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“A propriedade é um roubo. 

Você sente o vento no pescoço. 

Isto é a liberdade.” 
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(Bonifácio -Augusto Boal) 



 
 

RESUMO 

 

Augusto Boal (Brasil) e Heiner Müller (Alemanha) são teatrólogos do século XX que 
viveram em países e contextos evidentemente distintos. Contudo, com a crise do 
teatro burguês e das condições de legitimidade do regime de produção deste teatro, 
ambos apresentam pontos de contato em suas linhas e vetores teatrais que, diante 
da questionável universalidade da dramatização, levam à concepção de um teatro 
múltiplo e perturbador da ordem do sensível. Os processos de encenação 
contemporânea exigem uma ultrapassagem do sentido do político, desviando do jogo 
de representações sociais, para dar lugar ao trabalho desconstrutor de imagens como 
cisão entre a palavra e o representado, entre o legível e o visível. Em face do exposto, 
as escritas cênicas e, por isso mesmo, literárias desses autores, lugares de 
singularização – não sem paradoxos – capazes de mobilizar manifestações e 
impasses quanto às imagens que organizam ou desorganizam os textos dramáticos, 
trazem para a contemporaneidade tensões que levam o próprio teatro tanto a se 
interpelar, quanto, em sua força plural, a encontrar passagens para o novo. Trazer à 
superfície aspectos políticos nas imagens dos textos dramáticos, considerando-os na 
sua inscrição literária: “A missão: lembranças de uma revolução”, de Heiner Müller, e 
“O homem que era uma fábrica”, de Augusto Boal, faz-se um desafio, uma vez que as 
imagens pretendidas são aquelas com formas ou materialidades ainda não visíveis na 
cena, poderíamos dizer, em estado virtual. Como imagens pensantes, elas acontecem 
no plano de imanência da linguagem (Deleuze e Guattari). Sendo o “político” uma 
perturbação no sensível, contrário à política (Rancière), a dramaturgia se abala em 
multiplicidades, deslocando e desnaturalizando as funções de autor/dramaturgo e 
leitor/ator, teatro/literatura. Dramaturgia simultânea, imagem, fragmento e colagem 
mostram-se como procedimentos artísticos e literários criativos que se encontram 
apropriados seja na teoria do teatro do oprimido (Boal), seja no teatro pós-dramático 
(Hans-ThiesLehmann), embora, ao confrontá-las, elas sobressaiam em 
desentendimentos: a primeira coincide com a lógica da identidade e a segunda, esta 
se desarticule, movida pela diáfora, contestação, ou desacordo. Tais relações - não 
apriorísticas-  sucedem-se enquanto acontecimento da leitura ou da leitura como 
acontecimento em que o político nas imagens se dá, antes, nas lacunas e 
obscuridades, acenando para o que está além do sentido, da cena do gesto e da 
palavra. O leitor não para para atribuir sentido, interroga-se diante das metamorfoses 
e formas oblíquas de acontecimentos insuspeitos que compõem o político 
estabelecendo o agenciamento coletivo da enunciação. Neste caso, o texto de Boal e 
o texto de Müller inscrevem-se na produção de uma literatura menor, ou de um teatro 
menor, o que os qualifica como agentes de devires revolucionários, agitando, através 
do político nas imagens, e irrompendo contra o problema do poder nas artes.  
 
Palavras-chave: dramaturgia; leitor emancipado; literatura menor; político na imagem; 
teatro do oprimido; teatro pós-dramático. 
 
 

 

 

 



 
 

ZUSAMMENFASSUNG 

 

Augusto Boal (Brasilien) und Heiner Müller (Deutschland) sind Dramatiker des 
zwanzigsten Jahrhunderts, die offensichtlich in verschiedenen Ländern und Kontexten 
lebten. Jedoch, mit dem bürgerlichen Theaters Krise und die Legitimität der 
Bedingungen Produktion dieses Regimes, die beide Autoren stellen 
Berührungspunkte in ihren Linien und Theater-Vektoren vor, aber, auf der 
fragwürdigen Universalität der Dramatisierung, sie führen zu der Gestaltung einer 
vielfältigen und störende Drama der sinnvollen Reihenfolge. Die zeitgenössische 
Inszenierungenprozesse erfordern eine Überholen des Sinn über die Politsche, 
umleitung des Spiel der soziale Repräsentationen, um die Platz für die Werk der 
dekonstruktive Bilder als Spaltung zwischen dem Wort und dem Dargestellten Ding, 
zwischen lesbar und sichtbar, zu geben. In Anbetracht der obigen, die szenische 
Schreiben und deshalb die literarische Texten von diesen Autoren sind Räumen der 
singularitäten -  nicht ohne keine Paradox – in der Lage Demonstrationen und 
Sackgassen, wie die Bilder organisieren oder desorganisieren die dramatischen 
Texten, zu mobilisieren. Diese Texte bringen Spannungen des zeitgenössischen, die 
das Theater selbst sowohl in Frage gestellt werden, als auch in seinem Plural Kraft, 
Ausgänge für die neue zu finden. Politische Aspekte der Bilder aus den dramatischen 
Texten "Der Auftrag: Erinnerung an eine Revolution" von Heiner Müller und "Der Mann, 
der eine Fabrik war" von Augusto Boal an die Oberfläche zu bringen, stellt eine 
Herausforderung dar, vor allem da die gewünschten Bilder nicht plastisch und noch 
nicht sichtbar in der Szene sind. Als denkende Bilder passieren sie auf der Ebene der 
Immanenz der Sprache (Deleuze und Guattari). Wenn das "Politische" ist eine Störung 
des Sinnlichen, im Gegensatz zur Politik (Rancière), destabilisiert die Dramaturgie in 
der Multiplizitäten, verdrängend und denaturalisierend die Funktionen des 
Autor/Dramaturg des Leser/Schauspieler und der Theater/Literartur. Simultane 
Dramaturgie, Bild, Fragment und Collage zeigen sich als kreative und künstlerische 
literarischen Verfahren, die angemessen sind, ob in derTheorie des Theater der 
Unterdrückten (Boal) oder postdramatischen Theater (Hans-ThiesLehmann), obwohl 
sie miteinander konfrontiert leicht zu Missverständnissen führen: die erste Theorie 
deckt sich mit der Logik der Identität, und die zweite, diese durch diafora bewegt, sich 
desartikuliert wird, in dem Wiederspruch oder Meinungsverschiedenheiten 
angetrieben. Solche Beziehungen - nicht apriori- Erfolg jedes Ereignis beim Lesen 
oder Lesen als ein Ereignis, in dem, das Politisch in dem Bildern spielt in den Lücken 
und Unklarheiten ab und winkt was jenseits Sinne der Geste und Wort-Szene. Der 
Leser hört nicht auf, den Sinn zuzuweisen, fragt sich über die Metamorphosen und 
schrägen Formen der ungeahnte Ereignisse, aus denen das Politische Denken 
entsteht, Einstehlung der kollektiven Zusammenstellung der Äußerung. In diesem Fall 
wird der Text von Boal und von Müller einfügen sich nach Produktion von einer kleinen 
Literatur, oder von einem kleinen Theater, was qualifiziert sie als revolutionäre 
Werden, geschwungen durch Politisch in der Bildern, und brechen gegen das Problem 
der Macht in der Kunst durch. 
 
Schlüsselworte: Dramaturgie; der emanzipierte Leser; das Politische in dem Bild, 
Kleine Literatur; Theater der Unterdrückten; Theater Postdramatische 

 
 



 
 

RESUMEN 

 

Augusto Boal (Brasil) y Heiner Müller (Alemania) son dramaturgos del siglo XX que 
vivieron en países y contextos evidentemente distintos. Sin embargo, con la crisis del 
teatro burgués y de las condiciones de legitimidad del régimen de producción de este 
teatro, ambos presentan puntos de contacto en sus líneas y vectores teatrales que, 
frente a la universalidad cuestionable de la dramatización, llevan a la concepción de 
un teatro múltiple y perturbador del orden de lo sensible. Los procesos de 
escenificación contemporánea exige un adelantamiento del sentido político, 
desviando del juego de representaciones sociales, para dar lugar al trabajo 
deconstructor de imágenes como cisión entre la palabra y lo representado, entre lo 
legible y lo visible. Frente al expuesto, las escritas escénicas y, por eso, literarias de 
estos autores, sitios de singularización – no con ausencia de paradojas – capaces de 
movilizar manifestaciones e impases cuanto a las imágenes que ordenan o 
desordenan los textos dramáticos, traen para la contemporaneidad tensiones que 
llevan al teatro mismo, tanto a interpelarse como, en su fuerza plural, a encontrar 
pasajes para el nuevo. Llevar a la superficie aspectos políticos en las imágenes de los 
textos dramáticos, considerándolos en su inscripción literaria: “La misión: recuerdos 
de una revolución”, de Heiner Müller, y de “El hombre que era una fábrica”, de Augusto 
Boal, se hace un desafío, una vez que las imágenes pretendidas son aquellas con 
formas o materialidades todavía no visibles en la escena, podríamos decir, en estado 
virtual. Como imágenes pensantes, ellas suceden en el plan de inmanencia del 
lenguaje (Deleuze y Guattari). Siendo lo “político” una perturbación en lo sensible, 
contrario a la política (Rancière), la dramaturgia se abala en multiplicidades, 
desplazando y desnaturalizando las funciones de autor/dramaturgo y lector/actor, 
teatro/literatura. Dramaturgia simultánea, imagen, fragmento y colaje se muestran 
como procedimientos artísticos y literarios creativos que se encuentran apropiados 
sea en la teoría del teatro del oprimido (Boal), sea en el teatro pos-dramático (Hans-
ThiesLehmann), a pesar de que, al confrontarlas, sobresalían en desentendimientos: 
la primera coincide con la lógica de la identidad y la segunda, esta se desarticula, 
movida por la diáfora, contestación, o desacuerdo. Tales relaciones – no apriorísticas 
– se suceden en cuanto acontecimiento de la lectura o de la literatura como 
acontecimiento en que lo político en las imágenes se da, antes, en las lagunas y 
obscuridades, aludiendo a lo que está más allá de lo sentido, de la escena del gesto 
y de la palabra. El lector no se para para atribuir sentido, se interroga frente a las 
metamorfosis y formas oblicuas de acontecimientos insospechables que componen lo 
político estableciendo la gestión colectiva de la enunciación. En este caso, el texto de 
Boal y el texto de Müller se inscriben en la producción de una literatura menor, o de 
un teatro menor, o que los califica como agentes de devenires revolucionarios, 
agitando, a través de la política en las imágenes, e irrumpiendo contra el problema del 
poder en las artes. 

 

Palabras-llave: Dramaturgia; lector emancipado; literatura menor; político en la 
imagen; teatro del oprimido; teatro pos-dramático. 
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ENCONTROS POSSÍVEIS, RUPTURAS E DESVIOS: HEINER MÜLLER E 

AUGUSTO BOAL EM DESENTENDIMENTO NA INTRODUÇÃO 
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Quando pensamos as imagens no teatro, logo nos reportamos para o texto na 

cena, para o trabalho da encenação e da atuação dos atores. Mas, não são essas 

imagens que procuramos nos textos pesquisados. O que temos procurado são as 

imagens que antecedem a cena teatral, ou seja, as imagens que surgem durante a 

escritura dos textos, no processo criativo dos autores e dos leitores. É certo que antes 

das palavras escritas se tornarem texturas cênicas, elas assentam-se numa forma 

literária. Esta forma é agenciada de tal modo que em si já se apresenta como um ato 

político. Quando dizemos o “político nas imagens” estamos nos referindo a uma 

escrita que foge das convenções. Ela acontece da ruptura com a forma dramatúrgica 

canônica.  

Selecionamos os textos dramáticos O homem que era uma fábrica, de 

Augusto Boal, e “A missão: lembranças de uma revolução”, de Heiner Müller, para, a 

partir deles, pensarmos o político nas imagens imanentes, potencializando o olhar 

emancipado sobre eles e buscando as diferenças do pensar político da escritura com 

propósitos para encenação teatral, assim como, para o exercício de leituras 

emancipadas, inventivas e inovadoras. Para isto, trazemos exemplos de outros 

dramaturgos, além de Müller e Boal, e de outros teóricos, além de Deleuze e Rancière, 

com o intuito de incrementar o nosso estudo.  

 

1.1 . Teatro para mudar o mundo 

 

Os primeiros impulsos para escrever esta tese foram invadidos pela 

expressão: “teatro para mudar o mundo”1. Ao que parece ser apenas uma simples 

expressão, não é, quando confrontada com a criação dramática de Müller e Boal. Para 

Boal (1996, p. 33), a disposição para mudar o mundo é uma energia que precisa ser 

canalizada. Através do teatro-fórum e sua variação, o teatro-legislativo, cada atuante 

poderá ir além do jogo para efetivar de fato as mudanças no mundo, mesmo que esta 

mudança seja numa pequena parte do mundo de cada um. Verificamos que, nos 

estudos realizados, os dois ressaltavam o desejo de “mudar o mundo”, porém, a 

                                                           
1 Certa vez na estreia da peça “Der Sohn” (o filho), Hasenclever escreveu no manifesto: “Esta peça... 
tem por objetivo mudar o mundo”. A expressão de um mundo transformado, de realidade deformada, 
distorcida, abre possibilidades de criação através das abstrações, tornando a realidade flexível e 
incerta. O desejo de transformação do mundo move a máquina social com energia expressionista. 
“Através da transformação do ser humano para melhor, o mundo, a sociedade devem, também, 
modificar-se para melhor.” (MERKEL, 1983, p. 9).  
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vontade de mudança faz das criações um manifesto político, uma potência vetorial, 

uma linha de fuga que rompe os agenciamentos territoriais e desterritorializa, 

decodifica, o sistema estratificado no território. Quando dizemos “desterritorialização” 

estamos nos referindo ao processo criativo cujos agenciamentos, ao constituírem 

territórios, também constituem desterritorializações, intensidades que já pressupõem 

reterritorializações. Ou seja, o pensamento em movência molecular se desdobrando 

em criações e recriações no espaço liso. Para Deleuze e Guatarri (1992, p. 131) “a 

desterritorialização absoluta não existe sem reterritorialização”. De outro modo, há a 

desterritorialização relativa que se move sobre um espaço estriado, numa dinâmica 

segmentária capitalista e despótica. Todavia, em contrafluxo, a máquina literária se 

move como força contrária à segmentaridade molar da máquina capitalista. Neste 

sentido, as singularidades de cada escritor nos fazem enxergar as heterogeneidades 

dos textos literários. 

As ideias políticas de um teatro para “mudar o mundo” ecoaram nas posições 

de Bertolt Brecht enquanto autor e diretor de teatro. Através das “peças de 

aprendizagens”2, ele provocou a desconstrução da imagem iluminista do teatro com 

uma prática teatral desestabilizadora das convenções cênicas desse tempo, propondo 

um teatro sem espectadores. Neste modo de atuar, a experiência dos atores, a criação 

da peça, dá à literatura dramática um caráter inacabado. Compreendemos o 

“inacabado” segundo os procedimentos de Gombrowicz, como extravasamento da 

matéria que, sendo um devir, está sempre se refazendo. “Escrever é um caso de devir, 

sempre inacabado, sempre em via de fazer-se [...]. A escrita é inseparável do devir: 

ao escrever, estamos num devir-mulher, num devir-animal ou vegetal, num devir-

molécula, até num devir-imperceptível (DELEUZE, 2011b, p. 11). Desse modo, no 

jogo dramático, a aprendizagem resulta da ação de quem faz a peça e não de quem 

a assiste. Há, evidentemente, nas montagens que antecedem os anos setenta, a 

efetivação de uma ação política, uma crítica social de cunho materialista-histórico. 

Porém, verificamos que o desejo de “mudar o mundo” se prolonga nos nossos 

escritores, os quais, mesmo sendo influenciados pelo teatro brechtiano, desviam suas 

concepções e maneiras de criação e encenação do texto.  

Sobre as propostas para uma educação estética e política nas peças de 

Bertolt Brecht, Vera San Payo de Lemos (in: BRECHT, 2005, p. 7) faz comentários 

                                                           
2 Lehrstücke: (peça de aprendizagem/teatro didático) experiências teatrais do sistema de trabalho de 
Bertolt Brecht. 
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sobre os impulsos do autor. Segundo a tradutora, as provocações do jovem Brecht, 

na Alemanha, acenavam para as transformações do teatro no fim do Império e da 

Primeira Guerra Mundial, em um Estado cujos conflitos de ordem política, econômica 

e social “anunciavam a ascensão do nazismo e os tempos sombrios de censura e 

perseguição, guerra e exílio”. Nas décadas que se deram entre a primeira e a segunda 

guerra mundial, Brecht desenvolveu uma práxis teatral com a finalidade de “mudar o 

mundo”.  

Ao trazermos para a introdução a influência brechtiana intrínseca na maneira 

de pensar e praticar o teatro dos autores anteriormente citados foi com o propósito de 

ressaltarmos, a princípio, que o desejo expressionista3 de “mudança do mundo” ainda 

se mantém aceso nas perspectivas dos dramaturgos. Mas, como veremos, no 

desenrolar da tese, mesmo havendo certa influência do teatro épico e principalmente 

da “peça de aprendizagem”, entre os dois textos selecionados para este estudo, não 

há semelhança evidente que assegure que os escritores preservem nas escrituras os 

ensinamentos brechtianos. O que há, possivelmente, é um devir-revolucionário que 

potencializa o fluxo e o contrafluxo da máquina-literária. Porém, como afirmaram 

Deleuze e Guattari (1997, p. 78), “um devir-revolucionário permanece indiferente às 

questões de um futuro e de um passado da revolução; ele passa entre os dois. Todo 

devir é um bloco de coexistência”. Há nos textos teatrais desconstruções das formas 

dramáticas canônicas. A ação política da escrita opera as mudanças com a potência 

de um devir-minoritário. O político como a saída de um estado comum. 

 

1.2. Quando as palavras são arrombadas e as imagens escoam  

 

Régis Debray, Deleuze e Guattari, Didi-Huberman, Guy Debord, Jacques 

Rancière, Blanchot, Pavis, Ryngaert, assim como a teoria do teatro pós-dramático e 

do teatro do oprimido, entrecruzam o corpus da tese nas confluências do político e da 

imagem nos dois textos dramáticos selecionados.  

