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Toda Relação Social, Desenvolvida
Por Meio da Representação, Passa
Pelo Político, Mas Nem Todo Coletivo
Teatral Se Politiza

Por Alexandre Mate1

“O que significa roubar um banco comparado
à fundação de um?”
Ópera dos três vinténs, Bertolt Brecht
As práticas sociais, concernentes a formas
relacionais, nos mais díspares e contraditórios
ambientes (casa, escola, local de trabalho, espaços
públicos...) desenvolvem-se por intermédio de
inúmeros reguladores comportamentais. Um
dos mais efetivos deles foi chamado, em fins da
década de 1970, por Cacá Diegues, de patrulhas
ideológicas2. Independentemente da classe, de
idade, de sexo, da profissão, do credo religioso,
a totalidade das nossas ações – sobretudo pelo
fato de querermos ser aceitos pelos grupos de
que fazemos ou vislumbramos fazer parte – são
pautadas ou balizam-se por aqueles com os quais
nos identificamos ou pensamos nos identificar.
Muito do que fazemos, supostamente por aquilo
que chamamos escolha, arbítrio, vontade... gruda-

1. Doutor em História Social pela USP; Professor-pesquisador da graduação
e da pós-graduação do Instituto de Artes da UNESP; integrante do Núcleo
Paulistano de Fazedores e Pesquisadores do Teatro de Rua.
2. Para mais detalhes a esse respeito, entre outras fontes: HOLLANDA,
Heloisa Buarque de; PEREIRA, Carlos Alberto M. “Anotações sobre o caso
das patrulhas.” In: Patrulhas Ideológicas – Marca Reg.: Arte e Engajamento
em Debate. São Paulo: Brasiliense, 1980, p.7-12.
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se em nós, pelos mais diferentes processos, mas,
normalmente, decorrentes dos influxos da moda
ou do comportamento daqueles que imitamos
por admiração, que nos são simpáticos, que
queremos ser iguais. Criança aprende, também,
por meio dos processos imitativos; adultos
imitam, principalmente, como espécie de senha
para ser admitido nos diversos grupos sociais.
Em processos, tidos como naturais, de
formação de grupos, coletivos, gangues,
turmas..., o receituário e a cartilha impostos pelos
“cabeças” ou líderes acabam sendo incorporados
pelos neófitos, pelos recém-iniciados. De
múltiplas demandas sociais, decorrentes do viver
compartilhado, a necessidade da consciência
autônoma e a necessidade da participação do ato
político (pressupondo aqui, também, a delegação,
por representatividade, para o exercício da voz e
do voto nas questões atinentes à polis) deveriam
ser consideradas ações fundamentais, sem, até
mesmo, qualquer precisão de defesa.
Como o viver exige uma luta permanente pela
nossa própria sobrevivência – nos afastando
dos atos de gerir, gestar, administrar aquilo que
concerne ao bem comum –, as questões ligadas à
vida na polis, ao longo da história, se depuraram,
de acordo com múltiplos interesses, por meio de
sistemas representacionais. O sujeito não está
presente para participar da discussão de algo
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que o afeta, mas, por intermédio do voto, ele pode
ter ajudado a eleger alguém que falará em seu
nome. Movimento de marcha dupla, a política
exige participação e consciência nos processos
de escolha e atenção permanente nos atos de
atuação. O ser social é tecido (e também tecedor)
de uma imensa rede de relações. Em essência,
e pelo viés metafórico, a política pressuporia
um permanente ato de tecimento quanto à
representação delegada em confiança àquele
que, no âmbito da polis, possa nos representar
para a tomada de decisões que concernem à vida
coletiva.
Em boa parte do planeta, onde em tese existem
sistemas democráticos constituídos, confundese muito política com partidarismo. Tão grave
quanto isso, é o voto obrigatório. Desse modo, a
representação, que, no caso político, pressupõe
uma delegação provisória de intervenção na
conquista e ampliação dos direitos da maioria,
induz, pelos mais diversos motivos, avós, pais e
netos a votarem em um mesmo sujeito... Não se
pode dizer que exista aí um sentido metafórico e
positivo de velhos serem joviais ou jovens terem a
maturidade de discernimento do mais velho. Tratase de uma descrença generalizada no sistema
de representação política. Como resultado
imediato, decorrente disso, ainda no Brasil, votase principalmente em sujeitos e não em partidos.
Entre tantos outros, Bertolt Brecht, em Elogio do
Partido, aponta – ainda que idealmente, neste
caso – a diferença entre um sujeito e um partido:
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O partido tem dois olhos/ O Partido tem mil
olhos.
O Partido vê sete Estados/ O indivíduo vê
uma cidade.
O indivíduo tem sua hora/ Mas o Partido
tem muitas horas.
O indivíduo pode ser liquidado/ Mas o Partido não pode ser liquidado.
Pois ele é a vanguarda das massas/ E conduz sua a luta
Com o método dos Clássicos, forjados
a partir/ Do conhecimento da realidade.
(1990, p. 122)
Pelo fato de, também em tese, não estarem
sujeitos a códigos reguladores de pertencimento
a agrupamentos coletivos, sujeitos dissociados
de partidos podem cometer todo tipo de
bravata. Afinal, eles não deveriam qualquer
tipo de justificativa a não ser a si mesmos. Não
foram poucos os casos, também em política,
do surgimento de “paladinos da justiça”, cujos
discursos – beirando o irresponsável, mas tecidos
prometendo o ajuste de contas com os criminosos
da pátria – proferidos não foram cumpridos
ao longo da história. Fernando Collor de Melo
é bastante expressivo nesse sentido e, depois
de tantos malabarismos para driblar a tantos
interesses em “juego” (“duela a quien duela”3)
3. No sentido de apurar as denúncias de que era acusado, Fernando Collor
de Melo, ainda como presidente do Brasil, em entrevista à TV argentina, em
25 de agosto de 1992, usa a expressão. Posteriormente, em 29 de setembro
de 1992, na Câmara dos Deputados, durante o julgamento do processo

