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“Teatro de grupo”: crítica por um lado, grupos por outro não poupam 
esforços no sentido de uma definição. Objeto no primeiro caso, tentativa auto-
reflexiva no segundo, fato é que não se demora muito a cair numa metafísica da 
grupalidade. Para o argumento que segue, a expressão teatro de grupo designará, 
antes de mais nada, a política dos grupos. Daí a questão que atravessa este texto:  
qual é a política dos grupos?  
 
1. Formas de produção e condição prática 
 
 A reiterada discussão sobre formas de produção – que alguns insistem em 
nomear “modo de produção” – não tem feito avançar diante dos impasses reais. 
Isto porque não se define o grupo como forma de produção senão pela imposição 
de um modelo abstrato, dificilmente verificado na diversidade das práticas. 
Grupos, organizamo-nos todos mais ou menos de maneira cooperativada, 
tentamos todos, de uma maneira ou de outra, horizontalizar nosso processo 
interno de decisão, visamos mais ou menos dinâmicas partilhadas de criação e 
relação com o público, estamos mais ou menos investidos de um espírito 
combativo na afirmação do “interesse público” do que fazemos e portanto 
engajados na luta por formas públicas de financiamento da produção. Mas todos 
esses aspectos refletem antes princípios norteadores de práticas cuja 
assimilação tende a dimensionamentos distintos a partir de um confronto com 
condições tão diversas quanto pode ser a diversidade produzida numa  
metrópole ou na extensão de um país como o Brasil. 

Neste sentido, São Paulo é uma plataforma de observação privilegiada – e 
logo veremos,  não como modelo ou horizonte para a produção teatral brasileira, 
mas sobretudo porque evidencia um limite a ser estudado e superado já na 
origem de qualquer nova tentativa de ação. O Movimento Arte Contra Barbárie 

                                                        
1 O texto que segue resume o argumento de um trabalho analítico, em andamento, a partir da  
prática teatral, que enfeixa a análise de algumas montagens de grupos teatrais. Parte dessa 
pesquisa resulta ainda do trabalho curatorial partilhado com Antonio Araújo e Maria Tendlau 
durante o percurso do Próximo Ato – Encontro Internacional de Teatro Contemporâneo, entre 
2006 e 2009, que permitiu uma maior aproximação a aspectos da produção teatral nas cinco 
regiões do país. O trabalho não seria possível sem a discussão permanente entre artistas de 
vários grupos em São Paulo, que há alguns anos vêm se reunindo num fórum próprio, no esforço 
de compreensão e organização de sua experiência. Uma versão deste texto fora discutida neste 
coletivo. 
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evidenciou aos grupos a necessidade de um programa político que o 
Redemoinho, enquanto tentativa de movimento, tentou estabelecer em âmbito 
nacional. As conquistas que tivemos em São Paulo, que têm na Lei de Fomento o 
seu maior alcance, são resultados de uma luta que não se reduz ao confronto com 
o poder, com a gestão do momento, mas que é também uma luta interna. O teor 
desta luta não é paulista, abarca a experiência dos grupos no Brasil. Ora, ainda da 
plataforma paulistana, o mesmo Arte Contra Barbárie foi o sinal de alarme de 
uma nova percepção do problema da produção cultural, a partir do 
imbricamento de economia e política, e com ele se deu a tentativa de responder à 
altura ao desmanche sistemático empreendido na década de 1990. Com a 
aprovação da Lei de Fomento, em 2002, este ciclo ganha sua fisionomia própria, 
mas os limites práticos da lei – trinta projetos aprovados anualmente – num 
panorama em que os grupos se multiplicaram, fez com que a lei se tornasse um 
campo de “disputa”, agora entre grupos, pois “projetos” precisam ser aprovados, 
para que o trabalho continue. Não soubemos politizar esses limites.  