                                                           
3“Porém, todas as contas feitas, é sem dúvida o niilismo – que iria fascinar o jovem Brecht – que 
acabava levando a melhor. Digamos que tudo oscila entre a transfiguração e a morte, o sem-sentido; 
e que tudo depende de onde se coloque a tônica, se na vontade de transfiguração ou no derrotismo de 
sua impossibilidade. É praticamente impossível falar de fases do expressionismo, mas nele se 
encontra, um pouco por tudo, um pressuposto básico, que está na idéia da necessidade de uma 
reconstrução da realidade.” (BORNHEIM, 1992, p. 24). 
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Debray (1993) sabe que as imagens não existem em si, são invenções dos 

homens para dominação deles mesmos, através das revoluções midiológicas; 

Deleuze e Guatarri pensam a imagem do pensamento como plano de imanência, 

como um estado pré-filosófico do pensamento; Didi-Huberman, principalmente, 

quando pensa a imagem como rasgadura, como um ato de abrir a lógica, a estrutura, 

na desconstrução da ideia de imagem como decalque, propõe e diz que “rachar ao 

meio a noção de imagem seria, em primeiro lugar, voltar a uma inflexão da palavra 

que não implique nem a imagística, nem a produção, nem a iconografia, nem mesmo 

o aspecto ‘figurativo’.”(DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 187); por sua vez, Guy Debord 

denuncia a sociedade do espetáculo, a separação, o abismo existente entre o 

espetáculo e o espectador em sua condição contemplativa, alienada, que o faz 

permanecer diante de imagens estranhas e separadas, porém a energia dessas 

imagens é extraída do espectador; de Rancière optamos em pensar junto sobre o 

regime estético da arte como tensão da modernidade em dissenso e 

desentendimento, e como vetor que nos lança no imagéité (regime de relações entre 

elementos e funções que transcendem a própria natureza da imagem). Segundo 

Rancière (2012a, p. 14), “[...] um plano cinematográfico pode pertencer ao mesmo tipo 

de imagéité que uma frase romanesca ou um quadro”. No que tange à partilha do 

sensível, Rancière (2005) transcorre na relação entre política e estética inferindo no 

modo como os homens e mulheres tomam parte no comum. Nem todos participam 

deste comum da mesma forma. Na política, cidadão é aquele que participa das 

decisões sociais ou como governado ou como governante. Mesmo assim, existe uma 

forma de partilha que é aquela que determina os que tomam parte. Há profissionais 

que não dispõem de tempo para compor um comum partilhado. “A partilha do sensível 

faz ver quem pode tomar parte no comum em função daquilo que faz, do tempo e do 

espaço em que essa atividade se exerce.” (RANCIÈRE, 2005, p. 18). Jacques 

Rancière (2005), no seu estudo sobre a arte e a política, ressalta três grandes regimes 

de identificação da arte na tradição ocidental: o regime ético das imagens, no qual a 

arte se encontra subsumida na questão das imagens, sua origem, seu teor de 

verdade, seu destino, os usos que tem e os efeitos que induzem; por sua vez, separa-

se do regime ético, o regime poético ou representativo dos homens agindo, não se 

tratando aqui da mimese como reprodução da semelhança na maneira de fazer e nas 

ocupações sociais que tornam a arte visível, mas numa maneira que autonomiza as 

artes; contudo, é o regime estético das artes, no pensamento de Rancière, que nos 
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possibilita atravessarmos uma ideia de arte cuja potência aciona uma leitura que se 

quer liberta, criadora e propiciadora de uma ação autoral do leitor, seja nos 

redirecionamentos do enredo, seja no refazimento da dramaturgia em detrimento do 

sentido que parte do objeto artístico, da obra literária que acontece tanto no 

refazimento do texto propriamente dito como é parte de um acontecimento sensível 

dos impactos provocados no corpo do ator. Avançando nessa procura, pode-se dizer 

que um ideário emancipatório é, em todo caso, o seu ponto oscilante. A sensação de 

“um pensamento que se tornou ele próprio estranho a si mesmo: produto idêntico ao 

não-produto, saber transformado em não-saber, logos idêntico a pathos, intenção do 

inintencional” (RANCIÈRE, 2005, p. 32), abre um leque de possiblidades para os 

primeiros passos na dinâmica da imagem, escrita corporal, e das correlações com a 

imagem pictórica e mental. Em outra passagem importante observa-se, no cabível ao 

antigo e ao moderno, a tradição e a novidade, a não residência do que parecem 

conceitos partidos. Ao contrário, tem-se numa dimensão atemporal, deslocada, algo 

concebido como a novidade da tradição. 

Em Blanchot (1987) encontramos a inspiração nas incertezas, nas armadilhas 

da noite, no salto para uma escrita automática. E não poderíamos relegar as teorias 

do teatro pós-dramático e do teatro do oprimido, uma vez que são elas que provocam 

aberturas na literatura dramática e promovem a aproximação entre as partes passivas 

e ativas do acontecimento dramático, potencializando as diferenças e modos de 

encarar a arte teatral. Contudo, quando analisamos os textos de Boal e de Müller, 

vemos que essas incertezas, este buraco negro, potencializa a atividade 

emancipadora em Müller, enquanto em Boal, essa atividade, mesmo sendo uma 

provocação, uma problemática com saídas múltiplas, sedimenta-se no contexto e 

numa finalidade política específica.    

Tomamos alguns conceitos e abordagens de Pavis, Ryngaert e Roubine, 

principalmente nas passagens dos estudos que tratam do texto teatral 

contemporâneo, por entendermos que sendo o político a transgressão do esquema 

tradicional de análise de texto, não se centra numa lógica comunicativa 

embrutecedora e castradora, dobrada pela imposição de significados reais na relação 

remetente-mensagem-destinatário. Um esquema que não consegue fazer enxergar 

que a percepção do destinatário pode ser, em parte ou no todo, diferente do que se 

propõe o emissor, não abre possibilidades para novos desdobramentos. De modo que 

os esquemas embrutecedores impedem os processos criativos. Segundo Ryngaert 
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(1995, p. 144), este é um velho problema: “‘Não há verdadeiro sentido de um texto’, 

disse Paul Valéry. Mas, uma vez liberado da obsessão do ‘verdadeiro sentido’ que 

não é mais obrigado a encontrar, o leitor nem sempre sabe o que fazer de sua 

liberdade [...]. Ao depararmo-nos com os textos, somos atraídos para fora e impelidos 

da zona de conforto.  

  

1.3. A leitura de um espectador emancipado 

 

O pensamento teatral de Müller e Boal esteve sempre voltado para o espectador. 

Desse modo, desperta uma compreensão de que o texto, uma vez composto por eles, 

tem uma forma singular de distribuição e organização. Trata-se de criações em linhas 

de fuga desordenadas e múltiplas, as quais estão imanentes nos textos. Neste caso, 

se o ato de escrever e ler é uma ação política, só se evitava o político no estado de 

emancipação.  

 

Porque ler um texto nunca é um exercício erudito à procura dos 
significados, e ainda menos um exercício altamente textual à procura 
de um significante, mas é uma utilização produtiva da máquina 
literária, uma montagem de máquinas desejantes, um exercício 
esquizóide que consegue libertar o poder revolucionário do texto. 
(DELEUZE; GUATTARI, 1972, p. 110). 

 
       O escritor e o leitor são devires, uma vez um, uma vez o outro, compondo a 

textura. São construções e desconstruções de imagens.  Boal, por exemplo, embora 

tivesse Bertolt Brecht como referência, criou uma sistemática de atuação que vai além 

da reflexão passiva do espectador. Ele dinamizou a cena teatral de maneira a instigar 

os espectadores a ensaiar, na cena apresentada, atitudes críticas ao se depararem 

no cotidiano com situações de opressão. Para ele, não basta apenas que os 

espectadores analisem as cenas apresentadas, é preciso se colocar no lugar do 

protagonista-oprimido e agir com base nas suas reflexões e ações: “O fórum é uma 

relação sobre a realidade e um ensaio para uma ação futura. O espectador entra em 

cena e ensaia o que é possível fazer na vida real.” (BOAL,1996, p. 33). Assim, os 

espectadores se emancipam da condição de meros observadores para criarem suas 

próprias imagens na interação com as imagens imanentes nas cenas apresentadas4. 

                                                           
4 As intervenções dos espectadores, ao atuarem em cena como “espect-atores”, em todo caso, não 
são desemolduradas da situação expressa nas relações dos personagens e do contexto histórico, 
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Aparece, na estética de Boal, a imagem como a possibilidade de reinvenção da cena, 

mesmo estando sob a tutela de um tema. Desse modo, o teatro é pensado como 

espaço de ensaio onde os oprimidos podem exercitar e analisar suas possíveis ações 

frente às situações conflituosas vivenciadas. Mesmo exercendo um teatro que rompe 

a “quarta parede5” cuja função é separar atores de espectadores, a sua produção 

literária não se desprende de uma linha narrativa. Ou melhor, mesmo se tratando de 

um experimento pós-brechtiano, este permanece centrado na narrativa de uma 

situação conflito apresentada, delimitando a ação do espectador no espaço e tempo. 

O contexto, de certo modo, moldura a ação do espectador que se emancipa da 

condição de observador e intervém no plano da manifestação teatral. Ou seja, o 

espectador sai da condição passiva de mero observador para interferir na cena 

apresentada pelos atores. A intervenção não é aleatória, pois, este deverá assumir o 

lugar do protagonista oprimido. Agindo assim, ele constrói outras imagens, porém, 

elas deverão estar inseridas no contexto da cena6. Ao contrário, isto seria “mágico7”, 

fora da realidade, do contexto apresentado. Portanto, o espectador é instigado a 

intervir, mas, orientado por algumas regras propostas. 

Boal e Müller foram, também, encenadores, teatrólogos construtores de 

poéticas que reverberaram nas produções textuais. Não há como diferenciar o escritor 

do pensador e experimentador de formas teatrais no palco. De modo que as 

experiências acentuam as peculiaridades no processo de criação de cada autor, 

principalmente, nos textos selecionados para este estudo. A singularidade do estilo 

de cada dramaturgo territorializa o modo como os conteúdos de cunho político e 

revolucionário cortam a forma dramatúrgica. As assinaturas metamorfoseiam-se no 

estilo pós-dramático e do teatro do oprimido.  Os dois estilos de escritura são 

literaturas dramáticas, territórios, que tenderam à desconstrução dos conceitos e 

modelos dramatúrgicos iluministas. O político nas imagens tem sua primeira aparição 

nos atos de rupturas e de desvios dos modelos tradicionais. Embora sejam produções 

                                                           
portanto, ainda são intervenções e criações direcionadas pelo tema e pelas situações dramáticas 
apresentadas.  
5 “É uma parede imaginária que separa o palco da platéia. [...]. Na qualidade de voyeur, o público é 
instado a observar as personagens, que agem sem levar em conta a plateia, como que protegidas por 
uma quarta parede.” (PAVIS, 2007, p. 315-316).  
6 As intervenções dos espectadores, ao atuarem em cena como “espect-atores”, em todo caso, não 
são desemolduradas da situação expressa nas relações dos personagens e do contexto histórico, 
portanto, ainda são intervenções e criações direcionadas pelo tema e pelas situações dramáticas 
apresentadas.  
7 “Stop: ces’t magique. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980.” 
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literárias de uma determinada década (anos setenta), são criações que se engendram 

na desestabilização do espaço e do tempo, movendo-se no tempo de Aion, sem 

movimentos sequenciais e cronológicos, uma ideia de instante. O Aion perturba os 

movimentos regulados de Cronos, os tempos vastos e profundos do presente. Para 

Cronos, passado e futuro são dimensões relativas que se misturam no presente. 

Entretanto, é com o mau Cronos, o devir-louco das profundezas, que Aion sobe à 

superfície. O tempo é, agora, o instante limitado, uma linha ilimitada de passado e 

futuro. “Segundo Aion, somente o passado e o futuro insistem e subsistem no tempo.” 

(DELEUZE, 2009, p. 169).  

Os textos emergiram em contextos geográficos diferentes (Europa e América 

Latina), porém, de certa forma, seus escritores estavam inseridos em movimentos 

artísticos e políticos motivados por referenciais e desejos de transformação política e 

social do mundo, em uma época na qual se pretendia, com a manifestação artística, 

instigar o pensamento crítico. Esta colocação anterior implica dois contextos políticos 

distintos na década de 70. No Brasil, a ditadura instituiu o AI-5 (Ato Institucional) para 

censurar, prender e torturar manifestante cujos referenciais teóricos/políticos 

desejados eram os que, de certa maneira, conduziam a República Democrática Alemã 

(RDA).  

A escritura de Müller, por sua vez, se deu entre ditaduras. De um lado a 

ditadura comunista, impregnada de realismo social e intolerante à democracia do 

dissenso, do outro uma Alemanha capitalista esquizofrênica. Escritor reconhecido 

como representante da literatura alemã oriental, usufruía o privilégio de poder viajar 

livremente entre as “Alemanhas”. Do lado ocidental, a produção literária de Müller foi 

considerada como pertencente à cultura da RDA. Num compacto material sobre 

literatura alemã, direcionado às escolas, do 7° ao 13° ano, o nome de Müller aparece 

na relação de autores da RDA que permaneceram na Alemanha durante a divisão. 

Outro material resultante de uma pesquisa mais ampla, são os estudos de Janine 

Ludwig8. Através de uma pesquisa de caráter quantitativo pudemos verificar que um 

número considerado de peças de Müller foi montado com frequência na Alemanha 

Ocidental e que após o escândalo de a “Repatriada”, em 1961, há um vazio de cinco 

anos antes da montagem seguinte. Segundo Müller (1997, p. 121-122): “[…] a 

Repatriada não foi, pela primeira vez, uma encomenda”, e a consequência desta 

                                                           
8  Heiner Müller, Ikone West: Das dramatischen Werk Heiner Müllers in der Bundesrepublik – Rezeption 
und Wirkung. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009. 
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montagem foi a sua expulsão da Associação de Escritores. Na tabela comparativa 

entre montagens na RDA e na República Federal da Alemanha (RFA) constata-se, 

claramente, que as peças de Müller, na Alemanha Ocidental, são mais encenadas do 

que na Alemanha Oriental.  Em algumas entrevistas, ele reafirmou, por vezes, que 

tinha um pé na RDA e outro na RFA. No início dos anos setenta, em consequência da 

censura e proibição de suas peças na RDA, um número significativo de peças de 

Müller foi montado na RFA. Esta relação conflituosa entre as “Alemanhas” reflete na 

maneira como os temas são ressaltados na sua dramaturgia. Em A missão reverbera 

a temática da traição em várias facetas. São lembranças de uma revolução traída que 

se movem no tempo. Traições da esquerda política retornando no fluxo das ondas 

temporais, passado e futuro, como se junto com o tempo de Aion surgisse na 

superfície um devir-louco, fantasmas cujas máscaras rostificam o instante. E o que 

está fora do texto ou o não dito gera intrigas, polêmicas como manifesto político desse 

instante.  

Assim como o seu mestre, Bertolt Brecht, Müller queria transformar a 

sociedade. Mas, essa transformação, para Müller, no final dos anos setenta, não se 

daria através de uma narrativa causadora de distanciamento (entfernung) e efeito de 

estranhamento (Verfremdungseffekt) no espectador, como propôs Brecht, mas sim, 

através de um modelo estético-político não linear. Antes o “espanto” (Der Schreck) do 

que a consciência crítica. Um discurso partido, “desnarrativizado”, de um artista que 

vive o dilema entre ser uma máquina sem sentimentos ou fazer um mapeamento 

histórico de um tempo conturbado. Ingrid Dormien Koudela (2003) traz uma questão 

que fortalece esta pesquisa quando vê, na escritura mülleriana, uma afinidade com o 

lírico na oposição com o teatro dialético, no qual Brecht trabalhava as contradições 

“existentes no plano racional”. Koudela (2003, p. 27) diz o seguinte: “[...] em Heiner 

Müller não existe mais espaço da negação da negação. Para o indivíduo resta o 

espanto, nascido do horror-pânico diante das deformações incompreensíveis que 

ditam a existência das massas.” Possivelmente, este diferencial entre Brecht e Müller 

seja, de certo modo, aquilo que distancia os nossos autores. 

No Brasil, como dramaturgo e encenador, Boal efetivou as atividades do 

Teatro de Arena de São Paulo baseadas nos ensinamentos para a preparação do ator 

concebidos por Stanislavski e na leitura pragmática da cena brechtiana. Os 
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experimentos teatrais desdobraram-se no “sistema coringa”9 cuja ampliação se deu 

posteriormente na sistematização do teatro do oprimido desenvolvido durante o exílio. 

Aparece a imagem, na estética boaliana, como a possibilidade de reinvenção da cena, 

devir-revolucionário que se manifesta no acontecimento teatral, nas ações entre uma 

imagem real e outra ideal. Dentre as modalidades do teatro do oprimido, encontramos 

o “teatro-imagem”. São técnicas com as quais os temas são trabalhados sem o uso 

da oralidade. Em todo caso, o teatro-imagem está inserido na composição corporal da 

cena como proposta para o jogo de quebra de repressão.  

Diante das modalidades do teatro do oprimido, focamos no texto escrito. É na 

dramaturgia10que buscamos o político na imagem, nas peculiaridades que emanam 

das rupturas com a forma teatral romântica e das leituras possíveis dos textos. Nesta 

tentativa, sobressai uma questão: de que modo os textos teatrais, com suas figuras, 

temas e desdobramentos, são prolongamentos das ideias políticas de seus autores? 

A missão e O homem que era uma fábrica, como escrituras dramáticas a 

serem pensadas e analisadas neste estudo, provocam desconforto, uma vez que elas 

não nos fazem perceber a priori possiblidades claras de intervenção e articulações 

comparativas estáveis. Ao contrário, esta escolha causa estranhamento pelas 

dissonâncias textuais tanto estruturais como temáticas. Porém, há uma força/potência 

que lança o texto para fora do estado dramatúrgico dominante, levando-o à margem, 

pelas linhas de fuga de uma literatura menor. As incongruências dos textos, os desvios 

narratológicos, as ironias e absurdos, subvertem as formas dramáticas e ampliam as 

possibilidades de aberturas para uma leitura emancipada. “Uma literatura menor não 

é a de uma língua menor, mas antes a que uma minoria faz de uma língua maior.” 

(DELEUZE; GUATTARI, 1977, p. 25). 

Não é um empreendimento fácil extrair das duas obras dramáticas realces 

políticos nos moldes de um teatro panfletário. Na verdade, estamos diante de duas 

                                                           
9 “Dentro do sistema (do teatro do oprimido), as ‘Explicações’ que ocorrem periodicamente procuram 
fazer com que o espetáculo se desenvolva em dois níveis diferentes e complementares: a da fábula 
(que pode utilizar todos os recursos ilusórios convencionais do teatro) e o da ‘conferência’, no qual o 
Coringa se propõe como exegeta.” (BOAL, 1975, p. 196). Ou seja, através do sistema coringa é 
animada a relação entre espectadores e atores. Este sistema mexe na estrutura sensível da 
dramaturgia, naquilo que compete à partilha dos espaços do público, dos atores, dos diretores e 
autores. Havendo certa divisão na qual os espectadores não têm competência para participar do 
espetáculo, assim como os atores têm, no texto, a orientação de suas ações, uma vez que a eles não 
compete a participação no espaço autoral.  
10 Referimo-nos ao sentido original e clássico: a estrutura interna do material escrito, dos assuntos e 
de como são apresentados para o leitor. (Cf. Dicionário de Teatro. 3ª. ed. Trad. J. Guinsburg e Maria 
Lúcia Pereira (diretores). São Paulo: Perspectiva, 2007).  
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perspectivas do que pensamos como “político”: da forma do conteúdo e da expressão. 

Em O homem que era uma fábrica, o político vem à tona no modelo de texto teatral 

curto, adaptado de uma crônica, com uma linguagem coloquial, acessível, na 

realidade literária absurda de uma máquina humana de produção de excrementos. As 

fezes humanas com valor de mercado recaem como anomalia da mídia 

desterritorializada. No caso de A missão, o desdobramento se dá no eterno retorno 

de uma revolução fracassada, de traições, numa estrutura dramática fragmentada e 

anacrônica.  

Mas, o encorajador para realização desta tese está nas motivações dos 

autores para as artes cênicas que incidem nas expressões literárias e impulsionam o 

processo de criação em movimentos oscilantes: das descrições de situações do 

cotidiano, de paisagens traduzidas nas poéticas corporais, às fragmentações textuais, 

cênicas e performáticas nas quais as imagens emergem tanto das leituras e das 

recepções de outras obras literárias como do contexto de época. Deste modo, os 

textos dramáticos ou resultam da “colagem” de fragmentos de textos alheios, no caso 

de Müller, ou de contextos vividos, fragmentos de situações opressoras vividas no 

cotidiano, extraídas dos narradores locais e das matérias jornalísticas, no caso de 

Boal. 

A tendência por uma escritura revolucionária é perceptível nos dramaturgos 

estudados. Os assuntos se voltam para as lutas de classe ressaltadas nas criações 

de cunho “revolucionário” e “politizante”. Os diversos temas imprimem e caotizam as 

relações sociais dominantes. Todavia, observa-se uma cesura pós-revolta de 1968 na 

forma da criação dramática. Este rompimento, ao que parece, é consequência da 

insatisfação com as estruturas dos textos e das encenações encomendadas por 

movimentos e partidos políticos.  

