se organiza no momento, senão no varejo 
das lutas sociais. 

Em 1997, O Nome do Sujeito da Companhia do Latão nos fazia 
imaginar a possibilidade de tratamento da experiência brasileira a 
partir de um vínculo de imaginação que, não sendo novo, era no 
entanto formalizado de uma maneira nova. A epicização da cena 
apontava para o novo ciclo de politização que se iniciava, mas vinha 
acompanhada de uma negação ao discurso vigente da exclusão 
inevitável. Dez anos depois, Oresteia – o Canto do Bode, do Folias,  
instalava-se no limite de uma trajetória, quando a inevitabilidade da 
exclusão parecia revertida e convertida numa outra inevitabilidade, a 
do consumo, mas tudo ainda se passando como um mundo em 
disputa, imaginações em disputa, incluindo a do próprio grupo, 
resistindo ao seu descosimento.   

Hoje, resta saber se a busca desatada pelo coro – cuja 
contracena permanece sendo a tendência a dissimular o coro em 

                                                        
11 Paulo Arantes, “Um Prólogo”, in: Próximo Ato: Teatro de grupo, São Paulo: Itaú Cultural, p. 111. 



 10 

monólogos – encontrará um novo corpo político, ou se se reduzirá a 
uma mera reposição mítica de um desejo antigo e festivo de estar 
junto. Meia década depois, são outras as cifras da cena, talvez mesmo 
o seu reverso. Resistindo ao rito desse novo transe social, pode-se 
dizer, mais uma vez, que o teatro recomeça ali, onde o ritual é 
suspenso – ainda (espera-se...) de modo a fazer “a existência 
abandonar o leito do tempo, espumar alto, parar um instante no 
vazio, fulgurando”, para, quem sabe, “em seguida retornar ao 
leito”...12  

                                                        
12 Walter Benjamin, “Que é o teatro épico? Um estudo sobre Brecht”, In Obras Escolhidas, volume 
1, São Paulo: Brasiliense, 1985, p.90. 