Atuamos em grupo, buscamos definir o que isto seja, mas neste momento 
a política dos grupos precisa, a partir desta experiência, exceder os grupos. O 
grupo não é uma invenção dos anos 90, embora muitos acreditem que seja. Por 
isto mesmo, o que muitas vezes escapa é o fato de que os grupos surgidos então 
respondiam a uma conjuntura muito específica. Nossa maior dificuldade é 
politizar este campo,  fazer a pergunta: por que, a partir dos anos 1990, o coletivo 
tornou-se uma alternativa efetiva para a produção teatral? Esta alternativa é 
efetivamente política ou imediatamente econômica? E é preciso entender que a 
forma de produção, mais ou menos coletivizada, a partir do modelo 
cooperativista, se quisermos, não é a única. Assim, antes de cairmos na abstração 
de um debate vago sobre forma de produção – uma discussão certamente 
necessária –, precisamos entender que somos trabalhadores precarizados na 
forma de uma intermitência sem regra, esta sendo a nossa efetiva condição prática. 
Iná Camargo Costa há anos vem nos chamando a atenção para isto. Mas não 
conseguimos ainda nos ver assim e com isso estabelecer um outro campo de 
lutas. Há uma espécie de glamourização involuntária do precário. Logo se vê que 
a verdade de nossa situação é que ela não é específica. Envolve, antes, qualquer 
artista ou técnico que se ponha a mexer com arte neste país, inclusive aqueles 
que atuam na chamada indústria do entretenimento. A experiência dos grupos 
poderia politizar essa situação, ampliar o seu alcance, mobilizar de outra 
maneira a imaginação política dos envolvidos.  

No que diz respeito aos programas de financiamento, reconhecemos a 
necessidade de alternativas, mas as condições internas de luta nos levam sempre 
aos mesmos modelos.  Não soubemos inventar alternativas. Negociamos muito. 
Essa luta tem se inscrito  numa outra, que é a luta pelo fundo público. Mas, posso 
estar errado, essa luta já é perdida. Um olhar menos desavisado atentará ao fato 
de que no Brasil, dos anos 1990 para cá, um sistema único de cultura vem se 
impondo, constituído segundo uma partilha dirigida do fundo público, na forma 
da renúncia fiscal, por Serviços Sociais de Comércio e Indústria, gerências de 
grandes empresas estatais ou o dito capital misto, Institutos Culturais vinculados 
a instituições financeiras – e com isso vemos firmar-se um modelo de 
financiamento e normas de produção e circulação do bem cultural, cujo 
contraponto do Estado não chega a fazer figura, quando muito um arremedo 
performativo a custa de uma disputa de programa face à gestão do momento. 
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Essa partilha dirigida é tanto mais evidente quando nos voltamos para o 
caso da região norte onde o governo garante isenção fiscal às empresas 
instaladas na Amazônia. Em uma região onde as condições de vida se defrontam 
não apenas com a precariedade econômica mas com os desafios naturais mais 
extremos, o aparelho cultural e o teatral em particular está reduzido à escassez. 
Ali, a questão da produção se confunde com circulação, e a descoberta do “custo 
amazônico”2 implica a elaboração de um outro modelo, para além de uma 
redistribuição de verbas. Mas o argumento evidente e real de que não se tem o 
mínimo é mais forte, e a perspectiva empenhada da luta nos devolve ao plano da 
partilha do bolo mirrado dos programas existentes. 

Os vínculos que estabelecemos com determinados campos da sociedade 
certamente definem os modelos que inventamos. O fato é que há muito tempo 
não nos perguntamos pelas alianças que somos capazes de fazer. Neste 
momento, a questão da continuidade do trabalho dos grupos, e portanto a de seu 
financiamento, é também uma pergunta pelas alianças que os grupos querem e 
são capazes de fazer. Isto, em muito, definirá a sua política, ou, se quisermos, o 
destino do teatro de grupo.  
 