Os textos dramáticos surgiram nos anos setenta. É uma década significativa 

para as pesquisas e experiências de Boal e para os rompimentos e concepções 

teatrais de Müller, dos manifestos teatrais e das poéticas políticas em fuga. Por um 

lado, uma desterritorialização relativa, geográfica, fazendo ecoar vozes do exílio no 

teatro brasileiro; por outro, uma desterritorialização absoluta, uma implosão, uma fuga 

das convenções teatrais do realismo social. Dizemos que o “exílio” de Müller, embora 

tendo privilégios para sair e voltar à RDA, dá-se na maneira como ele rompe com a 

ideia de um teatro a serviço do partido comunista, distanciando do teatro didático. É 

paradoxal a relação com a RDA. Müller recebeu várias encomendas para escrever 
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textos teatrais com objetivos de ampliar os preceitos do Partido Socialista Unificado 

da Alemanha (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SED). Na condição de 

membro do partido recebia as incumbências e devia trabalhar temas de interesse do 

partido. Contudo, os textos de Müller tendiam a ser polêmicos, como foi o caso de a 

“Repatriada” (die Umsiedlerin) que provocou a exclusão de Müller da sociedade de 

escritores.  

Indubitavelmente, cremos, sobretudo, que a vida de um autor, seus afetos e 

afecções se prolongam na escritura por onde o político se manifesta. Enquanto um 

grupo de escritores socialistas, temeroso e conivente com as orientações do partido, 

sente a ardência de um dedo no olho, colocado por um dos camaradas, este haverá 

de ficar de fora, ser excluído do grupo, se manter na margem. E é nesta margem que 

o político nos interessa. Há o desvio do majoritário num acontecer literário minoritário. 

Minoritário no sentido de devir, de desterritorialização.  Como disse Deleuze (1991, p. 

77): “Reterritorializamo-nos, ou nos deixamos reterritorializar numa minoria como 

estado; mas desterritorializamo-nos num devir.” 

Em “Guerra sem Batalha”, o comentário de Müller sobre o processo de escrita 

de a “Repatriada” aproxima-nos dos experimentos do Teatro de Arena, sob a direção 

de Augusto Boal, no tocante as preparações cênicas, nas quais a escritura vai 

tomando corpo durante os ensaios.  

 

O significado político do tema da Repatriada surgiu no decorrer do 
trabalho, quando aconteceu a coletivização da agricultura na RDA. A 
peça adquiriu então um contorno no qual eu nunca havia pensado 
antes. Ela se tornara independente. Eu escrevia com a sensação de 
total liberdade no manuseio do material, o político era só material. Era 
como numa ilha, não havia controle, nenhuma discussão sobre o texto. 
Simplesmente ensaiávamos e eu escrevia. O divertido consistia 
também em sermos os meninos malvados que cagavam na 
escrivaninha do professor. (MÜLLER, 1997, p. 122). 

 

Mesmo o Teatro de Arena sendo um espaço de experimentos dramatúrgicos e 

cênicos, e ser legítima uma comparação entre as experiências teatrais no contexto 

alemão, ainda foi chamado por Oduvaldo Vianna Filho (Vianinha), um de seus 

membros, de teatro burguês11. Certamente porque o Arena realizava espetáculos para 

um público seletivo em um teatro com no máximo duzentos lugares, e não atingia um 

número maior de pessoas das classes populares, além de os atores ainda não terem 

                                                           
11 Cf. MORAES, 1991, p. 77 et seq.  
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rompido, em sua maioria, com os vislumbres de ascensão no mercado das artes 

cênicas. Possivelmente as ideias do TBC – Teatro Brasileiro de Comédia - e das 

grandes companhias mantinham certa influência. Sobre a crise do Teatro de Arena, 

Moraes (1991) faz comentários em “Vianinha, Cúmplice da Paixão”12. Oduvaldo 

Vianna Filho13 saiu do Arena para se dedicar à prática dos Centros Populares de 

Cultura – CPCs –, montando peças curtas que mal rolavam na máquina datilográfica 

e já estavam sendo ensaiadas e apresentadas em espaços alternativos e públicos 

para uma população que não frequentava os teatros14. O que nos desperta a 

curiosidade é saber que os textos curtos ou tinham uma matéria jornalística como 

mote, ou um acontecimento do cotidiano se transformava em cena teatral.  

As experiências dramáticas resguardam particularidades no processo de 

criação. As contraposições no cerne de um Estado socialista alemão e a luta contra 

um regime militar e por uma sociedade socialista no Brasil. É essa energia política que 

nos interessa. São essas imagens, às vezes claras, às vezes difusas, que sobressaem 

nos textos.  

Não há como deixar de ressaltar os contextos dos autores na apreensão do 

político. Boal, por exemplo, vivenciou momentos importantes da política brasileira e, 

como contraposição à europeização, participou dos seminários por uma dramaturgia 

nacional com temas “genuinamente” brasileiros e movimentos de nacionalização dos 

clássicos. 

Certa vez, antes da elaboração do projeto doutoral, numa rápida conversa com 

Stephan Baumgartel15 sobre o possível tema da tese, comentei sobre o meu interesse 

em pesquisar o “político nas imagens” fazendo a relação entre o teatro pós-dramático 

e o teatro do oprimido com o objetivo de verificar como a imagem é tratada nas teorias. 

O primeiro é uma terminologia usada por Hans-Thies Lehmann (2007) para um teatro 

                                                           
12 “Vera Gertel, que acompanhou de perto o processo de esfacelamento do grupo, acha que a 
insatisfação de Vianinha decorria de um único fator: o Arena ficava pequeno para ele. ‘O Viana queria 
alguma coisa mais. A necessidade de aliar a política ao teatro, o fazer ao teatro ideológico, participante. 
Não é que o Arena impedisse, mas o fato é que tinha ficado pequeno. Do seu ponto de vista, o Arena 
era um teatro burguês, e ele queria fazer teatro popular’.” (MORAES, 1991, p. 77). 
13 Cf. GUIMARÃES, Carmelinda. Um Ato de Resistência: O Teatro de Oduvaldo Vianna Filho. São 
Paulo: Ed. Associados, 1984. 
14 É importante ressaltar os Centros populares de Cultura - CPCs, pois o que vai diferenciar na prática 
teatral de Boal no início dos anos setenta é exatamente a socialização do teatro. A prática de Boal vai 
mais além, pois não se bastou apenas a realizações de turnês, mas à socialização dos meios de 
produção do teatro. 
15 Conversa durante o Festival Agosto de Teatro, outubro de 2010. Stephan Baumgärtel é Professor da 
Universidade do Estado de Santa Catarina que na ocasião da conversa estava ministrando uma oficina 
de Dramaturgia em Natal, RN.  
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não narrativo. Ou seja, é uma ruptura no modo de pensar o teatro, principalmente 

como manifestação, já anunciada pelas vanguardas modernistas, da negação estética 

padronizada pelas sociedades midiáticas. Por sua vez, o teatro de Heiner Müller é 

parte da pré-história do teatro pós-dramático. “Heiner Müller pode declarar 

simplesmente que um texto teatral só é bom quando não é de modo algum viável para 

o teatro existente.” (LEHMANN, 2007, p. 81). Logo, ele me disse: - Por que não pensar 

sobre o “político das imagens” em vez de o “político nas imagens”? Deste modo 

entraríamos nas imagens pós-dramáticas e nas imagens oprimidas. Porém, percebe-

se acentuada diferença das oposições dramatúrgicas na performance da escrita. Seja 

uma escritura resultante de intertextualidade, de fragmentos e colagens, seja 

engendrada por desdobramentos narratológicos ou não-narrativos, o político sempre 

se alimenta de processos emancipatórios tanto no fazer do dramaturgo quanto na 

leitura do encenador e do trabalho do ator. São lacunas abertas pelo dramaturgo e 

lacunas que se abrem no ato da leitura, potencializando o fluxo de novas 

possibilidades. O texto não apenas recepcionado como manifesto do autor em um 

determinado contexto, mas desviado e misturado no estilo da encenação e lançado à 

materialidade das imagens cênicas. Na transição da escritura para a textura cênica o 

corpus dramático metamorfoseia-se no gestual dos atores. Mas todos, 

inevitavelmente, são leitores.  

 

1.4. O político manifesto nas imagens 

 

Poderíamos dizer que Glauber Rocha foi um político das imagens 

cinematográficas, assim como, Godard, Felini, Di Sica, no cinema, e Piscator, Brecht, 

Boal, Müller, Robert Wilson, entre tantos outros cineastas e encenadores. Eles foram, 

sobretudo, criadores de imagens. Mas, ao versar sobre o político imanente nas 

imagens, defendemos que, neste caso, recorre-se ao político, e não, efetivamente, à 

“política”, ao institucional, à “política das imagens”. O político nas imagens difere da 

“política das imagens” ao deslizar na relação comunicacional. Ele precisa de um 

estado emancipado para que seja temporariamente algo, até enquanto não se 

desterritorialize e se reterritorialize noutro tempo ou noutra situação.  

As experiências de Boal na América Latina, nos primeiros anos de exílio, e na 

Europa, e a sistematização das modalidades do teatro do oprimido, assim como a 

categorização do seu pensamento, reafirmam, na dramaturgia, o caráter do político. 
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As ideias sistemáticas são propositivas. Quer-se a socialização dos meios de 

produção. Boal, uma ideia, uma imagem nômade, uma ilha flutuante, formando 

arquipélagos ao se avizinhar a outros territórios, aglutina um número significativo de 

atores pesquisadores. Quando ele diz que o “ser humano é teatro” e que todos são 

capazes de atuar, com isto corrobora, de certo modo, com o pensamento de Rancière 

no que toca à partilha do sensível. A crítica de Rancière da divisão entre intelectuais 

e trabalhadores contraria a ideia de que estes não têm competência para inventar um 

novo mundo, uma terra por vir. Em “Estética do Oprimido” Boal revê a sua afirmação: 

“Em algum momento escrevi que ser humano é ser teatro. Devo ampliar o conceito: 

ser humano é ser artista! Arte e Estética são instrumentos de libertação.” (BOAL, 2009, 

p.19).  É na socialização do teatro (que ele acredita e experimenta) que as formas 

dramatúrgicas se fortalecem. Ao defender a ideia de um teatro como arte de todos e 

reafirmar a igualdade das vozes, com isso provoca-se abalos tanto nos territórios 

como na comunidade do sensível. É esta ordem que o teatro do oprimido perturba e 

desterritorializa.  

Müller, por outro lado, nos remete a uma imagem em desfazimento, em 

devires, em escombros de guerra, ruínas, fragmentos a rolar “às catacumbas”, como 

uma montanha de entulhos ambulante atravessada pelo muro de Berlim, num 

movimento literário a saltar muros entre oeste e leste, repousando no caos, no entre, 

como um felino sobre o muro no apogeu noturno a “despolitizar” o teatro16. 

 Boal, no além-mar, como uma bruxa sobre a vassoura lançada, 

desterritorializa a convenção tradicional do teatro brasileiro ao elaborar uma poética 

política para o teatro, transgredindo as concepções aristotélicas do sistema trágico e, 

deste modo, ocasionando um corte no fluxo do drama, no cerne catártico da trama. A 

história e as situações conflituosas do texto dramático não têm um final 

preestabelecido e purificador das plateias. Mantém-se o protagonista, mas este em 

seu fracasso. Não se quer piedade do espectador. O protagonista, derrotado, não se 

movimenta para reverter a situação de opressão. É o estado de “impotência” do 

espectador que potencializa as motivações para ensaiar, no espaço cênico, 

                                                           
16 Esta ideia gera certa tensão. Sobre a “despolitização do teatro”, como ato político de Müller, 
entendemos como a negação do acontecimento teatral calcado em objetivos formadores, como teatro 
didático para inculcação de preceitos políticos e ideológicos. Esta é uma crítica aos modos de 
orientação para os artistas da RDA pelo partido comunista, direcionando as linhas artísticas e os 
pensamentos que as movem para o realismo social. Entendemos que a “despolitização” do teatro seria, 
nesse sentido, a captura do teatro da logocentricidade narrativa.  



29 
 

possibilidades reativas que o leva a atuar como se estivesse numa situação 

semelhante à do protagonista. É na ruptura da distância entre o palco e a plateia, 

como também, numa dramaturgia não aristotélica cunhada numa prática teatral para 

atores e não-atores, que Boal subverte a lógica tradicional do teatro. Não basta 

apenas refletir sobre o tema e o acontecimento cênico e construir ideais sobre a 

condição das relações sociais. É preciso, efetivamente, intervir, expandir-se da 

condição cômoda de mero contemplador da cena.  

As escrituras de Boal e Müller foram compostas em contextos ditatoriais, 

portanto, em situação de exílio e de fuga das direções ideológicas majoritárias. Outro 

ponto comum que verificamos é que as dramaturgias ocorreram na década de setenta. 

Há uma incisão que delimita um período das criações: O homem que era uma fábrica 

escrita na América Latina, no início dos anos setenta, e “A missão: lembranças de 

uma revolução” escrita, na Europa, no final dos anos setenta, esta motivada pelas 

viagens que Heiner Müller fez para América do Norte entre 1975 a 1979 e aquela 

motivada pelas histórias ouvidas nas ruas e pelas leituras das matérias dos periódicos 

latino-americanos.  

Boal, ao comentar sobre os contextos de suas criações, delimita algumas 

fases do seu percurso teatral (Ver tópico 6.1). Com vista nestas fases, procuramos 

centrar nossos estudos na década de setenta. Ao que parece, os estados ditatoriais, 

a máquina de guerra, temperam os textos dos dramaturgos de tal modo, nos levando 

a deduzir que as transformações ocorridas nas suas escrituras dramáticas se 

apresentam como desterritorialização absoluta, como pensamento em fuga, 

rompendo as fronteiras territoriais das criações anteriores. Os textos dramáticos se 

apresentam como impulsos políticos, potências políticas, pervertendo a lógica 

estratificada e subvertendo a linguagem dramatúrgica linear.  

 Vemos que a literatura dramática de Boal e de Müller pendem como uma 

melodia dissonante, como um rasgo estridente na forma da escrita territorializada 

numa língua maior. “Uma literatura menor não é a de uma língua menor, mas antes a 

que uma minoria faz em uma língua maior.” (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 25). 

Müller, com sua escrita fragmentada, atua em contraposição à noção de 

representação. Ao trazer os fragmentos de A morte de Danton, de Büchner, e da 

novela de Anna Seghers Das Licht auf dem Galgen (A luz sobre a forca), ele se insere 

em um novo regime da arte na relação com o antigo, efetivando o político na ruptura 

com um regime representativo da arte. Se de O homem que era uma fábrica não se 
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pode dizer o mesmo, certamente não se pode negar que um devir-minoritário ativa o 

político como uma avaria na literatura maioritária dramática. O que parece ser um 

problema, apenas de Bonifácio, ganha uma dimensão coletiva e, consequentemente, 

política. A questão, como disse Deleuze ao citar Virílio, é: “Habitar como poeta ou 

como assassino?” 

 

O assassino é aquele que bombardeia o povo existente, com 
populações moleculares que não param de tornar a fechar todos os 
agenciamentos, de precipitá-los num buraco negro cada vez mais 
vasto e profundo. O poeta, ao contrário, é aquele que solta as 
populações moleculares na esperança que elas semeiem ou mesmo 
engendrem o povo por vir, que passem para um povo por vir, que 
abram um cosmo. (DELEUZE; GUATTARI, 1997a. p. 143). 
 

É neste sentido que o político prolifera numa literatura menor e faz ascender 

algumas questões: como o político se manifesta nos textos dramáticos? Quando o 

político, a palavra e a imagem ainda não estão incorporados por atores, ou não 

ganharam plasticidades musicais, cenográficas e de luz, em qual dimensão são 

moventes? Há uma performance da escritura? Como se dão as imagens pré-cênicas, 

as imagens políticas imanentes e as imagens pictóricas descritas e atraídas para os 

textos? Sem abarcar todas as questões levantadas, desdobramos pensamentos para 

fortalecer o nosso olhar sobre as literaturas dramáticas versadas nesta tese.  

O conceito de político que defendemos a partir de Rancière (1995,1996a, 

1996b, 2005) não foi, até o momento, tratado em outros estudos no âmbito do teatro, 

agenciado em nossa pesquisa, sobretudo no que respeita às relações entre imagem 

e literatura. Entretanto, relacionamos, aqui, algumas teses que se aproximam da 

nossa.   

A princípio, sobre a imagem e a palavra, imagem e literatura e a escritura 

política, encontramos, na tese de Barros Junior (2007), uma análise entre as imagens 

de Ludwig von Hofmann e o texto de Thomas Mann. Ele ressalta a ideia de que o texto 

escrito, numa leitura criativa, tem, além da presença visual, as possibilidades legíveis 

do visível. Vasconcellos (2009) busca as figuras infernais numa reflexão das 

configurações sociais e paradoxais na obra de Beckett. E Teixeira (2010) se dedica 

às imagens da infância em Clarice Lispector, ou melhor, à imagem como matriz da 

criação literária, as lembranças das situações, dos acontecimentos da infância. Já 

Martins (2006) apresenta uma proposta de dramaturgia através do jogo teatral.  
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Essas experiências, acima citadas, contribuem com a fragmentação dos 

conceitos da relação dramaturgia e imagem, no sentido de ampliar as possibilidades 

para extrair dos textos os traços e seus potenciais políticos visíveis e imanentes. 

Müller e Boal, nos anos setenta, ampliaram significativamente o modo de 

pensar e fazer teatro. Esta década foi marcante na sistematização do teatro do 

oprimido por um lado e, por outro lado, anos de novas posições de Müller, contrariando 

os direcionamentos partidários para uma arte moldada pelo realismo social. Nós 

associamos essas transgressões dos autores, cujas escrituras não apresentam 

semelhanças, a uma literatura dramática aberta17 que possibilita recriações por parte 

dos leitores. São essas ideias que abrem perspectivas para pensarmos no 

leitor/espectador emancipado, no regime estético da arte, na frase-imagem18 

(RANCIÈRE, 2012a, 2012b, 2009), numa literatura menor, no devir-revolucionário, 

numa máquina literária (DELEUZE, 1997a, 1997b) em estado de exílio, de fuga. No 

contexto de criação, no caso de Boal, um exílio involuntário. Enquanto Boal é lançado 

em fuga, Müller viaja em busca de novos horizontes e influências do movimento teatral 

ocidental, através de afastamentos voluntários da RDA.  

Há, nas duas experiências, desterritorializações. O político nas imagens de 

Boal é cada vez mais um ato para potencializar o político no teatro, enquanto Müller 

quer “negar o político”19 no teatro. São, no entanto, maneiras distintas de pensar, 

                                                           
17 Corroboramos com a ideia de uma obra aberta a qual já é parte da criação do autor. Umberto Eco, 
ao comentar sobre a obra de Brecht, sinaliza para o caráter aberto como proposição da autoria. Para 
nós, a desconstrução dos modelos tradicionais dramatúrgicos acentua o caráter político da obra. “Não 
que o convite à abertura se manifeste exclusivamente no plano da sugestão indefinida e da solicitação 
emotiva. Se examinarmos a poética teatral de Bertolt Brecht, encontraremos uma concepção da ação 
dramática como exposição problemática de determinadas situações de tensão; propostas essas 
situações - segundo a conhecida técnica da recitação "’épica’, que não quer sugestionar o espectador, 
mas apresentar-lhe de modo distanciado, estranhado, os fatos a observar - a dramaturgia brechtiana, 
em suas expressões mais rigorosas, não elabora soluções; caberá ao espectador tirar conclusões 
críticas daquilo que viu. Os dramas de Brecht também terminam numa situação de ambiguidade (típico, 
e maior entre todos, Galileu): aqui, porém, já não se trata da ambiguidade mórbida de um infinito 
entrevisto ou de um mistério sofrido na angústia, mas da mesma ambiguidade concreta da existência 
social como choque de problemas não resolvidos, para os quais é preciso encontrar uma solução. Aqui 
a obra é ‘aberta’ como é ‘aberto’ um debate: a solução é esperada e auspiciada, mas deve brotar da 
ajuda consciente do público. A abertura faz-se instrumento de pedagogia revolucionária.” (ECO,2005, 
p. 49-50).  
18 A frase-imagem é composição constante movida pela capacidade combinatória do signo como 
potência desdobrável em singularidade (punctum) e ensinamento (studium). (RANCIÈRE, 2012a, 
passim BARTHES, 1984, p. 41-47). 
19 Esta é uma questão bastante saliente. Como ser “apolítico” se o pensamento que move o não ser 
político é político na sua posição e opção diante do drama? Se se quer despolitizar o teatro é porque, 
provavelmente, o teatro é politico. Mas quando Müller fala em despolitização do teatro, compreendemos 
como uma revisão teatral do seu pensamento nos anos setenta. O afastamento de Müller do Teatro 
didático culmina com as ideias de um novo drama. Lehmann (2007, p. 3) traduz tal questão no sentido 
de que “o teatro não pode ser um instituto de auxílio para formação política.”  
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arejadas pelas teorias do teatro pós-dramático e do teatro do oprimido. Neste sentido, 

proporcionamos o encontro dos textos dramáticos A missão: lembranças de uma 

revolução e O homem que era uma fábrica. Fazendo a relação entre texto e imagem, 

pictórica e não pictórica, desenvolvemos o estudo de cada texto, nas suas 

particularidades, acentuando o político como manifesto dos autores e dos leitores no 

processo de criação e leitura.  