acabou renunciando para não ser cassado por
expulsão do cargo (impeachment), caso exemplar
na política brasileira4.
Infindas são as confusões e interessa que
esse estado assim permaneça. Múltiplos são
os maus exemplos... Se para intervir na polis
são necessários princípios, o que justifica, por
exemplo, o sucesso de uma trajetória como a
de um político como José Sarney? Como esse
homem que, na condição de político pulou de
galho em galho – antes, durante e depois da
ditadura civil-militar –, continua a ser votado, a ser
permanentemente entronizado em atos de poder
e de representação. Que significado pode ter para
aqueles que nele votam a representação política?
Em outro de seus poemas, Brecht afirma que
vivemos em um tempo de confusão generalizada,
portanto, isso não é de agora. Por exemplo, ouve-se,
de A a Z, em todos as instâncias da vida, que o teatro
é político. E isso é verdade. Afinal, o espetáculo se
configura em um fenômeno social, cuja realidade
se materializa por meio da relação presentificada
(e aurática5) de dois grupos distintos de sujeitos:
artistas e público. O primeiro grupo, por meio de
de impeachment, a mesma expressão foi usada pelo deputado Delcino
Tavares, no sentido de voto favorável à expulsão do cargo.
4. A respeito do incontestável espetáculo representado pela apresentação
pública de voto no evento citado, dentre outros materiais: http://
stephanemonclaire.com/Anexo-9-de-O-Impeachment-RevisitadoStephane-Monclaire.pdf; acesso em 02/03/2013, 14h33.
5. Palavra-conceito que figura do texto de Walter Benjamim: “A obra de arte
na era de sua reprodutibilidade técnica. In: Walter Benjamim, v.1 – Obras
Escolhidas. São Paulo: Brasiliense, 1987, pp. 165-196.