 
2. O campo teatral e forma 
 
 Os defensores do específico teatral não explicam por que e onde o teatro 
permanece uma “arte pública”. Na prática dos grupos a crítica universitária vem 
se esforçando por reconhecer uma espécie de teatralidade “descentrada”, em que 
o político, não se “reduzindo” à enunciação imediata, retornaria à cena por suas 
bordas, na problematização quase sempre simultânea de procedimentos e 
formas – objetivas e artísticas. Com isso, sugere-se, a fatura estética ganharia 
nova complexidade. Ora, identificar o teor político de uma peça ali onde 
pretende-se “suspender” ou “deslocar” a política é sem dúvida um trabalho 
exigente. Mas neste campo movediço, o passo para a ideologia é curto.  Aliás, o 
segundo  momento deste trabalho certamente deveria consistir em reconhecer o 
papel das ideias no processo de criação. Se em boa parte dos trabalhos esse 
papel pode ser nenhum, é um fato que programaticamente todo um ideário 
teórico tem composto o campo das justificativas artísticas e da conformação de 
projetos. Noções como “teatralidade”, “performatividade”, ou arranjos como 
“performatividade-narrativa” circulam na cena e na “teoria”. Se por um lado 
designam aspectos definitivamente verificáveis no funcionamento da cena, por 
outro, a descrição analítica dos procedimentos raramente alcança o 
enfrentamento mais efetivo da questão formal, mesmo no que concerne à 
provisoriedade e transitividade dos processos (aspectos que deverão estar inscritos 
numa definição conseqüente de forma). Neste jogo de forças, no plano das ideias, 
a atualização constante tornou-se o fim, e a teoria está aí, a serviço das mais 
diversas construções.  
 (Atualização, aliás, sempre  foi uma exigência entre nós. A ideologia 
paulista do “teatro brasileiro moderno” não foi outra coisa senão a justificação 
programática de um impulso de modernização que apenas confirmava o teatro 
brasileiro como um momento de um teatro mundial. Nesse sentido, no circuito 

                                                        
2 Conferir o texto de Paulo Ricardo Nascimento, neste livro. 
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mundial de formas e procedimentos, este teatro não apenas já nasce moderno, 
mas tardiamente moderno, ou seja: aqui, os procedimentos modernos de 
encenação chegam deslocados, apartados da experiência que os origina, e no 
entanto se confrontam com uma sociabilidade que os relativiza e redimensiona. 
As tentativas de tirar conseqüências desse desajuste entre fusos históricos não 
são muitas, e algumas interrompidas, como no caso de “Café” de Mário de 
Andrade, cuja confrontação direta com o seu conto “Primeiro de Maio” revelaria 
a complexidade e o alcance dessa experiência única.) 
 Mas tomemos a tão reiterada teatralidade. Se podemos compreender 
teatralidade como uma operação que ponha em movimento e confronto 
instâncias simbólicas e relacionais, operação da qual resultaria uma certa 
construção do olhar, portanto um duplo trabalho, mostrar e ver – o que temos 
ainda é uma operação no plano dos procedimentos e da produção de sentido, 
esta  teatralidade configura um momento do teatro, mas não define para o teatro 
o que seja forma.  

Sem dúvida, naquilo que nos importa aqui, há teatro quando 
reconhecemos na cena a sua capacidade de ativar formas de sociabilidade 
fazendo-nos ver ao mesmo tempo o funcionamento de outras. No teatro, a política 
dos grupos força a compreender isso praticamente: são níveis, planos de 
sociabilidade imbricados. Ao menos quatro: o grupo em processo de criação, 
tendo de ativar a polifonia que o conforma (vozes, funções, relações de produção, 
procedimentos, técnicas etc.), inscrito num processo social que o excede (a 
cidade, se quisermos, onde sedia seu trabalho, disputa espaços, por exemplo e 
onde estabelecerá as relações com um determinado público), confrontando-se 
com processos de enquadramento (as lutas por manutenção, ou por 
financiamento quase sempre, confrontos com a lei etc.), tentando formalizar 
processos objetivos e subjetivos (muitas vezes inscritos na própria cidade).  O 
trânsito complexo de um plano a outro conforma o que chamo campo teatral. É 
do modo como o trabalho teatral se inscreve e resulta neste campo que uma 
noção de forma se produzirá. 
 A crítica efetiva da experiência do teatro de grupo nos devolve a algo 
como uma critica da economia política, cujos nexos não se revelam sem uma 
análise formal – para além da descrição de procedimentos – das peças que 
deveriam trazer as marcas do processo. 
 