A análise do texto dramático, com frequência, é recheada do evento 

espetacular, no qual as múltiplas manifestações artísticas compõem o acontecimento 

teatral. Neste caso, o texto é pensado com perspectivas que o lança à realização no 

palco. A análise tende a abarcar o conjunto de atuação artística, da leitura 

dramatúrgica ao plano de encenação, à leitura dos atores e dos demais colaboradores 

da montagem cênica. É um olhar abrangente do teatro como a Gesamtkunstwerk, 

wagneriana, acontecimento artístico implicado nas imagens sonoras e plásticas 

consubstanciadas.  

Pensando numa metodologia que ressalte o político nas imagens dos textos 

dramáticos, partimos da fase que antecede a realização do espetáculo no palco. 

Acentuamos os manifestos políticos e as intenções dos autores que, de modo diverso, 

emergem dos textos e fazem aparecer os processos criativos dos autores/leitores. Ou 

melhor, da autoria como processo de uma leitura emancipada e da leitura como 

criação e recriação. Independente de uma intencionalidade ou não, o texto teatral se 

apresenta como um corpo receptivo e receptível.  

 Extrair o político nas imagens dos textos requer um olhar sobre a escritura, e 

não um olhar de espectador que não se debruça sobre a escritura propriamente dita, 

mas coloca-se diante de um espetáculo teatral, da peça montada, como observador 

da polivalência (Luz, figurino, atores, maquiagem, música, encenação) de expressões 

artísticas que compõem a encenação do texto:  

 Assim como existe um vaivém entre o texto e o palco, existe uma 
relação do mesmo tipo entre o leitor e o texto. Uma pista de leitura 
pede para ser desenvolvida, amplificada, imaginada, e, no entanto, 
revisitada e verificada. O leitor não passa por cima do texto, expõe-se 
nele. (RYNGAERT, 1993, p. 147). 

Destarte, com os textos teatrais selecionados e com referência na cena e 

escritura contemporânea, buscamos, nas dramaturgias, as intenções e ações 

desinteressadas, através de modos de acontecer, na escritura, o político nas imagens, 
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cuja visualização é obra de uma ação emancipada que faz do texto uma superfície de 

muitas entradas e saídas. Porém, como disse Ryngaert (1995): “O trabalho no tablado 

implica outro olhar sobre o texto [...].” Para evitar a confusão das perspectivas do 

legível e do visível, dividimos a leitura do texto teatral em duas direções: uma leitura 

sem intenção de montagem cênica, realizada por um leitor sem conhecimentos 

técnicos teatrais, e, uma leitura especialista de quem pesquisa as artes cênicas 

distribuídas nas suas diversas funções.  

Segundo Deleuze (2013, p. 185), o texto é uma espécie de máquina de 

produção monótona, e “saem daí as maiores monotonias, as maiores fraquezas de 

um novo senso comum, quando o gênio da Ideia não está presente; mas também as 

mais potentes ‘repetições’, as mais prodigiosas invenções no para-senso, quando a 

Ideia surge, violenta”. Porém, o texto teatral é mais preguiçoso20 do que outras 

literaturas. Isto se dá pelo caráter das indicações curtas nas didascálias. “Não 

necessariamente os mais abstratos ou mais enigmáticos como às vezes se ouve dizer, 

mas antes os que não se revelam facilmente no ato da leitura [...].” (RYNGAERT, 

1998, p. 3).  

A dramaturgia exige do leitor criatividade, inventividade. Cremos que o quê 

parece difícil nos textos, enfadonho, sem descrições detalhadas, são as lacunas e a 

falta de descrições das cenas, seja nas falas das personagens, seja nas didascálias. 

E, pelo fato das imagens pensantes não delinearem suas fronteiras, suas molduras, 

como na corporificação das imagens pictóricas, o texto dramático reivindica, logo na 

entrada, autonomia do leitor.  

Os vetores, no território da dramaturgia, entram em ebulição no sentido de 

desterritorializar, positivamente, e dar fluência aos acontecimentos vindouros. Neste 

escoar criativo se esperam as perfurações, a desestabilização da tradição, do traço 

dramático convencionado. A implosão territorial faz o simbólico entrar em colapso. 

Didi-Huberman (2010), ao tratar do regime das imagens, vê no dilaceramento do 

território uma dimensão crítica. Ele denomina a agonística do simbólico como uma 

perturbação, um acidente anacrônico no território. A economia de sintoma é um 

regime de imagem paradoxal que atravessa o simbólico e está para a diversidade de 

                                                           
20 Para Umberto Eco (1993, p. 39) o texto é uma “máquina preguiçosa”. “[...] el texto es una máquina 
perezosa que exige del lector un arduo trabajo cooperativo para colmar espacios de ‘no dicho’ o de ‘ya 
dicho’ [...].” (o texto é uma máquina preguiçosa que exige do leitor um trabalho cooperativo árduo para 
preencher os espaços “do dito” e “do não dito). 
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montagens e heterogeneidades. Enquanto o simbólico une, o sintoma divide. Há um 

acontecimento nômade, desterritorializante, seguindo e contrariando o movimento 

desalinhado das linhas de fuga. Segundo Deleuze e Guattari (1995a, p. 10), “num 

livro, como em qualquer coisa, há linhas de articulação ou segmentaridade, estratos, 

territorialidades, mas também linhas de fuga, movimentos de desterritorialização e 

desestratificação”.  

Quando Müller e Boal teorizam sobre o teatro, tendem à desterritorialização 

da condição de espectador como observador passivo. Mas, há, evidentemente, entre 

eles, heterogeneidade no modo de promover as rupturas em seus escritos e estética 

cênica, principalmente, no desfazimento da distância que separa o texto de quem o lê 

e, consequentemente, do palco e da plateia. São por estas rupturas que o político e a 

imagem escoam e compõem as diferenças e os desentendimentos entre os autores. 

O “desentendimento”, segundo Rancière (1996a), dá-se quando os discursos e 

conceitos se assemelham, porém geram tensões, uma vez que são modos diferentes 

de entender o mesmo enunciado. Mesmo que os pesquisadores se debrucem sobre 

a matéria do teatro, as imagens são sempre imagens cênicas. Ou melhor, quando as 

imagens teatrais são analisadas, são sempre com vista no resultado cênico do texto 

no palco. Ao falarmos da imagem resultante de outra, estamos, decerto, beirando o 

poço da intertextualidade. Na verdade, a relação entre imagem e texto, havemos de 

convir, é uma relação antiga. Tanto o pictórico foi motivo da literatura, como o texto 

literário inspirou pintores. Debray ressalta as transposições de imagens em obras 

literárias, ou ao contrário21, de obras literárias que são descrições de obras pictóricas. 

(DEBRAY, 1993, p. 52). A ideia, a imagem, em seu estado latente, ganha formas por 

meios plásticos, corporais, e desliza numa superfície lisa ou estriada, com cores 

variadas ou não, ou movimenta-se e grita no espaço cênico através dos corpos dos 

atores e dos objetos. Os poetas nos fazem ver, mas suas palavras são cegas. E 

quando o visível torna-se legível, estamos diante da literatura.  

A relação entre pensar e ver é o que está em jogo nesse estudo. Uma relação 

que se desenrola tanto da escritura para as imagens de fora como ao inverso.  

Nociva e com interesses dominantes, a imagem espetacular atrai o 

espectador para contemplá-la, passivamente, subtraindo-o a mero observador. 

Rancière (2012a), por sua vez, adverte que a “contemplação” que Guy Debord 

                                                           
21 Obra de Poussin, Orion cego, inspirado em um texto de Luciano, por exemplo.  
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denuncia, em “A Sociedade do Espetáculo”, é o estado contemplativo do espectador 

diante da aparência, a qual, separada de sua verdade, produz sofrimento. O 

espetáculo concluído, extraído da essência do espectador, torna-se, na sociedade do 

espetáculo, um acontecimento estranho que se rebela contra ele mesmo.  

 

[...] é ele (o mistério) que permite ao cenógrafo, Appia, traduzir o 
pensamento do músico/poeta, Wagner, não mais nos cenários 
pintados que se assemelham àquilo de que fala a ópera, mas nas 
formas plásticas abstratas dos praticáveis ou nos feixes de luz que 
esculpem o espaço [...]. (RANCIÈRE, 2012a, p. 68). 

 
É o “mistério”, segundo o conceito de Rancière, um rasgo na palavra, um olhar 

nômade do espectador. De modo que as imagens são associações dos textos com as 

imagens pictóricas exteriores, como, também, aquelas percebidas como sombras 

indecifráveis dos textos e com as imagens capturadas pela recepção, no processo 

criativo da leitura. Assim, compreendemos as imagens como consequências de um 

pensamento criador, cujo fluxo pode apenas sobreviver no campo das ideias. Elas não 

seriam a essência da existência, mas a própria invenção ou reinvenção. Não seriam 

apenas palavras mudas, mas imagens cegas, no sentido da frase-imagem que nem é 

dizível quando frase nem visualizada quando imagem. “Por frase-imagem entendo a 

união de duas funções a serem definidas esteticamente, isto é, pela maneira como 

elas desfazem a relação representativa do texto com a imagem.” (RANCIÈRE, 2012a, 

p.56). 

O desprendimento de uma análise geral do espetáculo para a focalização na 

performance do texto atrai uma vasta discussão do teatro contemporâneo, da 

dramaturgia, nos estudos que abordam as concepções de escritura dos próprios 

processos criativos dos dramaturgos, aqui, estudados. São ações que vão construindo 

a teia de relações de uma escrita que emerge potencialmente do ato político, com 

seus confrontos e desentendimentos.  

Transitando em espaços onde o acontecimento de uma escrita parece estar 

relacionado com o contexto espacial e temporal, sobre uma realidade específica na 

qual a multiplicidade de olhares possibilita novos enunciados, focamos na ideia de que 

a tônica dos textos dramáticos oscila entre a tentativa de um conteúdo social e de 

temas que entram em fricção com a história e com a forma corpórea da escritura. 
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Müller, certa vez, disse numa entrevista22 que quando escreve é uma “caixa preta”. E 

citou uma definição de Gertrude Stein sobre o ato de escrever: 

 

Escrever para teatro significa que tudo o que está acontecendo 
durante a escritura pertence ao texto. Quando você escreve prosa, 
senta-se por algum tempo e simplesmente escreve, enquanto ao 
escrever drama você não pode ficar sentado, é linguagem corporal 
mais do que a prosa. (MÜLLER in: KOUDELA, 2003, p. 97). 

 

Ora, o texto, portanto, é uma insurgência de quem o escreve como 

alongamento de seus desejos traçados por um corpo em movimento que se prolonga 

nas palavras. A “caixa preta”, citada por Müller, remete a uma escrita noturna, de 

aparições, de vultos, de fantasmas. É um espaço do incomensurável, do não-saber, 

do desaparecimento de tudo. E como disse Blanchot (1987) “A noite é o aparecimento 

de ‘tudo desapareceu’”, espaço de incertezas. É nas margens, no fora, onde a escrita 

minoritária de Müller mergulha no vazio. Minoritária, neste caso, como uma literatura 

menor, perturbadora da ordem da linguagem de uma literatura maior, como tratado 

por Deleuze e Guattari em “Kafka: por uma literatura menor”. Müller perturba a ordem 

dramática fazendo desvios dos modos representativos, miméticos. E se prolonga no 

fluxo, em devires que estão em constante refazimento.    E digo mais, a caixa preta é 

o devir-teatro de Müller, uma terra desconhecida. A entrada no território 

antirrepresentativo e a movência de um regime que impulsiona a desterritorialização.   

Este pensamento não tem nada a ver com o pensamento hermenêutico da 

relação emissor-mensagem-receptor, autor-texto-leitor. A escritura dramática tem 

suas referências no seu próprio acontecimento (Ereignis). Ela, no seu regime 

“inintencional”23, abre as fissuras para uma leitura emancipada, cujo atrito com a 

                                                           
22 Entrevista por Sylvère Lotringer. Tradução de Ingrid Dormien Koudela (KOUDELA, 2003, p. 97). 
23 Na entrevista realizada por Matteo Bonfito e Transcrita por Andrea Paula Justino dos Santos, Erika 
Fischer-Lichte fala sobre o “intencional: quando fazemos algo, [...] há intencionalidade, caso o contrário 
não faríamos. Mas o que acontece com aquilo que realizamos, isso nós não podemos decidir; podemos 
pensar de uma forma e o resultado ser o contrário. Se você tem uma visão a ser compartilhada sobre 
Hamlet, executa certas coisas no palco, e eu recebo tudo isso de maneira muito diferente da sua 
intenção, então talvez sua visão não me interesse; mas o que me interessa é o que percebo, e o que 
faço com isso. E isso, penso, é muito importante sobre a performance. E não podemos utilizar esse 
modelo do transmissor/receptor; isso não funciona, porque o processo de onde todas as coisas 
emergem, ninguém, nem mesmo o espectador que passa pela experiência, nem os que a executaram, 
jamais poderão imaginar que será daquela determinada maneira. Vem do nada, e isso é importante. 
No Ocidente, damos um foco muito grande para a intencionalidade. Certo, isso acontece, pois 
pretendemos algo, mas temos que entender que os outros vão receber isso que realizamos com a 
melhor das intenções de maneira diferente [...].” (Conceição | Conception - volume 1/nº 2 - Jun/2013, 
p. 133). 
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escritura é parte de um acontecimento e nunca de atitudes interpretativas do que 

queria ou não o autor comunicar.  

Por essas linhas de fuga da linguagem, atravessamos territórios ao cruzar 

aspectos de pensamentos variáveis sobre o político, a imagem e o texto, mesmo 

sabendo de suas oposições no conjunto do ideário, para proporcionar mobilidades 

que façam ressurgir tais aspectos no desdobramento da pesquisa. Além da discussão 

sobre o texto contemporâneo nos estudos de Ryngaert, Pavis, Roubine no campo da 

dramaturgia contemporânea, outras concepções vêm assomar na leitura, como as de 

Jacques Rancière, Gilles Deleuze e Guattarri, potencializando a travessia destes 

territórios.  

Digamos que esta travessia seja a navegação em busca de uma “ilha 

desconhecida”, no sentido do conto de José Saramago (1997). Ou, como pensou 

Deleuze (2004, p. 8):  

 
A ilha seria tão-somente o sonho do homem, e o homem seria a pura 
consciência da ilha. Para tanto, ainda uma vez, uma única condição: 
seria preciso que o homem se sujeitasse ao movimento que o conduz 
à ilha, movimento que prolonga e retoma o impulso que produzia a 
ilha. [...]Na ilha deserta, uma tal criatura seria a própria ilha deserta na 
medida em que ela se imagina e se reflete em seu movimento primeiro. 
Consciência da terra e do oceano, tal é a ilha deserta, pronta para 
recomeçar o mundo. 
 

No trânsito, sobre a superfície lisa, desliza-se nos fluxos vetoriais.  A força 

potência faz mover, desterritorializar, e projetar a reterritorialização nos movimentos 

metamórficos das máquinas de guerra. Assim, no desdobramento da análise, afetados 

pela proximidade, vamos encontrando e tecendo o político nas imagens da escritura 

como desconstrução das imagens dadas. O político como imanência, como 

estranheza, como acontecimento e espanto. O político sem visão ótica, mas como a 

potência do caos. 

Pensamos em uma filosofia da criação como abertura e flexibilização do que 

nos propomos, a partir de um ponto de partida chamado de “ponto zero”. Blanchot 

(2013, p.303) escreve sobre o “grau zero da escrita24” como neutralidade que o 

                                                           
24 “Como criatura de linguagem, o escritor está sempre envolvido na guerra das ficções (dos falares) 
mas nunca é mais do que um joguete, porque a linguagem que o constitui (a escritura) está sempre 
fora de lugar (atópica); pelo simples efeito da polissemia (estádio rudimentar da escritura), o 
engajamento guerreiro de uma fala literária é duvidoso desde a origem. O escritor se encontra sempre 
sobre a mancha cega dos sistemas, à deriva; é um joker, um mana, um grau zero, o morto do bridge: 
necessário ao sentido (ao combate), mas ele mesmo privado de sentido fixo; seu lugar, seu valor (de 
troca) varia segundo os movimentos da história, os golpes táticos da luta: pedem-lhe tudo e/ou nada. 
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escritor busca.  É uma leitura que, em todo caso, está sendo empreendida nas 

deduções do ponto de vista dos autores, no processo de criação dos textos, como na 

percepção que flui no ato da leitura. “O que atrai o escritor, o que impulsiona o artista, 

não é diretamente a obra, é sua busca, o movimento que conduz a ela, a aproximação 

que torna a obra possível: a arte, a literatura e o que essas duas palavras dissimulam.” 

(BLANCHOT, 2013, p. 291).  

E neste sentido que o pensamento de Deleuze e Guattari agencia alguns 

segmentos, territorializa e se prolonga nas “linhas de emancipação”. De maneira 

inventiva, denominamos de “linhas de emancipação” como associação às linhas de 

fuga, linhas que se rebelam contra o fluxo das linhas de formas estriadas, de 

segmentaridades duras, e que efetuam os movimentos negativos da máquina de 

guerra do aparelho do Estado.  

 

1.5. O devir: metamorfose do político 

 

Os estudos sobre Müller e Boal e o caráter político atribuído à criação do texto 

e da cena, acentuam, de maneira efetiva, uma prática teatral desconcertante dos 

modelos ditos canônicos. Contudo, a dramaturgia de Boal em comparação com a de 

Müller, embora apresente alongamento do teatro político brechtiano, não segue as 

mesmas vertentes de irrupção das escrituras mullerianas. Segundo Boal, Brecht 

influenciou nos trabalhos que ele realizou, e prossegue: “[...] mais no sentido de nos 

libertarmos do naturalismo do que no de imitá-lo: o efeito de afastamento, para nós, 

já existia [...]” (BOAL, 2000, p. 176).  Como veremos, ao longo deste trabalho, as 

fissuras provocadas por Boal estão mais acentuadas na cena propriamente dita. No 

acontecimento teatral ele provoca a ruptura no distanciamento físico do teatro, ou seja, 

na divisão atores e espectadores, espetáculo e público. Em um determinado momento 

do espetáculo, há o desmonte dessa partilha quando o espectador rompe o estado de 

silêncio da comunidade que participa e se faz ouvir na cena. É na desorganização da 

ordem do teatro, no rompimento das fronteiras, da dicotomia ator-espectador, que se 

                                                           
Ele próprio está fora da troca, mergulhado no não-lucro, o mushotoku zen, sem desejo de ganhar nada, 
exceto a fruição perversa das palavras (mas a fruição não é nunca um ganho: nada a separa do satori, 
da perda). Paradoxo: esta gratuidade da escritura (que aproxima, pela fruição, a da morte) o escritor 
cala-a: ele se contrai, exercita os músculos, nega a deriva, recalca a fruição: são pouquíssimos os que 
combatem ao mesmo tempo a repressão ideológica e a repressão libidinal (aquela, naturalmente, que 
o intelectual faz pesar sobre si mesmo: sobre sua própria linguagem).”  (BARTHES, 1987, p. 47-48). 
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verifica a potência no teatro de Boal. Mesmo o teatro estando enquadrado em 

molduras temáticas e contextuais, a ação dos espectadores busca uma terra por vir, 

ou, como ele utiliza no teatro-imagem, uma “imagem ideal”. Um ideal inalcançável, 

que ousaremos em trocar por um devir.  A busca da comunidade por um “ideal”, é um 

movimento constante de refazimento e saída dos territórios. É claro que esse “ideal”, 

pensado por Boal, está impregnado de concepções idealistas e materialistas, mas, o 

jogo cênico, como um processo inconcluso, possibilita uma ação indeterminada, na 

qual o ideal está sempre em mutação.      