diversas formas organizacionais (cujos processos
podem ou não ser democráticos), constrói uma
obra tecida através de símbolos (normalmente e
nas formas mais tradicionais) sonoros e visuais;
e o segundo pode ser convidado, além da
decodificação da rede simbólica, a relacionar-se
de modos diferentes no processo relacional. Tudo
pode modificar a apreensão de espectadores,
tendo em vista o sofisticadíssimo sistema de
tecimento ficcional das chamadas artes da
representação, compreendendo a junção de texto
dito (por personagens e intérpretes ou por ambos)
e manifestado de diferentes formas (atualmente,
não são poucos os grupos a projetar os textos, a
escrevê-los no cenário, a enviá-los por bilhetes,
cartas, SMS...); da interpretação, em que os
símbolos, isolados ou em conjunto, ganham
matizes de intencionalidade diferenciada (tendo
em vista seu caráter polissêmico); da organização
espacial para que a obra se transforme em
fenômeno (em espaço fechado, tradicional ou não;
em espaços híbridos e inusitados; em espaços
públicos abertos ou fechados). Ao se pensar de
modo aproximativo, teatro e política, por serem
premidos por sistemas de representação, podem,
sim, e por diferentes modos, atordoar os pares
que estariam do outro lado da relação. Aquilo
que os gregos nomeiam teatro, compreendendo
uma estetização do fenômeno representacional,
a partir do espaço em que ficariam os fruidores
da obra, a platéia, compreende a ampliação do
“cordão de isolamento” quanto à restrição de
participação dos sujeitos na polis. A etimologia da
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palavra grega plateia, plastós, concerne àquilo que
é manipulado por gesso, cera, argila... De outro
modo, a intenção dos governantes seria promover
uma identificação emocional (catártica) dos
espectadores com as protagonistas da obra para
“reparamento” do espírito e do comportamento
adverso àquele (im)posto pelo Estado. Portanto,
o caráter cívico/político, religioso e estético do
teatro se consolidaria quase que na condição
de um sucedâneo da política. Ainda que se
evoque nomes diversos como inventores do
enigma compreendendo os três “ps do poder”
– palanque, púlpito e palco –, pode-se perceber
que a primeira lição de príncipe (alusão, também,
à obra homônima de Maquiavel) decorre desse
momento histórico.
No momento em que ocorre o fenômeno
teatral, que é social e com ênfase ao tratamento
estético, compreendendo, portanto, um tecido
construído por meio de uma reordenação em
profusão de símbolos, mesmo blindado por
diversos modos, muito de imprevisto pode
acontecer. Como exemplo recente, durante o
espetáculo de um grande astro da televisão,
logo que este aparece em cena, na plateia uma
senhora comenta: “Vich, como tá gordo!!!” Todos
os mais próximos da senhora riram bastante.
Aquela senhora ou “elemento estranho àquela
realidade”, pela quebra de uma convenção, cria
uma fissura na quarta parede e em todo um
sistema de convenção blindado para não haver
aproximação. Ela, com uma frase, puxou o foco
para ela. Mal comparando, a intenção política,
a partir de expedientes dessa natureza, tende a
trazer o político para a cena estético-social.
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Mesmo não sendo fenômeno recente, tudo
parece ter chegado ao paroxismo com as
proposições, ditas radicais, de Bertolt Brecht. Ao
desenvolver filosófica, estética e politicamente
o teatro épico dialético, o dramaturgo alemão
explicita a necessidade de um teatro também
fundamentado na educação e no divertimento6,
que assuma seu caráter político-panfletário.
Assim como todo o teatro é político, todo o teatro,
também, é panfletário. O problema maior, pela
necessidade de naturalização de todo tipo de
exploração e excludência, é que poucos são os
que o assumem desse modo. Alguém pode dizer,
conscientemente, que as telenovelas não são
panfletárias? Que elas não veiculam ideologia
perversa e naturalizada, consoante aos interesses
hoje ditos neoliberais? No sentido de limpar
algumas arestas, por panfleto – e novamente
recorrendo à etimologia –, é fundamental saber
que se trata de mais um conceito tomado do
popular, com sentido oposto àquele histórico.
Derivado do francês pamphlet, no Dicionário
Etimológico da Língua Portuguesa (2003, p. 292),
panfleto corresponde a vocábulo tornado usual
no século XVIII, originário do inglês pamphlet,
alteração de pamphilet e panflet, nome popular
6. Para Brecht, o “binômio” educar e divertir concernia, respectivamente,
à educação socialista – sob a responsabilidade da práxis proletária – e ao
divertimento, derivado etimologicamente do verbo latino divertere, cujo
infinitivo significa: apodar-se, separar-se de, divorciar-se, ir embora...
Bastante apoiado no primeiro sentido da palavra, articulado à práxis
dialético-intervencionista, Brecht cria o conceito de werfremdungseffeckt
ou efeito de estranhamento. De modo mais específico, ao distanciarse do objeto, pode-se vê-lo de modo histórico e crítico, assim, a função
precípua de um teatro revolucionário, épico e dialético significava, também
– articulado ao sentido da palavra teatro em grego –, ver por novos ângulos,
ver tomando um partido acerca do objeto e da relação histórica dos sujeitos
sociais.

de certa comédia latina, em verso, do século
XII, denominada pamphilus seu de amoré.
O nome da modalidade de comédia latina,
conhecida, sobretudo, por causa da personagem
representativa, a velha alcoviteira, serviu para
designar, na Inglaterra, a partir do século XVI,
qualquer escrito satírico de pouca extensão. A
partir do século XIX, panfleto corresponde hoje
(e desde o século XIX) a texto curto, que ganha
conotação, eminentemente radical, premido por
caráter propagandístico: político e partidário.
Para concluir, Brecht sempre fez propaganda
política por meio de suas peças, mas, ao transitar
com narrativas episódicas, elaboradas a partir
de diferentes pontos de vista histórico-políticos,
imprimiu a dialética na dramaturgia de texto e
na dramaturgia do espetáculo. Desse modo, ao
assumir um lado, o sujeito com ideia do todo
tende a tomar um partido: nessa medida, um
texto é assumidamente político, risca o chão e se
mostra em potência.
Especificamente, alguns grupos de teatro na
cidade de São Paulo, ao questionar o conceito
de autonomia burguesa7, têm promovido práxis,
compreendendo a criação de espetáculos e de
práticas pedagógico-políticas que acompanham
o exercício estético e se colocado ao lado de
diversas lutas sociais. Dentre os grupos a trabalhar

com o panfletário e assumidamente político, em
perspectiva épico-dialética, podem ser citados:
Brava Companhia, Companhia Antropofágica,
Companhia do Latão, Companhia Estável de
Teatro, Companhia Estudo de Cena, Dolores
Boca Aberta Mecatrônica de Artes, Companhia
Ocamorana de Pesquisas Teatrais, Engenho
Teatral, Grupo Teatral Parlendas, Kiwi Companhia
de Teatro.
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7. No sentido de como se pensa o conceito, é fundamental a leitura do
texto de Walter Benjamin: “O autor como produtor.” In: Walter Benjamin.
São Paulo: Ática, 1985. Para o filósofo alemão, em uma sociedade dividida
em classes, os artistas têm de tomar um partido político e definir ao
lado de quem suas obras – e eles próprios – se colocam: nas fileiras do
proletariado ou da burguesia. Nessa medida, é fundamental para Benjamin
a conciliação, histórico-política, entre qualidade estética e tendência
política justa.
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