3. Para uma noção de forma 
 
 O campo teatral é sempre um campo de disputas. Isso quer dizer que a 
formalização no teatro é sempre um momento em que uma luta ganha sua cifra 
provisória, permitindo olhar para o processo e nele vislumbrar impasses, limites, 
avanços, recuos e novas margens. Este é sem dúvida o cerne da política dos 
grupos.  
 Inscrevendo-se num campo a um só tempo real e imaginado de lutas, o 
grupo tem de se ver com processos nem sempre formalizados. O campo vai da 
negociação à aliança, muitas vezes sem uma mediação evidente. Lançado na 
imediatidade violenta dos confrontos, o trabalho do grupo consiste em 
internalizá-la sem se suprimir. Se é a cidade este campo privilegiado, é dela que o 
grupo arranca sua matéria, mas é também nela que ele se inscreve. Se a cena não 
se quer reduzir a um parque temático, a diferença se produz no esforço de 
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autocompreensão, que inclui o dado novo que é: ali, onde parte da cidade concede 
seu depoimento para uma elaboração, esta mesma parte deveria se fazer 
espectadora atenta e critica da elaboração. A capacidade de radicalizar este nexo 
é um dos limites atuais do teatro de grupo. 
 Trata-se de dar conta de processos. O processo de criação teatral deve 
assimilar os movimentos de um outro processo, muitas vezes nele se 
inscrevendo. Este outro processo tem forma própria, ainda que não evidente ou 
difusa. Ocorre, no entanto, que o grupo não está totalmente separado dela. Neste 
caso, formalizar é sempre dar também o seu depoimento.  
 Os procedimentos de que o grupo dispõe, confrontados com essa matéria 
não servem mais para enquadrá-la, mas cavar-lhe novas percepções, novos 
entendimentos, outras relações, outros momentos. Esta formulação não é uma 
solução de compromisso. Ao contrário, ela não resolve as tensões do processo, 
antes, nela importa compreender que aquele processo de formalização é 
sobretudo o trabalho de explicitação das contradições inscritas no campo teatral, 
inescapáveis, e que não se resolvem ou superam no plano performativo da 
negociação. 
 Com efeito, a qualidade estética de um trabalho se verificará então a partir 
de um outro confronto: do choque premeditado (embora não controlado) entre 
uma proposição (projeto ou momento de um projeto artístico) e os meios 
efetivos para sua consecução, resultará, na fatura poética, sua dimensão estética 
propriamente dita; e é nesta que se verificará o sentido e a validade daquela 
proposição. Há qualidade estética quando não há dissimulação do confronto, e 
quando essa não dissimulação não se reduz ao enunciado dele, mas antes, à 
elaboração poética de seus momentos.  
 O destino dos grupos se confunde assim com o destino da cidade. Ainda 
da plataforma paulistana, a disputa pelo território não apenas enquadra a 
experiência dos coletivos como define a fisionomia de sua cena. Esta não sabe 
recalcar a adesão a esta ou aquela forma de ação urbana.  É no depoimento da 
forma que se constata o limite entre o “sucesso” (por assimilação e dissimulação) 
e a eficácia (intervenção) de um trabalho. 
 