Ao comentar sobre o surgimento do teatro-fórum e do teatro-imagem, Boal 

reforça a ideia de que na invasão do espaço, destinado para alguns poucos 

especialistas, é que se move o teatro. Uma espectadora que não conseguia expressar 

o seu pensamento sobre uma situação que queria que os atores improvisassem, ela 

mesma vem ao palco e mostra, na ação. “Nesse dia compreendi que não era apenas 

aquela mulher que não conseguia entender, não entendia ninguém, nunca. A palavra 

que se pronuncia não é nunca a que se escuta.” (BOAL, 2000, p. 298). Boal sabe da 

distância entre falar e ouvir. E pretende uma compreensão que jamais será definitiva. 

Logo, esse entendimento, esse território, ganhará novas leituras, desterritorializando 

e reterritorializando o pensamento. São comentários dessa natureza que nos leva a 

perceber que a ideia de devir atravessa o pensamento de Boal.  

 

Lembrando hoje o que ontem lembrei, a coisa lembrada agora é 
diferente da lembrança antes. Cada dia é novo dia. Já não sou quem 
fui horas atrás. Meu ser é devir. Não sou nunca: eu me torno, sempre.  
Sou aquele que ainda não é, e sou também o que já deixou de ser. Eu 
me torno a me aproximar daquilo que eu nunca serei, pois, se vier a 
sê-lo, já estarei em transito para outro ser que ainda não sou nem 
serei, ao ser o primeiro, sempre em trânsito. Inevitável.  (BOAL, 2000, 
p. 196).  

 

Quando Boal tece o pensamento por estas vias do desconhecido, por essas 

ilhas desertas, abre perspectivas de emancipação além daquelas centradas, apenas, 

na luta de classe, no logocentrismo da clareza das ideias e da finalidade do teatro do 

oprimido.  

Outras questões e problemáticas psicossociais são focadas por Boal. Ele não 

vê dicotomia entre o social e o psicológico. Mas, também, não constrói um 

pensamento que provoque o encontro direto com Deleuze e Rancière. Por isso 

mesmo, este trabalho está sempre sobre tensão. Pois, se queremos focar o relevo 
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político das imagens dramatúrgicas, o político no texto, procuramos as fissuras, as 

fendas e, mesmo as falhas, rasuras, as quais colocam o leitor em suspensão, em 

estado emancipado de busca e criação.  

Ao que parece, o teatro de Boal vai se metamorfoseando numa constância 

inevitável. São os possíveis desvios que nos anima. As possibilidades do caos, o 

desprendimento de um pensamento diretivo, calculado, e a possibilidade, por mais 

remota que seja, de encontrarmos uma emancipação além da “consciência de classe”, 

de uma formação diretiva, bancária (FREIRE, 2005), e nunca na atitude de um mestre 

ignorante (RANCIÉRE, 2010).  

Sabemos que esse processo inacabado25 do pensamento e mesmo da prática 

do teatro do oprimido, deve-se a influência que ele teve da pedagogia do oprimido 

(FREIRE, 2005) e do psicodrama (MORENO,1997). Em todo caso, é por estes 

vetores, por estas linhas inacabadas, que vemos a possibilidade de fuga do território. 

Sobre esta superfície, pairamos num instante e vemos uma potência de devir no teatro 

do oprimido, pois, a própria teoria, projeta a possibilidade de refazimento e 

perturbação da ordem com ações desterritorializantes.  

Deleuze e Rancière corroboram com a ideia de uma criação emancipada como 

expressão do político. Evidentemente, o teatro do oprimido e o teatro pós-dramático, 

principalmente o segundo, podem deslizar nestas superfícies e fazer acontecer o 

político como atividade emancipada. Tanto Müller quanto Boal, a partir dos anos 

setenta, impulsionaram novas paisagens teatrais. Boal, ao entrar no movimento de 

socialização do teatro, como arte de todos, provoca a ruptura do comum partilhado do 

teatro, e os expectadores vão para o palco se fazer ouvir. Esta prática de Boal levou-

o a pensar que estava indo além de Brecht com o seu distanciamento. Por outro lado, 

Müller se despede do teatro didático brechtiano. “Com alguns de seus textos Müller 

foi reconhecido como autor exemplar do pós-modernismo, ao passo que estava 

profundamente ancorado num projeto de emancipação social.”26 (LEHMAMANN; 

                                                           
25 “[...]o ‘inacabado’, ou melhor, a consciência do inacabado, condição crucial para a libertação do 
homem, acontece quando o ser se apercebe parte da realidade histórica, portanto, pertencente às 
transformações da realidade, na ação de transformá-la e de ser transformado por ela. Ao contrário dos 
outros animais, o homem é um ser que não só está no mundo, mas em e com o mundo. Ele é parte 
indissociável da realidade histórica na qual acontecem os impactos mútuos, não como dicotomias, mas 
do confronto de ser-mundo, como entrelaçamentos, e jamais como bifurcações. (LIMA et al in: SOUSA 
et al, 2015, p. 228-229). 
26 “Mit einigen seiner texte kann Müller als exemplarischer Autor der Post-moderne gelten, gleichwohl 
ist er tief im modernen Projekt der gesellschaftlichen Emancipation verankert.” (LEHMAMANN; 
PRIMAVESI, 2003, p. IX).   
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PRIMAVESI, 2003, p. IX, tradução nossa). Assim o motivo das críticas era o uso que 

ele fazia do iluminismo e dos mitos em seus textos e a tendência política socialista 

paralela à fascinação por autores como Ernst Jünger e Carl Schmitt. Segundo 

Lehmann e Primavesi (2003), as incompreensões e contradições de sua recepção se 

deram da dificuldade em se ter explícito uma linha política. Há, na verdade, um 

deslocamento do teatro brechtiano. Boal, neste sentido, manteve-se focado numa 

linha política popular latino-americana, de cunho marxista, sofrendo alterações ao se 

deparar com o contexto europeu, com o teatro terapêutico, que chamou de “Arco-íris 

do desejo”. “Müller, continuamente, mantém em foco a crise e o absurdo das relações 

humanas – logo foi considerado o ' Beckett da RDA’. Seus textos descrevem a 

realidade social e histórica, sem ilusão, como batalha.”27 (LEHMAMANN; PRIMAVESI, 

2003, p. X tradução nossa).  

 

1.6. O texto dramático como o sensível partilhado 

 

O texto dramático se compõe como distribuição do sensível. Quando falamos 

do sensível, estamos nos reportando à comunidade do sensível, ou seja, à partilha do 

comum e das partes exclusivas. Como disse Rancière (2005, p. 15), “essa repartição 

das partes e dos lugares se funda numa partilha de espaços, tempos e tipos de 

atividade que determina propriamente a maneira como um comum se presta à 

participação e como uns e outros tomam parte nessa partilha”. Sobretudo, no teatro 

da cena e da escritura, a partilha é embaralhada. Identidades, atividades e espaços 

se embaralham entre a experiência pública, dos corpos comunitários, e a distribuição 

dos lugares da ficção. No jogo cênico se vivencia o comum, embora, o comum, esteja 

partilhado. No caso do teatro, Rancière, ao discutir a visão platônica, coloca o estado 

de simultaneidade entre a experiência dos corpos comunitários e o lugar de “exibição 

dos fantasmas” como forma de tornar a partilha indeterminada. A escrita, por sua vez, 

não se dirige a leitores determinados. Ela, simplesmente, circula possibilitando a 

redistribuição do sensível. No entanto, é a superfície da palavra escrita, como um 

signo mudo, como pintura, que atrai a nossa atenção. Dito de outro modo, é a palavra 

                                                           
27 “Müller behält ständig die Krisenhaftigkeit und Absurdität menschlicher verhältnisse im Blick – früh 
machte das Wort vom ‘Beckett der DDR’ die Runde. Seine Texte schildern die soziale und historische 
Realität ohne Illusion, als Schlacht.”  
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escrita, a textura dramatúrgica, que se releva como traço comunitário no ato de criação 

da escritura e leitura.   

Não é que a construção cênica, a imagem do movimento dos corpos em cena 

e suas formas de ruptura, de redistribuição do sensível, deixe de dizer sobre o político 

nas imagens. Digamos que o político é o modo como os textos promovem as partilhas 

e como essas partilhas se embaralham na experiência da leitura. 

Ao nosso modo de dizer, duas perspectivas das palavras nas imagens 

sobressaem quando pensamos o político nas imagens. A primeira perspectiva 

apresenta-se como oriunda de uma ação que provoca a própria ordem do sensível, 

desordenando-a. Ao infringir a convenção da escritura teatral, no modo do fazer 

dramatúrgico tradicional, a expressão literária acontece em um determinado contexto. 

A segunda, é a perspectiva de quem lê o texto, permanecendo ou não no espaço e 

tempo distribuído na partilha.  

Tais perspectivas levam ao entendimento de que a dramaturgia é a palavra 

institucionalizada, ou seja, é a “polícia”. O político na imagem dramatúrgica só se 

manifesta na redistribuição da partilha quando a condição de leitor invade a de autor, 

quando a escritura se potencializa na comunidade e dela é desviada.  É neste sentido 

que A missão: lembranças de uma revolução e O homem que era uma fábrica são 

escrituras políticas, pois possíveis de serem analisadas em suas “errâncias”. Como 

disse Rancière (1995, p. 7), “não é porque a escrita é o instrumento do poder ou a via 

real do saber, em primeiro lugar, que ela é coisa política. Ela é coisa política porque 

seu gesto pertence a constituição estética da comunidade, e se presta, acima de tudo, 

a alegorizar essa constituição”. Só nos sentimos arejados com tal afirmação de 

Rancière ao revermos o conceito de política e o de polícia.  Somente no patamar de 

uma democracia do dissenso, do desentendimento, que nos asseguramos de que a 

partilha do sensível é, de fato, um pensamento que abre as vias de emancipação tanto 

do escritor como da escritura e da leitura.  

  

Minha hipótese supõe portanto uma reformulação do conceito de 
política em relação as noções habitualmente aceitas. Estas designam 
com a palavra política o conjunto dos processos pelos quais se operam 
a agregação e o consentimento das coletividades. A organização dos 
poderes e a gestão das populações, a distribuição dos lugares e das 
funções e os sistemas de legitimação dessa distribuição. Proponho dá 
a esse conjunto de processos um outro nome. Proponho chamá-lo de 
polícia, ampliando portanto o sentido habitual dessa noção, dando-lhe 
também um sentido neutro, não pejorativo, ao considerar as funções 
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de vigilância e de repressão [...]. (RANCIÈRE in: NOVAES, 1996, p. 
372).   

 

A forma é política quando o vetor lança para fora a própria dramaturgia. Ela é 

o sensível da comunidade, porque se encontra partilhada, fazendo acontecer o político 

ao se desviar dessa mesma comunidade.   

O teatro, na idade média, uma vez escriturado, já implicava nas distribuições 

das falas, daqueles que tem competência para proferi-las e daqueles que se põem, 

passivamente, diante dos atores. Além disso, do ponto de vista do gênero, a comédia 

era direcionada ao povo, a plebe, enquanto a tragédia para os aristocratas. Sem 

esquecer de ressaltar que o teatro enquanto espaço cênico, casa de espetáculo, já 

mantinha a sua política sensível nas distribuições dos lugares: galerias, plateias e 

camarotes. A plateia dividida nos espaços que cabe a cada um, de acordo com sua 

comunidade, ocupar. Mas, além do espaço de dentro, há o espaço de fora, daqueles 

que nem fazem parte dessa partilha e deles só se ouvem os ruídos.    

A partilha do espaço cênico e do espaço do espectador se apresenta como 

espaços de conflito. O político se manifesta ao perturbar a ordem, empurrando o 

drama para as margens, no movimento de sair do espaço comum destinado à 

contemplação dos espectadores.   Uma forma, também, de ruptura do território, de 

desterritorialização, no sentido que Deleuze e Guattari proferem.  O espaço dos 

atores, aos quais competem apresentar os modos do fazer, do ser e do dizer, é 

reivindicado pelos que não têm competência.  Ritualiza-se o acontecimento cênico. A 

hierarquia é desmontada, atores e espectadores, autores e leitores, passam a compor 

a escritura numa condição de igualdade, embora seja um ato momentâneo, pois a 

tendência é o retorno às comunidades, a uma nova ordem. No sentido rancieriano 

flexiona-se uma redivisão, uma redistribuição das novas partilhas e exclusões.  

Rancière (1995, p. 8) afirma que a política como espetáculo não é nenhuma novidade, 

“ela (a política) é estética desde o início, na medida em que é um modo de 

determinação do sensível, uma divisão dos espaços – reais e simbólicos- [...]” 

 

Ao ampliar o conceito de polícia, proponho restringir o conceito de 
política. Proponho reservar a palavra política ao conjunto de atividades 
que vêm perturbar a ordem da polícia pela inscrição de uma 
pressuposição que lhe é inteiramente heterogênea. Essa 
pressuposição é a igualdade de qualquer ser falante com qualquer 
outro ser falante. Essa igualdade, como vimos, não se inscreve 
diretamente na ordem social. Manifesta-se apenas pelo dissenso; no 
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sentido mais originário do termo: uma perturbação no sensível, uma 
modificação singular do que é visível, dizível, contável. (RANCIÈRE in: 
NOVAES, 1996, p. 372). 

 

O texto teatral ao se ordenar no mundo sensível torna-se o próprio sensível. Do 

ponto de vista da dramaturgia tradicional, podemos observar que as escrituras de 

Müller e Boal, principalmente, na década de setenta, abalam esse comum, 

embaralhando a ordenação dramatúrgica. Elas provocam novas divisões, não só no 

sentido de embaralhamento da ordem estabelecida, mas na reordenação e 

determinação daqueles que tomam parte. Uma vez partilhado, o texto, com suas 

convenções, torna-se uma superfície dividida. A potência do pensamento de Rancière 

abala as estruturas de autoria e de legitimidade da escritura no movimento paradoxal 

do espectador. Na revista Cult nº 139, Rancière expressa sua crítica à oposição 

passividade/atividade, para ele toda atividade implica em um lugar de espectador. E, 

com suas palavras: “[...] toda posição de espectador já é uma posição de intérprete, 

com um olhar que desvia o sentido do espetáculo.” (RANCIÈRE in: Revista Cult n° 

139). A leitura, neste caso, é a leitura do mundo, uma ação emancipada que opera 

partilhas, desorganiza e afronta as repartições. Sobre as tecnologias interativas, 

Rancière ressalta questões que nos orientam nas discussões que se seguem:  

 

Rancière - Todas as obras que se propõem como interativas, de certa 
maneira, definem as regras do jogo. Então, esse tipo de obra pode 
acabar sendo mais impositivo do que uma arte que está diante do 
espectador e com a qual ele pode fazer o que bem entender. Podemos 
dizer, então, que as obras estão no museu, na galeria, na internet, e o 
espectador é convidado a colaborar. Mas isso é só mais uma forma de 
participação, e não necessariamente a mais interessante. (RANCIÈRE 
in: Revista Cult n° 139). 

 

Uma obra aberta, seja um texto, um poema, ou uma peça teatral, está sempre 

delimitada por regras. Mas é certo, também, que ao estar sobre delimitações das 

regras do jogo, essa liberdade estará sempre vigiada pela comunidade. A interação 

só se dá quando se entende o jogo proposto. Todavia, o texto dramático, visto por 

essa perspectiva, já traz, em si, a partilha do sensível e, consequentemente, suas 

regiões fronteiriças.     

  A título de exemplo, pensemos sobre “A morte de Danton” de Georg Büchner, 

publicado em 1835. Neste texto teatral, Büchner traz à tona os acontecimentos da 

Revolução Francesa. O drama trata dos conflitos no interior da facção jacobina e das 
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duas últimas semanas de Danton, antes de ser guilhotinado. A primeira edição foi 

motivo de irritação de Büchner. O editor fez algumas modificações e acrescentou um 

subtítulo “imagens dramáticas do terrorismo da França”, além de acrescentar palavras 

que jamais Büchner diria.  Numa carta escrita à família, em 28 de julho de 1835, de 

Strassburg para Darmstadt, ele expõe à família a sua irritação com a primeira edição 

de “A morte de Danton”. Procurado pela polícia francesa, Büchner queria o anonimato. 

Na carta, ele disse o seguinte: “O título é tolo, e o meu nome está escrito sobre a capa, 

coisa que eu tinha, formalmente, proibido. Aliás, ele não está no meu manuscrito. 

Aliás, o revisor (editor) colocou algumas infâmias na minha boca, as quais, em minha 

vida, nunca diria.” (BÜCHNER in: Programmheft n° 134, 2012, p. 23, trad. nossa). (Der 

Titel ist abgeschmackt, und mein Name steht darauf, was ich ausdrücklich verboten 

hatte; er steht auβerdem nicht auf dem Titel meines Manusccript. Auβerdem hat mir 

der Correktor einige Gemeinheiten in den Mund gelegt, die ich meinem Leben nicht 

gesagt haben würde.).  

 

 
Figura 1: Capa da primeira publicação de A morte de Danton, em 1835. 

Berliner Ensemble, caderno programa nº 134, p. 24. 2012. 
Trad. A morte de Danton: imagens dramáticas do terrorismo da França, de Georg Büchner 

Frankfurt am Main. Impressão e edição de J. d. Saurländer 

 

O subtítulo traz algo curioso “imagens dramáticas”. Essas imagens não são as 

imagens cênicas, visíveis na encenação do espetáculo. Büchner, na trajetória de sua 
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vida, nunca assistiu uma de suas peças no palco porque elas não foram montadas 

enquanto ele viveu. São os editores que visualizaram imagens na sua escritura. Como 

o próprio Büchner comentou na carta, os editores colocaram palavras no texto que ele 

nunca teria dito. A morte de Danton foi a primeira peça teatral composta, por ele, nos 

anos marcados pelo segundo momento da Revolução Francesa. A peça tematiza a 

ascensão do grupo jacobino ao poder e os anos de terror promovido por esta facção, 

com sequencias de falhas e fracassos durante o movimento revolucionário.  

As imagens dramáticas emergem na superfície muda dos signos pintados. 

Assinalamos a palavra na página.  Imagens democráticas que escoam e se 

metamorfoseiam no fluxo contínuo. Elas ainda não têm a anima do vivo. É da folha de 

papel, como jazigo de palavras, que saltam os fantasmas desorientando o tempo e o 

espaço. Não há a vibração da voz do ator acrescentando novos modos de dizer e 

fazer. O que há é uma superfície, a página, como um mapa com seus lugares 

divididos, delimitando quem diz o quê e quando no jogo de falas das personagens, em 

seus comuns, a movimentar as partilhas.   

No portfólio do espetáculo A morte de Danton realizado no Berliner Ensemble 

sob encenação de Claus Peymann e Jutta Fervers, como assistente de direção e 

dramaturgista, percebe-se os cortes dados nas falas do texto. Ora, é evidente que o 

texto para que seja fragmentado e mesmo reescrito tem sempre em vista o plano de 

encenação, porém as supressões se dão a partir de leituras. No processo criativo, o 

texto é um objeto que sofre as modificações. Essas repartilhas causam, em todo caso, 

o que chamamos, aqui, de redistribuição. Não se trata de apropriação do texto, 

contudo é um processo de recriação no qual a figura do escritor é mantida. Ocorre a 

violação da integridade física do texto, assim como das ideias de tempo e espaço.   

Em Büchner, como proferiu Lehmann (2007), acentua-se a renúncia, o 

sadomasoquismo de um revolucionário. No modo de vida libertina, Danton, como um 

membro da facção que comanda a França, prefere ser guilhotinado do que guilhotinar. 

Danton se posiciona contra a política de terror de Robespiere, momento no qual a 

revolução começa os primeiros passos para devorar os seus próprios filhos.   

A imagem que se segue é um fragmento de A morte de Danton reproduzindo 

os cortes dados na montagem do Berliner Ensemble. Como podemos ver, acontece 

uma reescritura sobre a escritura, ou melhor, um palimpsesto. E este processo que se 

dá antes da peça em cena chamamos de atuação política pela qual eclode o político 

nas imagens. É a imagem que surge da perturbação da ordem dramatúrgica. É 
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possível entendermos esta ação como os primeiros traçados de um projeto de 

encenação do texto. Mas, quando uma peça é lida, há um deslocamento do tempo e 

do espaço. Durante a leitura, novas imagens surgem. A emancipação implica na 

indagação que se faz ao se perceber na posição de dominado perante o texto literário. 

Para Rancière (2012b, p. 17): “(a emancipação) Começa quando se compreende que 

olhar é também uma ação que confirma ou transforma essa distribuição das 

posições[...]. Compõe seu próprio poema com os elementos do poema que tem diante 

de si.” Para nós, esse olhar é o olhar para o texto. Assim, alongamos a terminologia 

usada por Rancière, ao discutir sobre o paradoxo do espectador, para o “paradoxo do 

leitor”. 

 

 

Figura 2. Tradução do fragmento e reprodução dos cortes realizados durante a leitura e 
estudo de texto para montagem no Berliner Ensemble. O texto em português é uma 

tradução de J. Guinsburg e Ingrid Koudela em “Büchner na pena e na cena. São Paulo: 
perspectiva, 2004”. (A reprodução dos cortes é nossa). 
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Evidentemente, as práticas de corte e fragmentação literária se acentuam mais 

no trabalho de encenadores e dramaturgistas28. Mas em todo caso, é na leitura do 

texto que surgem essas modificações. O que defendemos é que o político só se faz 

acontecimento mediante a ação emancipada do leitor, assim como, do escritor, 

quando este provoca as rupturas com o logos e possibilita o escoamento do pathos, 

traçando linhas de fuga que lançam às desterritorializações. 

O texto de Büchner (Figura 2) é cortado, modificado e redistribuído as falas dos 

personagens. Lacroix passa a dizer a fala de Hérault. Philippeau foi suprimido e quem 

diz suas falas é Legendre. Os trechos suprimidos são amplas áreas textuais. A 

imagem deste fragmento ressalta o espetáculo das execuções, em praça pública, dos 

traidores da Revolução Francesa.  

Em outra montagem cênica do encenador Claus Peymann, Nathan o sábio29, 

de Lessing, além dos cortes no texto dramático, imagens recentes de Saravejo, Kabul 

e USA avizinham-se como imagens projetadas do texto. Na suspensão temporal, a 

discussão do século XVIII é revisitada. As imagens do século XXI, os estragos nas 

cidades, causados pelas guerras e atentados, compõem as páginas do portfólio junto 

aos depoimentos de Heiner Müller, José Saramago, entre outros escritores. A peça, 

escrita em 1779, entra como acontecimento atual, como mobilização do tema sobre 

os conflitos dos grupos religiosos. A ação sobre o texto provoca o estabelecido, 

revoluciona o estado confortável da dramaturgia em sua ordenação.   

 

1.6.1. O sensível dos territórios partilhados  

 

Ainda sobre a peça citada no tópico anterior, do ponto de vista da encenação, 

entra em questão a figura e o conceito. Ou seja, a imagem que emana de uma 

verticalidade, que surge como aproximação, como associação do plano do 

pensamento e, como um salto transcendente, é projetada nas imagens visíveis, 

fotográficas, fílmicas e, no aqui-agora da cena, por exemplo. Essas imagens, 

                                                           
28 De acordo com Pavis (2007) o dramaturgo no teatro contemporâneo tem trefa ambígua. Não se trata, 
apenas, de escritor de peças, como conhecemos no modelo tradicional. Esta função desenvolve outras 
funções de assistência da encenação. Ele modifica ou adapta o texto, faz colagens, traduz o texto. Às 
vezes é um estudo solitário e outras vezes junto com o encenador. “Após alguns anos, seu papel não 
é mais o de ser o preposto do discurso ideológico e, sim, o de assistir o encenador na sua pesquisa 
dos possíveis sentidos da obra.” (PAVIS, 2007, p. 117).    
29 Texto clássico de Gotthold Ephraim Lessing, ressalta, de maneira humanista, a necessidade de 
tolerância das religiões islâmica, cristã e judaica. É uma história de superação das diferenças entre 
islamismo, judaísmo e cristianismo. 
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necessariamente, não se encontram no texto, elas são oriundas de uma dinâmica 

emancipada e emancipadora.  No processo criativo da leitura, as imagens, antes de 

dizer sobre o texto lido, como um jogo redundante da linguagem, elas participam da 

escritura comum com as suas formas, com a força potência da linguagem 

desterritorializante e desterritorializada.  Se há imagens dramáticas imanentes na 

escritura, e se elas não são passiveis de associações com obras pictóricas ou mesmo 

literárias, elas vêm à tona nas divisões que o espectador-poeta faz, no sentido da ideia 

marllameana, quando cria o seu poema sobre o visível e o invisível. Uma invenção 

política que não deixa traços visíveis, salvo as traduções desviadas, recriadas no 

plano do pensamento.  

 

(as artes e as ciências também erigem poderosas figuras, mas o que 
as distingue de toda religião não é aspirar à semelhança proibida, é 
emancipar tal ou tal nível para dele fazer novos planos do pensamento 
sobre os quais as referências e projeções, como veremos, mudam de 
natureza). (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 118).   

 

Entendemos a comunidade como um território traçado, dividido e partilhado, na 

qual o político se manifesta nas erupções desterritorializantes, na desorganização dos 

territórios sensíveis lançados em movimentos redistribuídos e reterritorializados. É por 

essas vias ou desvios que provocamos o encontro entre Deleuze, Guattari e Rancière.  

Entretanto, embora a desterritorialização relativa seja um movimento vertical que 

ressalta nas figuras e seus significados, movemo-nos no sentido em que as figuras 

verticais e relativas deslizam na superfície e horizontalizam-se, implodindo e 

desfigurando-se na composição do plano de imanência absoluto. Em Deleuze e 

Guattari o político se move através da potência metamórfica dos planos 

transcendental e de imanência. Deleuze e Guattarri ressaltam esse político como ato 

emancipador, assim como, pensa, de certo modo, Ranciére.  A luta entre figura e 

conceito faz com que o significado pré-estabelecido da figura desterritorialize-se em 

busca de uma terra por vir. Novos territórios surgem da revolução reterritorializante, 

e, neles, novas partilhas do sensível se reordenam em territórios atravessados por 

linhas de fuga e vetores desterritorializantes. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

ESPECTADOR DAS ESCRITURAS E A EMANCIPAÇÃO DO LEITOR
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A nosso ver, a leitura é ato inventivo como impulso que leva à criação e 

recriação dos textos, uma vez que os autores também são atravessados por outras 

vozes, por outras leituras. “A missão: lembranças de uma revolução” está em diversos 

estudos relacionada a outras obras literárias, como: “A morte de Danton”, de Büchner, 

“Das Licht auf dem Galgen” (A luz sobre a forca), de Anna Segehrs (1961), “A 

decisão”, de Bertolt Brecht, e “Saison im Kongo” de Aimé Césaire. Além da recepção 

dos textos literários citados, a viagem de Müller para a América do Norte também se 

apresenta como uma fase significativa na escritura, caracterizado por autocríticas e 

mudanças na forma dos textos. Müller, na década de setenta, se descola 

definitivamente das Lehrstücke (peças de aprendizagens), e entra nos anos oitenta 

como um dos precursores do teatro pós-dramático.  

Podemos dizer que A missão é um texto dramático que surge em um momento 

especial da vida de Müller e arrasta, na sua forma, toda uma leva de novos 

procedimentos de criação dramatúrgica. Sobre este assunto, Andreas Keller (1992) 

traçou uma sequência de acontecimentos importantes no processo criativo de Müller. 

No tópico: Decepção e reorientação - desenvolvimentos dramáticos dos anos setenta 

(de “Germânia morte em Berlim" até "Hamletmachine)30 Keller (1992, p. 67), 

sucintamente, nos apresenta alguns pensamentos e práticas criativas que marcaram 

a virada das visões dramatúrgicas mullerianas. Para elucidar melhor, vamos enumerá-

las aqui: 1. “Herança do passado” (Erbschaft der Vergangenheit); “Teatro total: 

'inundação' do espectador como parte da estratégia de ação " (Totales Theater: 

‘Überschwemmung’ des Zuschauers als Bestandteil der Wirkungsstrategie”); “Teatro 

como laboratório de fantasia social” (Theater als ‘Laboratorium sozialer Phantasie); A 

influência da literatura de vanguarda sobre o texto-colagem de Müller (Der Einfluss 

avantgardistischer Literatura auf Müllers Textcollagem); “Dramaturgia do fragmento” 

(Dramaturgie des Fragments); e, “Despedida da peça de aprendizagem e o derrotismo 

construtivo” (Verabschiendung des Lehrstück und ‘konstruktiver Defaitismus).  

Na correlação com os processos criativos do teatro do oprimido, verificamos 

que entre Müller e Boal há diferenças acentuadas no próprio curso da produção teatral 

como autores. A fragmentação do teatro de Boal é, a nosso ver, um devir-democrático 

do teatro. As experiências teatrais pequeno-burguesas são partilhadas com a 

                                                           
30 “Enttäuschung und Umorientierung – Dramaturgische Entwicklungen der siebziger Jahre (von 
‘Germania Tod in Berlin’ bis ‘Hamletmaschine’)” 
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comunidade e a ideia de um teatro político e popular vai aquecendo a composição dos 

textos dramáticos. Mas, faz-se necessário perguntar, em que sentido o político nas 

imagens acontece nos dois modos de transgredir com a literatura dramática? Esta é 

uma pergunta a que, ao longo da pesquisa, estaremos atentos para encontrarmos 

algumas pistas com as quais possamos prosseguir no estudo do político nas imagens 

em relevo nos textos.  

O que atrai no tema desta tese é o mesmo que pode nos provocar repulsa. 

De um ponto de vista intelectual na perspectiva do perfil cult de um teatrólogo, 

dramaturgo, consumido por espectadores privilegiados, frequentadores de teatros, 

partes de elites culturais, estudar Heiner Müller, ou apreciar encenações 

contemporâneas de sua dramaturgia, implica pensar em abordagens pós-

estruturalistas. Os processos dramatúrgicos estranhos, cuja lógica narrativa não é 

uma necessidade, fazem da cena um acontecimento pós-moderno e colocam a 

experiência e seus participantes na ponta da atualidade e da ressignificação da arte 

teatral. É neste rumo que se dá a inevitável bifurcação dos caminhos da emancipação 

do leitor/espectador.  

Boal (1975), sendo um teatrólogo com forte influência brechtiana, afirma que 

é um erro definir o teatro de Brecht apenas como épico. Para ele, não se trata de um 

gênero, mas, muito mais, de uma poética marxista. Portanto, o teatro brechtiano 

poderá ser lírico, dramático ou épico. Chamar o teatro de Brecht de dialético também 

é cair em afirmações equivocadas, pois a poética de Hegel também é dialética, assim 

pensava Boal.   

 

Brecht se contrapõe a Hegel frontalmente, totalmente, globalmente. 
Portanto é um erro utilizar, para designar sua Poética, um termo que 
significa um gênero da Poética de Hegel. A Poética brechtiana não é 
simplesmente épica: é marxista e, sendo marxista, pode ser lírica, 
dramática ou épica. (BOAL, 1975, p. 102). 

 
É mister perceber as diferenças entre as formas de expressões “dramáticas” 

e “épicas”. Para organizar o seu posicionamento sobre Brecht, Boal (1975) toma do 

prefácio de “Mahagonny e outros escritos” o quadro que delimita o território fronteiriço 

dos gêneros, segundo os apontamentos de Brecht. As concepções poéticas idealistas 

e marxistas provocam a partilha, a separação dos modos de pensar e encenar o 

teatro. Na poética idealista, o pensamento determina o ser (tem-se um personagem-

sujeito), nela o homem é dado como fixo, imanente, inalterável. São conflitos e 
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vontades livres que movem a ação; na poética marxista o ser social é que determina 

o pensamento, e o personagem é objeto, o homem está em processo e os conflitos 

são as contradições das forças econômicas. De um lado, a empatia, a passividade do 

espectador diante do espetáculo com o qual ele se identifica e vivencia as emoções 

na ação presente; de outro lado, o espectador, como observador frente à ação 

dramática, aguça sua capacidade de ação. 

Os movimentos do final da década de sessenta abriram novas perspectivas 

para as artes. Manifestos de grupos minoritários contribuíram com as reflexões e 

autocríticas do caráter político da arte, não apenas concernente aos temas e assuntos 

atuais tratados nas montagens cênicas, mas às tentativas de encontrar uma nova 

maneira de atuar que reverberasse o desejo revolucionário na forma do teatro. Tornar 

público temas atuais e críticos através de uma forma teatral embrutecedora, fechada 

na distribuição de espaço e na dicotomia espetáculo-público, seria o mesmo que 

conteúdo novo em vasilha velha. 

 Müller, neste contexto, age dando continuidade à convenção teatral 

brechtiana, enquanto Boal se mantém, de certo modo, orientado por este teatro, com 

suas posições radicais de socialização dos meios de produção, potencializando o 

teatro e demarcando uma postura sui generis quando afirma: “A arte é imanente a 

TODOS os homens e não apenas a alguns eleitos; a arte não se vende como não se 

vende o respirar, o pensar e o amor.” (BOAL, 1975, p.114).  

Ao nos depararmos com os textos A missão e O homem que era uma fábrica, 

a nossa primeira impressão foi a de que se tratava de duas criações literárias 

impotentes. Desta feita, com sua escrita coloquial e estrutura dramática “simples”, 

pareceu que o texto de Boal não apresentava característica suficiente para acontecer 

nem interagir com as teorias do espetáculo e da dramaturgia contemporânea. Um 

texto que nem causa espanto pela transgressão da forma da escritura nem causa o 

estranhamento do leitor diante de uma dramaturgia-poema, diante de fragmentos 

temporais nos modos de A missão. Não. Em O homem que era uma fábrica lê-se uma 

peça de narrativa linear. Fora o caso absurdo, que a princípio não parece tão absurdo, 

pois, assim como se doa sangue, medula óssea e córnea, pode-se inverter o sentido 

solidário, legal, da ação, para outro, mercadológico e ilegal da venda de órgãos. E, 

sem nenhum alarde, aos excrementos fecais é atribuído valor comercial:  
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Todas estas experiências de teatro popular perseguem o mesmo 
objetivo: a libertação do espectador, sobre quem o teatro se habituou 
a impor visões acabadas do mundo. E considerando que quem faz 
teatro, em geral, são pessoas direta e indiretamente ligadas às classes 
dominantes, é lógico que essas imagens acabadas sejam as imagens 
da classe dominante. (BOAL, 1975, p. 168).  

 

A primeira impressão se desfez ao percebermos que analisar os dois textos 

requer um olhar sobre as teorias norteadoras do pensamento e da prática teatral dos 

autores, cuja sistematização fez surgir o teatro pós-dramático e o teatro do oprimido. 

Nestas teorias, a figura de um espectador/leitor emancipado tem certa relevância. E o 

estado letárgico do espectador, causado pela contemplação, pelo estado passivo 

diante do espetáculo (e da peça escrita), é uma maneira do drama se sobrepor e 

inculcar preceitos morais por meio de um processo coercitivo.  

 No livro o “Teatro do oprimido e outras poéticas políticas”, no capítulo que 

versa sobre a poética do oprimido, Boal traz, na etapa denominada de “Teatro como 

linguagem”, em primeiro grau, a “Dramaturgia simultânea”. Esta etapa nos interessa 

por se tratar de uma fase de jogo cujo desdobramento é a escritura da peça a partir 

de uma situação sugerida pelo espectador. A situação é discutida pelo grupo e 

transformada numa cena curta, para, em seguida, ser trabalhada pelos atores. Ao 

passo que os atores improvisam, a cena vai sendo escrita até chegar ao conflito 

principal. No ápice do conflito a cena para e os atores pedem ao público que a analise 

e encontre caminhos possíveis para solucionar os impasses entre opressores e 

oprimidos. Começa um processo de desconstrução da barreira que separa atores de 

espectadores. Destacamos este momento para acentuar a ação emancipada dos 

espectadores. Esta ação provoca a ruptura da convenção cênica e modifica os 

encadeamentos dramáticos. Como disse Boal (1975, p. 140) “uns escrevem e outros 

representam quase simultaneamente”. Na dinâmica seguinte, os espectadores 

intervêm na cena através das técnicas de teatro-imagem.  

No teatro do oprimido a participação do espectador na composição do texto 

se dá através de situações vivenciadas por alguém da plateia e narradas para o grupo 

de atores que as transformam em antimodelos, pois “[...] uma peça de teatro-foro deve 

apresentar sempre a dúvida e não a certeza, deve ser sempre um antimodelo e não 

um modelo. Um antimodelo que se pretende discutir, não um modelo que se pretende 

seguir.” (BOAL, 1980, p. 147). Ou, como na técnica do teatro-jornal, eles são extraídos 

de fragmentos de matérias jornalísticas. Em seguida, os atores apresentam as cenas, 
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que se desdobram em novos debates. “A ação deixa de ser apresentada 

deterministicamente, como uma fatalidade, como o Destino. O Homem é o Destino do 

Homem! Pois então o Homem-espectador é o criador do Destino do Homem-

Personagem.” (BOAL, 1975, p. 144).  

Os espectadores, mesmo participando da escrita do texto, não tratam da 

imagem da cena escrita e lida. Porém, o que os espectadores veem são as imagens 

cênicas trabalhadas pelos atores, ou seja, o que estes fazem das imagens daqueles. 

Contudo, as imagens, em Boal, têm o político imanente. Elas são conflitos 

pessoais desdobrados em agenciamentos coletivos. No comum, os espectadores 

constroem as imagens corporais e as transformam.  

 

A linguagem não é a vida, ela dá ordens à vida; a vida não fala, ela 
escuta e aguarda. Em toda palavra de ordem, mesmo de um pai a seu 
filho, há uma pequena sentença de morte — um Veredito, dizia Kafka. 
O difícil é precisar o estatuto e a extensão da palavra de ordem. 
(DELEUZE; GUATTARI, 1995b, p. 8).  

 

2.1. O texto sob olhares em fragmentos  

 

Colocamo-nos, como pesquisadores, na condição de leitores. Depois, entre 

atritos, refratamos o texto e suas imagens imanentes. Um trânsito entre a leitura e a 

composição autoral se dissipa em suas afecções. Algo que nos reporta à atuação de 

um leitor/encenador. Ou seja, um leitor que promove as singularidades, aquele que 

vê, nas escrituras, conceitos em fuga, desestabilizadores das certezas e lançados 

numa superfície lisa, desconhecida, disforme, estranha, dessubjetivada, campo de 

deslizamentos e de aprendizagens. Uma dimensão em que: “O que é individual é a 

relação, é a alma, não o eu” (DELEUZE, 2011b, 70). Como disse Rancière (2005), a 

escritura é o prolongamento de um corpo comunitário no qual o escritor e o leitor se 

posicionam. Mesmo estando desvinculados de apriorismos, de uma intenção 

propriamente dita, eles reforçam um movimento de abandono do pensamento de um 

“eu” em função da busca de viver o fluxo, no sentido de “um conjunto de fluxos, fora 

de si e dentro de si próprio” (DELEUZE, 2011b, p. 70), numa tentativa de resgate de 

uma parte fluente e outra lutadora. Uma parte que aceita e outra que repele. A obra 

se dilui em acontecimentos e nas inventividades.  
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Sentido como espaço de uma poética cujo movimento projeta formas 

disformes, inconclusas, o “ato inventivo” permeia a superfície que aponta para o 

múltiplo, para o acontecimento rizomático++.  

 

As subjetivações, as totalizações, as unificações são, ao contrário, 
processos que se produzem e aparecem nas multipheidades. Os 
princípios característicos das multipheidades concernem a seus 
elementos, que são singularidades; a suas relações, que são devires; 
a seus acontecimentos, que são hecceidades (quer dizer, 
individuações sem sujeito); a seus espaços-tempos, que são espaços 
e tempos livres; a seu modelo de realização, que é o rizoma (por 
oposição ao modelo da árvore); a seu plano de composição, que 
constitui platôs (zonas de intensidade contínua); aos vetores que as 
atravessam, e que constituem territórios e graus de 
desterritorialização. (DELEUZE; GUATTARI, 1995a, p. 8). 