 
4. Otimismo x Alegorização 
 
 O caminho do teatro de grupo vai na contramão da história recente do 
país. A ideologia da inclusão ao mercado, que faz a política implementada nos 
últimos anos, produziu em dimensão nunca antes imaginada uma televisação 
sem precedentes da sociedade brasileira. À imagem de uma suposta “nova classe 
media”, produzida em estúdios de publicidade, corresponde uma mutação 
cultural de efeito avassalador, que menos que alargar o campo da cultura, o 
reduz na forma de uma massificação. O otimismo grassa, e define a fisionomia 
sorridente do novo tempo; todos estão empenhados em fazer parte, e a mediação 
é o consumo, num processo de integração a crédito. Se o teatro de grupo veio, 
desde os anos 1990, fazendo sua tentativa de figuração crítica do desmanche de 
que era resultado, como esforço de autocompreensão, em grande medida esse 
movimento não se deu sem uma história da vítima posta em jogo. O depoimento 
foi o procedimento – e em muitos casos a forma – mais recorrente dessa cena. No 
momento atual, a vítima converteu-se em consumidor, e a ideologia de uma 
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“nova classe média”  fez converter o trabalhador em cidadão a crédito.  Não 
tendo mais a vítima3, ao teatro cabe não apenas entender o sentido desta 
mutação administrada, como também produzir as imagens que denunciem o seu 
funcionamento. E isto não acontecerá sem o retorno à discussão sobre nosso 
campo de alianças desejadas. Não se trata, no entanto, de reduzir este campo a 
uma disputa de nicho, o famoso “público”. Certamente, a mudança de assuntos 
transforma as relações de recepção. Mas sem a refuncionalização destas relações, 
pouco avançaremos. 
 Na cena do teatro de grupo o trabalho de formalização, inscrito no 
movimento próprio de sua matéria, consiste em fazer irromper momentos de 
separação: fazer emergir do emaranhado do processo imagens que sedimentem, 
ainda que provisoriamente, nexos dessa experiência. A esse trabalho, que estou 
chamando alegorização (não a ideia de uma alegoria como redução abstrata da 
experiência), aportemos a intenção e o esforço de configuração de uma vivência 
paralisante, flagrando seu funcionamento ali onde ele parece travar, ou cair em 
repetição. Esse momento é precisamente aquele que, tornado imagem ou gesto, 
nos permite vislumbrar a margem, o limite, e o que nele habita. Como no teatro 
épico de Brecht, interpretado por Benjamin: “Quando o fluxo real da vida é 
represado, imobilizando-se, essa interrupção é vivida como se fosse um refluxo: 
o assombro é esse refluxo. O objeto mais autêntico desse assombro é a dialética 
em estado de repouso. O assombro é o rochedo do qual contemplamos a torrente 
das coisas... Mas se a torrente das coisas se quebra no rochedo do assombro, não 
existe nenhuma diferença entre uma vida humana e uma palavra.”4 
 
5. Duas aproximações – notas para análises de caso 
 
 Em Quem não sabe mais quem é,  o que é e onde está precisa se mexer, a 
Companhia São Jorge de Variedades quer formalizar a sua experiência do campo 
teatral, e com isso ver no olho o seu limite. Todo o esforço é o de não paralisação 
face à força medusante do processo. A pergunta sobre a capacidade de ação e de 
alianças está cifrada na frase-coro “Quem está comigo me acompanha”, 
enunciada por uma figura retrô vinda do futuro. Andamos pelas ruas da Barra 
Funda, este bairro de origem operária, clandestinos (noção que  perdeu sua força 
de evidência, quando vira série televisiva, assim como Araguaia torna-se 
telenovela sobre uma paisagem). Os espectadores, munidos de chaves que lhes 
permitirão adentrar o “espaço teatral”, participam da intervenção encenada, 
compreendendo em jogo os limites do que seja participação. O espetáculo então 
será o inventário desesperado das falas roubadas, dos gestos esvaziados (por 
excesso de macaqueamento). O espaço teatral configura-se então como uma 
espécie de cativeiro voluntário, em que artistas e seus espectadores expiam as 
dores da revolução adiada. Radicalizado, talvez o cativeiro se convertesse em 
célula, o que, no entanto, converteria a cena numa “peça didática”,  no sentido da 
Lehrstück brechtiana. Mas este é de fato o ponto: a Lehrstück era um momento de 

                                                        
3 Num debate promovido na última edição do Próximo Ato, com Hans-Thies Lehmann, Paulo 
Arantes fala deste teatro de grupo e também daquilo que Lehmann chamou “teatro pós-
dramático” como sendo a cena que elaborou, por excesso de adesão, o ponto de vista da vítima 
social. De um lado, a inscrição dos grupos na vida da exceção, de outro aquele teatro de minorias. 
4 Walter Benjamin, “O que é o teatro épico”, in: Obras Escolhidas, tradução de Paulo Sérgio 
Rouanet, São Paulo: Brasiliense, pp. 89-90. 
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radicalização, em que diante dos impasses do engajamento e seus confrontos, 
Brecht se punha a experimentar e se interrogar sobre a capacidade efetiva de 
aliança por parte do teatro. Essa sua resposta aos impasses do “teatro político” 
de Piscator fazia do espectador um co-atuante; era a fratura produzida pela cena 
no interior dos aparelhos sociais aos quais pretendia se inscrever. Depoimento 
radical sobre o estágio do teatro de grupo – ou da política dos grupos, em São 
Paulo e em certa medida no país – o espetáculo nos devolve para dentro de um 
aparelho teatral que os grupos estão ajudando a definir. A condição para que esta 
definição não se reduza ao mero empenho modernizador de configuração de 
uma aparelho teatral tradicional, ou seja, burguês, é que o grupo, e o teatro de 
grupo, seja capaz de elaborar esses impasses, desmanchando-os em efetivas 
alianças. Não será por acaso o movimento da São Jorge, em seu trabalho seguinte 
(em processo de criação), de volta à rua, na mesma Barra Funda de origem 
operária – mas com fisionomia hoje diversa – no trabalho de configuração de 
coros, a partir dos encontros que tenta produzir.  

No caso de Quem não sabe..., o curioso é que o grupo realiza aquela 
operação tomando como material textos de Heiner Müller. Ao fazê-lo, no entanto, 
impõe-se a tarefa de ver de perto, para além da floresta maneirista dos textos 
müllerianos, sempre rapinados pelas justificativas pós-dramáticas do momento, 
aquilo que autor explicita em 1990, num debate sobre os esvaziamentos  pós-
modernos (e que talvez seja um eficaz comentário à montagem, à maneira de um 
antídoto a qualquer autoilusão, precisamente ali, onde ela avança): “(...) O talento 
apenas é um privilégio; privilégios devem ser pagos: a contribuição pessoal para 
a auto-expropriação pertence aos critérios do talento. Com o mercado livre 
desaparece a ilusão da autonomia da arte, um pressuposto do modernismo. A 
economia  administrada não exclui a arte. Ela a recupera socialmente. Antes que 
a arte deixe de ser algo no sentido de uma limitada atividade intelectual como 
Marx a descreveu, ela não poderá ser liberada de suas funções. Neste intervalo, 
ela continua a ser praticada, também no país de onde venho, por especialistas 
mais ou menos qualificados para isto. O nível cultural não poderá ser elevado, se 
não for alargado. Na cortina de fumaça dos mídia (igualmente em meu pais), que 
impede as massas de perceberem sua real situação, apagando sua memória e 
tornando estéril sua imaginação, o alargamento se processa às custas do nível. 
No domínio da necessidade, realismo e culinário/”popularidade” são duas esferas 
inconciliáveis. A fratura atravessa o autor. Na perspectiva das condições sob as 
quais trabalho, estou em desacordo com a noção de pós-modernismo. Meu papel 
não é o de Polônio, o primeiro comparatista da literatura dramática, pelo menos 
em seu dialogo com Hamlet sobre o formato de certa nuvem que, na miséria da 
comparação, demonstra a efetiva miséria das estruturas do poder. Nem 
tampouco, infelizmente, o daquele cigano de uma peça de um ato de Lorca, que 
leva um oficial da Guerra Civil a um ataque de nervos, dando-lhe respostas sem 
sentido, surrealistas a perguntas policiais... Não posso excluir a política da 
questão do pós-modernismo. A periodização é a política do colonialismo, 
enquanto a História tenha como pressuposto a dominação das elites através da 
moeda e do poder e não se torne História universal, que tem como pré-condição 
uma efetiva igualdade de oportunidades. Aquilo que precedeu o modernismo, 
que traz a marca da Europa, reapareça talvez em outras culturas de maneira 
distinta, enriquecido desta vez pelas aquisições técnicas da modernidade: um 
realismo social que ajude a reduzir o abismo entre arte e realidade, uma arte sem 
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esforço, dirigida à humanidade intimamente – o sonho de Leverkühn, antes que o 
demônio venha arrebatá-lo... A literatura latino-americana poderia sustentar 
essa esperança. A esperança nada garante, contudo.  O duelo entre indústria e 
futuro não será travado com canções que embalem o coração. Sua melodia é o 
grito de Mársias, que arrebenta as cordas da lira de seu divino carrasco.”5  