 
 

Em Boal, é o modelo da árvore que prevalece (ver fig. 3). Mas, por assim ser, 

não nos impede de, como leitores, perturbamos a ordem arborescente. Se, com suas 

hastes, a árvore se mantem na sua verticalidade, a emancipação só se desdobra, 

mesmo que esta esteja enquadrada num tema, sedimentada em estruturas idealista 

e materialistas de real e ideal, se a árvore, assim, horizontalizar-se ao desterritorializar 

a sua condição representativa hierárquica. Ou seja, deformar-se. Desfazer-se da 

representação metodológica e escoar nos fluxos de ideias minoritárias e 

revolucionárias da máquina artística. Ao nosso entender, desterritorializar a 

epistemologia arborescente e, na ebulição, provocar o caos no território, no sentido 

de atravessar as linhas, traçar mapas superficiais, horizontais, e deixar que as 

verticalidades escoem como chuva na planície, é um movimento que potencializa o 

político para a ação emancipada.   

A epistemologia do teatro do oprimido, quando representada pela árvore, faz 

um posicionamento que reduz a multiplicidade da ação. Torna-se um bloqueador de 

fluxos. Esse modo de aprisionar, epistemologicamente, o pensamento, crucificar e 

pendurar na árvore os procedimentos e modalidades, como se, na prática, as 

modalidades tivessem uma ordem crescente, põe o teatro do oprimido em território 

com fronteiras rígidas e amuralhadas. Esta maneira de pensar a teoria acentua modos 

diferentes de expressão do político.  

De um lado, um autor que rompe com a árvore para pensar uma escritura 

rizomática, com entradas e saídas possíveis, além do rompimento com os modelos 

narratológicos da escritura; e de outro lado, um escritor mantenedor de significados e 
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seguidor de um teatro explicativo, de narrativa clara e objetiva. O primeiro é Müller e 

o segundo Boal, porém com algumas preocupações comuns quando se trata do 

espectador e nas possiblidades de este sair da condição passiva diante do espetáculo. 

Atitude que se espera, também, do leitor.     

 
Figura 3: Árvore do Teatro do Oprimido31 (Tradução nossa). 

 

Tentamos perturbar o território arborescente de Boal fazendo a árvore mudar 

de posição. A horizontalização da árvore tende à superfície e, desta forma, a 

possiblidade de emergir um mapa. Ou melhor, desterritorializar e redistribuir o sistema 

noutras imagens epistemológicas, sem começo, nem, meio, nem fim, numa potência 

com impulsos e projeções para todos os lados.    

Na verdade, a nosso entender, a genealogia que tem sido parâmetro 

epistemológico para a sistematização do teatro de Boal, numa concepção 

arborescente, tende a bloquear a fluência de pensamento e reafirmar o caráter 

paradoxal desse sistema.  

 

                                                           
31 Disponível em http://www.theatreoftheoppressed.org/en/index.php?nodeID=3 acessado em 02.05 
2008. 
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Figura 4: Rizoma32 

 

 

Essas experiências aportam nas formas transformadoras, retroalimentadas. 

Não se trata, neste caso, de processos de reprodução de conhecimento, mas sim, de 

uma potencialidade para a produção de conhecimentos, os quais não são apenas 

transmitidos, copiados sucessivamente, mas recriados, tornando o conceito disforme, 

flexível, possível de prosseguir como numa territorialização temporária.  

Uma máquina literária provoca rupturas e desestabiliza convenções. Uma 

literatura de tempo partido, de um não-lugar, entremeada de movimentos da 

modernidade e da pós-modernidade. A pós-modernidade como uma atuação flexível 

dos processos de escrita dramática, arregimentada pela ação, às vezes, 

deslumbrante, movida pela energia de um capitalismo de consumo e da cultura de 

massa, e palco de agenciamento dos desejos de transformação da realidade. Não se 

trata apenas de apreender a realidade, mas “desregimentá-la”, desordenando o 

sistema, reconceituando o pensamento preestabelecido e impelindo diferenciações 

na linguagem, através da implosão dos decalques e da ressignificação dos 

entrelaçamentos do mapa. Como disseram Deleuze e Guattari (1995a, p. 21): 

 

Se o mapa se opõe ao decalque é por estar inteiramente voltado para 
uma experimentação ancorada no real. [...] O mapa é aberto, é 
conectável em todas as suas dimensões, desmontável, reversível, 
suscetível de receber modificações constantemente. Ele pode ser 
rasgado, revertido, adaptar-se a montagens de qualquer natureza, ser 
preparado por um indivíduo, um grupo, uma formação social. 

 

                                                           
32 http://razaoinadequada.com/2013/09/21/deleuze-rizoma/acessado 22.09.2013 
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O político, como máquina literária revolucionária, fragmenta as narrações e se 

movimenta no contra fluxo das engrenagens da máquina capitalista. Se os escritores 

nos fazem pensar numa emancipação como paisagem múltipla e incomensurável, 

eles impulsionam os fluxos de linhas e novas conexões.    

A abertura no texto dramático pode ser intencional ou inintencional, como um 

toque provocativo do autor33 que lança o texto, como quem lança alimentos a lobos 

famintos. São lacunas que já compõem a dramaturgia ou são ocasionadas por 

arrombamentos. “A palavra proferida ou inscrita. a letra, é sempre roubada. Sempre 

roubada. Sempre roubada porque sempre aberta.” (DERRIDA, 1995, p. 121).   Cada 

texto requer um modo singular de intervenção. Em alguns casos o leitor cai no poço 

sem fundo, no entre, no espaço de criação. O pensamento age sobre a matéria 

continuamente inconclusa, embora se trate de um texto acabado. Porém, como disse 

Ryngaert (1998), é possível que textos ilegíveis e herméticos não sejam fáceis de 

encontrar as chaves de entrada. E esta dificuldade se dá quando o texto foge “às 

regras da dramaturgia clássica”. E por outro lado, o texto, quando dá claramente os 

direcionamentos do enredo, pode ser destituído de sentidos prévios.  

 

O leitor, se não é nem cenógrafo nem diretor, trabalha, no entanto, 
para construir imagens na relação entre o que lê e o estoque de 
imagens pessoais que detém. É ainda necessário que ele organize as 
imagens persistentes impostas pela concepção dominante do teatro e 
que ouse recorrer a um imaginário não convencionado. (RYNGAERT, 
1998, p. 31).  

 
 

 Por exemplo, suponhamos que na leitura de “A dança da morte” de Strindberg, 

mesmo que a descrição do cenário esteja bem delineada e uma didascália de entrada 

pormenorize a localização dos personagens, o duelo entre marido e mulher e a 

dinâmica emocional em ondas contínuas desencadeiam imagens que extrapolam 

àquelas indicações espaciais e temporais das cenas. É neste momento que as 

imagens estocadas vêm à tona. Um casal que faz da moradia uma ilha, 

necessariamente não precisa estar há vinte e cinco anos isolado. Uma imagem que 

salta é a do filme “Eu sei que vou te amar”, de Arnaldo Jabor: não são vinte e cinco 

anos, mas duas horas. Ou, o que pensar do texto de Beckett: 

                                                           
33 “[...] há nos autores de hoje um desejo de romper com uma certa rigidez da representação tradicional. 
Essa crise, quando começa pela escrita, opera um desregramento nas convenções da representação. 
Esta se isola ao se opor ao savoir-faire dramático e inevitavelmente ao enredo”. (RYNGAERT,1998, p. 
6).  
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Em diante. Dizer em diante. Ser dito em diante. Dalgum modo em 
diante. Até de modo nenhum em diante. Dito de modo nenhum em 
diante.  
Dizer por ser dito. Desdito. De ora em diante dizer por ser desdito. 
Dizer um corpo. Onde nenhum. Mente nenhuma. Onde nenhuma. Ao 
menos isso. Um lugar. Onde nenhum. Para o corpo. Estar lá dentro. 
Mover-se lá dentro. E sair. E voltar lá para dentro. Parado. 
Tudo desde sempre. Nunca outra coisa. Nunca ter tentado. Nunca ter 
falhado. Não importa. Tentar outra vez. Falhar outra vez. Falhar 
melhor. (BECKETT, 1986, p. 6). 

  

Esta é uma máquina que vai triturando a si mesmo: “Dizer por ser dito. Desdito.” 

É o que expele e o que engole. São fluxos de máquinas com seus cortes. “Dito de 

modo nenhum em diante.” Uma máquina que se move, e faz girar suas engrenagens 

com força contrária. Que faz a máquina falhar, coagular e impedir o fluxo. Cortar. 

Falhar melhor, como acontecimento, como performance. São fluxos em constantes 

cortes e territórios em desterritorializações. Aqui, a abertura é a não determinação 

espaço-temporal. O texto pulsa numa “parataxia”. E o “sentido”, não sendo 

reivindicado com urgência, se move em adiamentos e remissões na desintegração da 

permanência e estabilidade do signo, e de um significado sempre adiado, sempre por 

vir. Este corpo em falha e em fuga não tem órgão. Um corpo inerte, improdutivo. Sem 

traços nítidos. Um corpo que, mesmo parado, na textura da tela, faz-se movente, como 

a palavra aberta, numa contínua ressignificação. Digamos como Deleuze e Guattari, 

ao desdobrarem pensamentos sobre as imagens e o plano de imanência: 

 

É um plano geométrico, que não remete mais a um desenho mental, 
mas a um desenho abstrato. E um plano cujas dimensões não param 
de crescer com aquilo que se passa, sem nada perder de sua 
planitude. E, portanto, um plano de proliferação, de povoamento, de 
contágio; mas essa proliferação de materiais nada tem a ver com uma 
evolução, com o desenvolvimento de uma forma ou a filiação de 
formas. É menos ainda uma regressão que remontaria a um princípio. 
É, ao contrário, uma involução, onde a forma não pára de ser 
dissolvida para liberar tempos e velocidades. É um plano fixo, plano 
fixo sonoro, visual ou escritural, etc. Fixo não quer dizer aqui imóvel: é 
o estado absoluto do movimento tanto quanto do repouso no qual se 
desenha todas as velocidades e lentidões relativas e nada além delas. 
(DELEUZE, GUATTARI, 1997a, p. 48). 

 

Citamos Beckett por ser um autor admirado por Müller, a tal ponto, de Müller 

ser considerado nas rodas literárias como o Beckett da República Democrática Alemã. 

Müller behält ständig die krisenhaftigkeit und Absurdität menschlicher Verhältnisse im 
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Blick – früh machte das Wort vom ‘Beckett der DDR’ die Runde. Seine Texten schildern 

die soziale und historische Realität ohne Illusion, als Schlacht. (LEHMANN & 

PRIMAVESI, 2003, p. X)34.  

A carnificina do teatro de Müller nos faz perceber a potência da crueldade nos 

seus escritos. Com efeito, uma maneira artaudiana de ser da textura mulleriana no 

sofrimento de Galloude com sua perna amputada e com gangrena. O discurso febril, 

como a expressão pestilenta de Artaud, acentuando a performance da escritura.    

   

O teatro, como a peste, é feito à imagem dessa carnificina, dessa 
essencial separação. Desenreda conflitos, libera forças, desencadeia 
possibilidades, e se essas possibilidades e essas forças são negras a 
culpa não é da Peste ou do teatro, mas da vida. (ARTAUD, 1987, p. 
44).   

 

 As imagens que tratamos aqui, neste estudo, e o que se manifesta nelas como 

político, não são descrições delas, ou os textos dramáticos como referências para 

elas. O político nas imagens, ao contrário, são imagens difusas, que ampliam a 

superfície para uma leitura emancipada além dos limites legíveis da escritura. Este 

pensamento causa certa tensão quando, de uma forma ou de outra, associamos os 

textos estudados ao processo criativo de Müller e Boal.  A imagem e o político estarão 

sempre presentes tanto nos posicionamentos, nos discursos e entrevistas, como na 

forma e na escolha dos temas desses escritores. Porém, o político que nos propomos 

trazer a superfície está mais para os desvios e rupturas com os modelos canônicos 

da escritura dramática, assim como, para os desfazimentos das imagens dadas, do 

que para o político ideológico, centrado em ensinamentos com objetivos de 

conscientização de classe.  

 Por exemplo, o “descanso” de Picasso (Figura 5) tem a textura aberta de uma 

palavra muda. Ela não é semelhante ao texto de Beckett, como Beckett não reporta a 

tal imagem. É a ação de fora que provoca essas rupturas e os fazem, texto e pintura, 

encontrarem-se na diferença, na falha. Uma conexão político-performática não 

apenas da escritura, ou da pintura, mas, também, neste caso, da leitura. 

 

 

                                                           
34 “Müller manteve constantemente em vista a crise da vulnerabilidade e absurdidade das relações 

humanas. Foi considerado o “Beckett da RDA”. Seus textos descreviam a realidade social e histórica 
sem ilusões, como batalha. (LEHMANN & PRIMAVESI, 2003, p. X, tradução nossa). 
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Figura 5 El descanso, Picasso35 

 

 Não havendo uma relação direta entre o texto de Beckett e a pintura de Picasso, 

a correlação se dá pelo traço difuso, pela falha, no debruçar sobre mãos-livros, 

contornos e linhas, sem traços nítidos, perturbadores da visão. Não, não se trata de 

uma explicitação na imagem de uma passagem textual. Como já sabido, há alianças 

entre pintura e poesia ao longo dos séculos36. Pintura como poesia muda e poesia 

como pintura falante. Com efeito, o fato de aproximarmos palavras e imagens não é 

com a intenção de encontrar equivalências. Pensamos na imagem evitando confusões 

entre pensamento e linguagem. A imagem faz pensar, mas, como disse Debray (1993, 

p. 49) “por meios diferentes de uma combinatória de signos.” A morte de Bergotte, 

personagem de Proust, é um dos exemplos de Debray que enunciam que “sentimos 

em um mundo e nomeamos em outro”.   

Praz, ao comentar sobre o livro do professor Hatzfeld37 (1952 apud PRAZ, 

1982, p. 17 et seq.), ressalta que “ele vê em Cézanne a perfeita encarnação das idéias 

                                                           
35 Disponível em: http://www.todocuadros.com/tienda/reproducciones-oleo/picasso/descanso  
Acessado em 01.06.2015 
36 Sobre relações paralelas entre pintura e literatura Cf. PRAZ, Mario. Literatura e Artes Visuais. Trad. 
José Paulo Paes. São Paulo: Cultrix, 1982, passim.  
37 HATZFELD, Helmut A. Literatur trough Art, A New Approach to French Literatur. Nova York: 
Oxford University Press, 1952. P. 223. 
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de Gautier e Baudelaire acerca da arte”. Entre outros paralelos, ele vê também a 

aproximação entre “o famoso passeio de carruagem em Madame Bovary e as 

passagens de carruagens em Les grands boulevards au printemps de Renoir.” (Id. 

Ibid. op. cit.). Van Gogh, segundo Debray, também fez comentários sobre Zola, ao 

dizer que o seu discurso é como uma paisagem projetada por um retratista. 

Acrescentamos que quem ouve ou quem lê, possivelmente, adentra no difuso, numa 

experiência que leva a outra imagem ou à desconstrução dela, de modo que o que é 

enunciado são os agenciamentos coletivos em suas variações.  

É uma linguagem que antes de atingir um fim interpretativo deve satisfazer o 

sentido. Artaud, autor e teatrólogo, que no teatro moderno sempre esteve em paridade 

com o teatro brechtiano, sobressai numa linguagem política desconfortante, rompendo 

com as fronteiras do real e da ficção na expressão de um teatro que se confunde com 

a vida. Brecht e Artaud, é um divisor de águas que se encontra e que se distancia, 

principalmente, no teatro de Müller. 

.  

Digo que essa linguagem concreta, destinada aos sentidos e 
independente da palavra, deve primeiro satisfazer aos sentidos, digo 
que existe uma poesia para os sentidos assim como há uma poesia 
para linguagem e que esta linguagem física e concreta à qual me refiro 
só é verdadeiramente teatral na medida em que os pensamentos que 
expressa escapam à linguagem articulada. (ARTAUD, 1987, p. 51).  

 

A relação entre o teatro da crueldade e o teatro didático esclarece a maneira 

que o político acontece na dramaturgia de Boal e de Müller, em especial, na década 

de setenta. Müller se coloca como continuador do teatro brechtiano e Boal como 

aquele que foi além. Ora, este tema é bastante poroso quando associado a 

dramaturgia. Se na práxis teatral boaliana o espectador atua, nas dinâmicas da peça 

de aprendizagem a inexistência de um público aponta para a necessidade de 

pesquisas mais amplas sobre o tema. E este “ir além de Brecht” em Boal, se tivermos 

a dramaturgia como referência, certamente, veremos, tratar-se de alongamentos 

brechtianos, e, mais enfaticamente, quando é mantido as sequências narrativas do 

drama.  Neste sentido, sendo Müller um teatrólogo que deu continuidade à 

dramaturgia de Brecht, a partir do ponto onde ele parou, parece-nos uma afirmação 

mais convincente, uma vez que o pós-narrativo, em Müller, sobressai de uma lógica 

narrativa.     
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                Figura 6: Vista de Delf 38 

 

A cópia, o modelo, é o que leva Bergotte à morte. Se o poeta tem inveja do 

pintor é porque vive no mundo das ideias, da escritura divina, platônica. Quando se 

quer retratar o mundo sensível com palavras reconhecíveis, “representáveis”, morre-

se por não suportar a dessemelhança, o simulacro, cujo diferencial se desdobra a 

partir do ponto de vista do observador. “A cópia é uma imagem dotada de semelhança, 

o simulacro, uma imagem sem semelhança. [...] O simulacro é construído sobre uma 

disparidade, sobre uma diferença, ele interioriza uma similitude.”  (DELEUZE, 2011a, 

p. 263). São fugas por onde se desterritorializam as ideias fixas (territoriais). A não 

aceitação do mundo sensível, do incomensurável e do significado desnecessário das 

palavras, fez inexpressivas e impotentes as palavras de Bergotte para transmitir “o 

estado sensível do mundo”. 

“Foi a pintura holandesa que matou Bergotte.” (DEBRAY, 1998, p. 50). Esta 

frase nos põe diante da sensação indescritível da imagem pictórica. O poeta morre 

                                                           
38 Disponível em http://revistapiaui.estadao.com.br/edicao-65/ficcao/a-morte-de-bergotte acessado em 
21.01.2014 



65 
 

diante da imagem, quando tem a sensação de que sua literatura não tem valor, porque 

queria ter escrito como aquela pintura. Era assim, como a pintura de Vermeer, a “Vista 

de Delf” que Bergotte gostaria de ter escrito. “Em face desse aéreo camaïeu cor 

salmão e tom cinzento-azulado, que o fulmina como um Juízo Final, tem esta 

revelação: sua literatura, em suma, não tem valor.” (DEBRAY, 1998, p. 50). Ora, 

certamente, já que não há como descrever as sensações em palavras, a descrição da 

imagem que levou à morte de Bergotte continua sendo uma incógnita. Não 

provocamos, como quis Debray, a partilha do sensível sobre as expressões pictóricas 

e escriturárias. Pelo contrário, entendemos que o leitor, quando aproxima a palavra 

da imagem, é no sentido do que a palavra e a imagem fazem lembrar e não como 

semelhança uma da outra. Não se trata de semelhança, o que tenderia à redundância 

se a imagem fosse a representação da palavra ou vice-versa. A relação entre pintura 

e escrita remonta aos clássicos. Quantas escrituras não serviram de inspiração para 

pintores, e quantas imagens pictóricas não foram motivos de obras literárias? Elas 

são pura inspiração, porém não se repetem, ou não dizem o mesmo. Para Debray, o 

pintor não tem nada a dizer, e, por isso mesmo, pinta no lugar de escrever e falar. É 

essa dimensão do “nada a dizer”, do não-saber, que a literatura contemporânea 

mergulha. Debray afirma: “O inconsciente que funciona por imagens, transmite bem 

melhor do que a consciência que escolhe suas palavras”, recai, mais uma vez, na 

superfície lisa sobre a qual o que entendemos como leitura emancipada ganha suas 

asas.   