  
* 

 
 Em Marcha para Zenturo o Grupo Espanca! de Minas Gerais e o Grupo XIX 
de São Paulo realizam a sua “arqueologia do presente”, elaborando-a numa 
imagem de um futuro que já nos inclui. Em cena, os preparativos para uma festa 
de confraternização entre amigos – e já estamos no jogo, a partir de Noema a 
amiga que espera. A chegada dos amigos vai, pouco a pouco, nos imergindo numa 
estrutura de deslocamentos, isolando as vozes sob o aparente jogo da 
incomunicabilidade. Um delay, que faz com que as falas e gestos se reportem com 
o atraso das intenções, faz com que a imaginação passe a habitar os hiatos que se 
produzem, cavando as significações  recalcadas. Os que chegam, falam de uma 
marcha que vêem por uma janela cujo vão nos atravessa – platéia – como o olhar 
do ator atravessando uma quarta parede. Mas já entramos e ficamos em cena 
com Noema, e não conseguimos romper a defasagem, que é também paralisia,  
que parece determinar nossa experiência de tempo. Os amigos esperam a 
chegada de um último, que doente, não se inclui nessa experiência, senão em seus 
hiatos: ele percebe a necessidade de fazer irromper do hiato algo que a marcha 
lá fora parece anunciar, mas não é capaz de falar e agir sem que sua fala e seus 
gesto sejam assimilados àquele jogo de anulação. Sua gesticulação é “romântica” 
e soa ingênua também a nós, que já compreendemos precisamente porque fomos 
compreendidos/apreendidos pelo jogo. A certa altura, chega um grupo de teatro, 
animadores de festa, como quem vem de um passado cavado de um daqueles 
hiatos do jogo, e encena um resumo das Três Irmãs de Tchekov: se na peça do 
russo vemos a renúncia ao presente, vivido como um entretempo, em Zenturo o 
que temos é uma total imersão neste presente – o passado é uma imagem sem 
conteúdo, e o futuro uma reposição das imagens desse presente.  Fazer irromper 
a experiência do hiato, interrompendo o fluxo das vozes e dos gestos vazios, este 
seria o trabalho do teatro, se o teatro não se reduzir à mera animação da festa. No 
final, a saída romântica do amigo doente, o suicídio, não atingirá a cena antes que 
ela acabe. Até lá, a autoilusão gesticula com seu otimismo aderente. Noema 
tchekovianamente nos propõe: “Eu gostaria de propor um brinde! Que bom que 
estamos todos aqui, juntos, neste instante. um brinde à vida! À nossa capacidade 
de perceber que alguma coisa está acontecendo”.  
  

                                                        
5 Na tradução de José Galisi, em sua dissertação de mestrado: Na Constelação do Zênite, 
Campinas: UNICAMP, 1995. 