A imagem pictórica não é transmissora de sentido. Ela faz sentido em si 

mesma, como à literatura. O olhar do observador/leitor é que vai fazer do sensível 

uma partilha comum.  

 Ou uma arte se inspira na outra, ou o leitor encontra pontos que podem se 

relacionar pelas semelhanças e diferenças. A correlação entre pintura e texto literário 

é um tema bastante pesquisado. Todavia, trazemo-la à tona, mais uma vez, para 

salientarmos o nosso olhar sobre as imagens e o texto. As imagens se acoplam ao 

texto como citações e exemplos. Elas não traduzem a imagem do pensamento, o 

plano de imanência, pois não haveria como. Elas são o que as palavras lidas remetem, 

como ação no corpóreo, transformações incorpóreas e simulacros e, aqui, citações. 

 Na literatura dramática, e, principalmente, na contemporaneidade, as imagens 

pictóricas são atraídas como lembranças ou como mais um elemento concreto, visual, 

que se expõe como sombras, como fantasmas, como metamorfoses. Esta maneira de 



66 
 

realizar as leituras contribui com o projeto de montagem cênica, isso quando o leitor 

parte para leitura com finalidades além do prazer apenas de ler, mas, como estudo do 

dramaturgista e/ou encenador.  

 

2.2. Um “desconstructo” no olho esquerdo  

   

Sobre a relação entre emissão e recepção há perspectivas diversas no que 

tange à interpretação e ao uso do texto. Quanto à primeira, trata-se do modelo que 

direciona o olhar sobre o texto para descobrir o que ele diz de fato, ou seja, interpretá-

lo, independente do autor e do leitor, partir da sua construção filológica; na segunda 

perspectiva, preza-se, antes, pelas inferências e impactos do leitor frente ao texto. 

Não se trata de um colaborador, o entendemos mais como bricoleurs, como uma 

máquina composta de pequenas máquinas, que formam, deslindam e deformam a 

imagem, do que aquela pressuposição da existência e da construção de um “leitor-

modelo” que o entendemos como “leitor-criador”, como aquele que provoca a 

desintegração do texto cujo significado sempre está por vir. Se, para Eco, a obra 

permite ser usada nas suas variações interpretativas, um processo colaborativo não 

deixa de se movimentar delimitando as aberturas para entrada do leitor. Diante disso, 

o semioticista opta pelas possibilidades interpretativas, enquanto nós optamos pela 

segunda possibilidade: o uso do texto, no entanto, longe de um ato de violência sobre 

a escritura, mas, atentos à possibilidade de tornar necessária a emergência de um 

leitor emancipado. E, como disse Barthes (2004, p. 70), “[...] para devolver à escrita o 

seu futuro, é preciso inverter o mito: o nascimento do leitor deve pagar-se com a morte 

do Autor”. Digamos que esta maneira de ver seja um movimento de “desautoração do 

texto” em função de aberturas intencionadas pelo autor e do arrombamento do leitor 

para novas criações.  

O político nas imagens do texto dramático dá às letras, às palavras, 

pulsações, significados moventes temporários. A imagem difusa perambula na 

latência, no espaço “assignificante”. E o relevo político é o ato manifesto, não no 

sentido consensual da comunidade, porém, sobretudo, mais na dissensão que a move 

do que no consenso que a harmoniza.  

No teatro contemporâneo, a encenação é a multiplicidade de imagens, 

fragmentos e colagens. A imitação é despotencializada na cena. As ilustrações, os 

signos como indicações do real, sofrem tratamentos de “desintoxicação” das 
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abstrações simbólicas. Preferimos a enfermidade do signo. Antes uma paisagem e 

uma imagem mental, uma invencionática39, Uma Didática da invenção40, do que 

reflexos da realidade.  

Os primeiros passos para o esquadrinhamento do tema em questão, 

apresentados nos parágrafos anteriores, arregimentam o olhar sobre os textos 

dramáticos: A missão: lembranças de uma revolução e O homem que era uma fábrica. 

Tendo em vista as peculiaridades inerentes à literatura dramática cuja leitura é um 

processo criativo, a recepção dos textos é acentuada, pois é a partir dela, nas diversas 

formas de manifestação, que emergem as escolhas e os processos de criação dos 

escritores e, também, dos leitores. Por isso mesmo, as imagens saltantes dos textos, 

ou indicam o contexto dos autores ou implodem numa topologia polissêmica, 

ambígua, ou são figurações que abrem as obras e incitam as abstrações, os sentidos 

captados nas rupturas operadas por quem as lê. No atrito entre o leitor e o texto 

dramático, interessa-nos a atuação emancipada, aquela provocadora da 

“desautoração”, na divisão do sensível que separa as competências no ato de leitura.  

 Outro procedimento diante dos textos pesquisados é o modo de pensarmos 

sobre as imagens passíveis de afloramento de diversos aspectos e perspectivas de 

tratamento do tema. Porém, embora nos esforcemos em manter um olhar sobre as 

escrituras, não obstante, evitamos, totalmente, ao longo dos estudos, o encontro com 

pontos de vista tradicionais centrados em modelos interpretativos na tríade autor-

texto-leitor, enrijecidos por um logocentrismo, por uma perseguição dos sentidos, na 

tentativa de dominar as intenções do escritor e extrair do texto literário a sua 

intencionalidade. Esta maneira interpretativa faz dos escritores e escritura a única 

entrada possível de interação do leitor com o texto. Ainda dentro desta tradição, 

carregada de mimeses, outro ponto de vista está direcionado para o texto que não 

mais está centrado na intenção do autor, mas sim, na intenção do texto, do seu 

conteúdo, cujas temáticas vêm à superfície como sentidos manifestos.  

Quando acontece o impacto do leitor com o texto na atmosfera da literatura 

dramática, no espaço teatral, entra em jogo o texto para a cena, de modo que a leitura 

se volta para o palco. Assim, a leitura se realiza em ritmo galopeado, saltando 

abismos, lacunas e silêncios. A fluência de uma leitura emancipada de textos 

                                                           
39BARROS, Manoel de. O apanhador de desperdícios. In: PINTO, Manuel da Costa. Antologia 
comentada da poesia brasileira do século XXI. São Paulo: Publifolha, 2006. p. 73-74. 
40BARROS, Manoel de. O livro das ignorãças. 3 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1993. 
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dramáticos desarranja o enredo e a estrutura convencional literária. A textura não são 

apenas letras intercaladas escorrendo nas folhas de papeis em branco diante de uma 

mente brilhante soerguendo imagens mentais e formas externas, mas um corpo 

pulsante em movimento. O texto precisa, mais do que ser recepcionado, ser 

percebido, sentido. São imagens mentais vazantes de um mundo percebido através 

do corpo. O pensamento no impacto “corpo-mundo” faz da dramaturgia uma literatura 

ativa, corporal. Das fricções emanam as percepções, as sensações. Um 

enfrentamento que faz da recepção do passado, dos fantasmas, a percepção de 

agora.  

As imagens concebidas neste trabalho não se bastam às representações do 

mundo real, da agonizante busca das cópias idênticas. Pensamos a imagem mental, 

não como reflexos, ou lembranças, não como reprodução, mas como produção de 

imagens. “Para Sartre a imagem não passa de uma ‘quase observação’, um ‘nada’, 

uma ‘degradação do saber’ com um caráter ‘imperioso e infantil’.” (DURAND, 2004, p. 

15). A imagem não tem o valor do que representa. Sim, isto porque ela não representa 

nada, é o simulacro que carrega o sentido em si. Para Deleuze e Guattari (2012), a 

imagem do pensamento é o plano de imanência. 

 

O plano de imanência não é um conceito pensado nem pensável, mas 
a imagem do pensamento, a imagem que ele se dá do que significa 
pensar, fazer uso do pensamento, se orientar no pensamento... Não é 
um método, pois todo método concerne eventualmente aos conceitos 
e supõe uma tal imagem. (DELEUZE E GUATTARI, 2012, p. 56). 

 

 A imagem, a qual reivindicamos, é a imagem do infinito, a imagem do horizonte. 

Aquela imagem que ao ser inalcançável, como plano de imanência, como imagem do 

pensamento, nos faz estar nela.    

Louis Marin (2000), por exemplo, concebe a palavra, narrativa, e a imagem, a 

pintura e a escritura, estabelecendo relações entre o legível e o visível.  Letras e falas 

avivam certa intertextualidade na transcorrência da fala, da escrita, e da pintura, 

compondo os manifestos resultantes dos impactos e das singularidades de cada 

forma de expressão. Desses confrontos emergem as imagens como fruições 

descritivas. Na verdade, o contato com o texto se dá através, em alguns momentos, 

de descrições, de écfrase. Há relevos nos textos dramáticos e neles a existência de 

uma presença visual. Ao contrário do que acontece com a essência de Sartre (2008), 

uma coisa que existe em si, de uma observação do objeto e da lembrança deste objeto 
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individual, a imagem à qual nos reportamos reveste-se de atos criativos, visuais. É a 

figura do leitor-espectador que amplia a possibilidade de vermos a relação do texto 

com a pintura e vice-versa.   

Pelas vias teatrais contemporâneas, as leituras provocam o desfazimento das 

amarras, rompem a limitação interpretativa que se ocupa em descrever as intenções 

do autor. O deslize sobre a obra acontece quando as possibilidades de manifestações 

criativas invadem os sentidos de uma lógica representacional das expressões visuais 

pictóricas e das representações mentais (da memória e do imaginário), causando 

desfoque da forma e do tema. Com isso, efetua-se, então, um deslocamento dos 

sentidos do texto tido como “original”.  

É nesse viés (vetor) que os traçados do nosso texto vão paulatinamente 

polarizando a relação recepção versus percepção na máquina literária pela qual a 

linguagem verbal indica e projeta aparências no plano não verbal. Figurativamente, a 

palavra é uma caixa de imagens, como um sarcófago que se abre e dá passagem aos 

seus mortos, aos seus simulacros. Uma é dejeto, excremento, da outra. Na 

perspectiva da leitura dramática há impulsos corporais engendradores dos sentidos, 

de maneira a implicar reação sobre o texto. 

 

2.2.1. Pathos e logos das imagens  

 

Quanto às imagens, segundo Debray, não se pode pensá-las confundindo-as 

com pensamento e linguagem, pois, “sentimos em um mundo e nomeamos noutro”, 

quer dizer, não há equivalentes verbais para as sensações. E as imagens estão 

associadas às sensações. Neste caso, há sempre oposições entre imagem e verbo, 

“Natureza versos artifícios, mímesis versus diégésis, sensação versus símbolo. O 

aquém do signo é o além do escritor, seu Paraíso perdido mais do que sua Terra 

prometida” (DEBRAY, 1993, p. 49).  

As imagens não acontecem para expressar uma única ideia, são obras dos 

deslindamentos da percepção, portanto um ponto de vista, uma visão de mundo. 

Mesmo que a teoria da recepção, como Iser aborda, não nos sirva no seu conjunto, 

traz à tona, em algumas passagens, as possibilidades de tradução e de recriação do 

texto. Em uma atividade de produção, recepção e comunicação (ISER, 1979) a 

perspectiva do leitor induz uma decifração individual da obra. Esta decifração implica 

reflexos entre o sujeito e o objeto artístico. Mas, aqui, este caminho confortável é 
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desconstruído. Com efeito, longe da recepção-historicista, a máquina literária tritura a 

aparente certeza do visível e do legível. Nessa partição, autor e leitor são apenas 

vultos de alteridades e suas vozes pertencem ao conjunto de outras vozes. O ato da 

leitura é um comum partilhado, mas modelado pela competência de cada parte. Por 

isso mesmo, a emancipação só se realiza quando o sensível dessa partilha que divide 

o autor do leitor entra em desequilíbrio. 

 A sensação das obscuridades na dramaturgia de Müller, por exemplo, cheia 

de sombras e fantasmas, nos atrai para a noite, para uma escrita noturna. Se há 

formas, estas estão em ruínas, incompletas. Sensações geradoras de imaginações 

que fazem proliferar atitudes ativas do leitor, assim como, fazem ecoar sentidos. De 

modo que o sensível não é apenas posto em questão pelo leitor, mas também é 

incomodado pela ação do autor que fragmenta e abre lacunas por onde o leitor é 

sugado. Nas passagens do texto, ele vê uma superfície penumbrosa, na qual as 

imagens não são deveras indicadas pelo autor. Opera-se uma apropriação. O sem-

sentido41 é, temporariamente, territorializado. Rumina-se à procura dos vetores, das 

fugas emancipatórias. Ou seja, é um receptor emancipado que só regozija na 

alteridade, no impacto da relação com o outro, parte autoral, individual e comunitária. 

Esta atitude desenfreada diante das palavras e das imagens inspira a libertação do 

observador no ato de refazimento da imagem, do pensamento que invade o instante 

da leitura. 

A libertação do leitor estaria próximo ao que Boal (2009) chama de “artista”: 

seres pensantes, que sonham um mundo e agem para transformá-lo. Animais 

estéticos que reconceituam e reformulam o que veem. Com efeito, isto é ato político, 

inquietante, do devir-Boal.  

 

Palavra, imagem e som, que hoje são canais de opressão, devem ser 
usados pelos oprimidos como formas de rebeldia e ação, não passiva 
contemplação absorta. Não basta consumir cultura: é necessário 
produzi-la. Não basta gozar arte: necessário é ser artista! Não basta 
produzir ideias: necessário é transformá-las em atos sociais, concretos 
e continuados. (BOAL, 2009, p. 19). 
 

                                                           
41 Pavis (2005), na pesquisa sobre a análise dos espetáculos, ensaia a possibilidade de uma 
“dessemiótica" como uma das “novas saídas” para o teatro. Ao trazer a terminologia para o estado da 
pesquisa, ele a coloca no campo das ideias, de fato, não realizáveis. Mas, por outro lado, entende que 
o mérito da “dessemiótica” é colocar em crise a noção de signo. Ao focar a pesquisa para o texto 
impostado, ou seja, o texto posto em cena, o discurso tem sempre o sabor de espetáculo. De qualquer 
maneira, com a “dessemiótica generalizada” e um “teatro das energias” temos, sempre, a provocação 
de rupturas na cena tradicional. 
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 Boal, definitivamente, tem o teatro como um instrumento, ou mesmo, como ele 

afirmava, uma arma poderosa que os oprimidos podem usar em benefício das lutas 

de classe. O teatro, por estas vias, é uma ação perturbadora da ordem de suas 

convenções distribuídas. Ora, se os teatros, em seus espaços aristocráticos, 

promovem a divisão do comum, assim sendo, nem todos participam ou ocupam os 

mesmos espaços no acontecimento cênico. Embora não seja uma ação apenas pelo 

impulso da sensação, verificamos que há uma desterritorialização, uma perturbação 

da ordem cênica. Desmonta a ideia de que o teatro é uma arte para dotados e 

especialistas e se posiciona na comunidade artística popular. “Em algum momento 

escrevi que ser humano é ser teatro. Devo ampliar o conceito: ser humano é ser 

artista! Arte e Estética são instrumentos de libertação.” (BOAL, 2009, p.19).  

 O pensamento de Boal, quando ele trata do processo de emancipação do 

espectador, tem objetivos claros. A ação que vem das sensações não permanece 

apenas no pathos, exige-se o logos, pois é a razão que move a cena. Boal, ao tratar 

a arte e a política, acentuava o caráter político da cena tanto do conteúdo, do tema, 

como da forma. Porém, uma forma que necessita ser arrebatada para os fins objetivos 

da ação no contexto do grupo.   

 

O perigo oposto à palavra inócua é o monopólio do sensível. Alguns 
artistas esquecem que o Pensamento Sensível é pensamento, não 
mera sensação. A sensibilidade, ao ser concretizada na obra de arte, 
tem forma e sentido. É atividade cognitiva, não mero registro de 
sensações aleatórias, impressões fugidias, êxtases. (BOAL, 2009, p. 
83).  

 

Se Boal fala em transformação, Müller se interessa pela movência 

metamórfica (de maneira que este desejo o aproxima do pensamento de Deleuze). E 

é a partir dessas afirmações de Boal que o político nas imagens das escrituras 

dramáticas se distinguem.   

 Uma sociedade na qual a imagem atinge um grau de influência e de formação 

de mentalidade, de reprodução dos poderes, requer uma sensível transformação do 

político nas margens dos sentidos estéticos do acontecimento. O contrafluxo do 

movimento minoritário é um ato de despersonalização da imagem, pois, como disse 

Debray (1993, p. 46) “a privatização do olhar moderno é, para o universo das imagens, 

um fator de anemia”.  
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A imagem é a coisa morta. Mas o morto que tem memória, que causa reação 

em quem olha e, por ela, é olhado. Antes de uma representação do real, ela causa 

sensações. É o grito, a tentativa do morto de interagir com o vivente. Sem pulsações, 

as imagens, anêmicas, interferem no pensamento do vidente que lança olhares para 

o futuro. Elas enfeitiçam, animam-se, falam. Para Debray (1993, p. 15) os efeitos da 

imagem são “efeitos dramáticos”. As imagens fazem agir e reagir. E “a emoção 

começa onde termina o discurso”. É um mesclado de utopia e tragédia, recordação e 

saudade. Assim, “Enquanto houver morte, haverá esperança – estética.” Por isso 

mesmo, as imagens soam anímicas. E mesmo em seu mausoléu, como coisa morta, 

se verá sempre a imagem além do que ser vê, do que está aparente. Pensando na 

relação do objeto (imagem), na perspectiva de um homem da crença ao se deparar 

com as imagens sacras, Didi-Hubermann (2010, p. 48) diz que “uma grande 

construção fantasmática e consoladora faz abrir seu olhar, como se abriria a cauda 

de um pavão, para liberar um leque de um mundo estético (sublime e terrível) e 

também temporal (de esperança ou de temor)”.  

Lehmann (2009) ao abordar os fantasmas, no Édipo Tirano, de Heiner Müller, 

nos lembra da luta entre Édipo e Tirésias, o cego que vê e o que tem a visão, mas é 

cego. No Édipo, o político é reconfigurado nas imagens do milênio. Da antiguidade 

são arrastados os sentidos da cegueira que não se limitam ao que os olhos não veem, 

mas na obtusa falta de visão da realidade. A cegueira como alienação perante um 

mundo que exige autocríticas, um repensar dos destinos das imagens na sociedade. 

Édipo se martiriza pela sua não consciência e atinge a sua visão; promove o seu 

próprio infortúnio, cega os próprios olhos e “morre vivendo”.  

Na relação com a dramaturgia, com a palavra, com a leitura, a sensação de 

ofuscamento faz com que o leque, a palavra, se abra. “Não seríamos, pois, cegos ao 

visível, mas sim, cegados pelo visível, ofuscados pela escritura.” (DERRIDA, 1973, p. 

46).  

 

2.3. Entrelaçamento das linguagens  

 

Imagens plásticas e literárias têm, ao passar dos séculos, se referendado 

mutuamente, retratando a própria história nas pinturas. Neste viés de referências e 
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influências entre artes, desliza a concepção da montagem teatral de Robert Wilson42 

dos sonetos de Shakespeare. Trazemos este exemplo, por expressar bem o caráter 

de leitor-encenador (RYNGAERT, 1998) que soma as experiências às aprendizagens 

das sensações, dos impactos com o objeto visto, e da inquietação causada quando o 

leitor-espectador também é observado e desafiado pela coisa artística: “a poesia como 

uma pintura sonora, a pintura como uma poesia muda”. Na palavra muda “o que é 

válido é o que não serve para nada.” (DEBRAY, 1993). Esta postura emancipável 

perante o objeto desencadeia uma chuva de associações que estão, em todo caso, 

implicadas no contexto da leitura.  

Na vivência, das erlebnis do leitor, é rompida a comunicação direta dos 

significados a priopri, e entrançadas as linhas de fuga e os sentidos ao longo da leitura.  

No soneto 66 de Willian Shakespeare, na encenação de Robert Wilson43, por 

exemplo, os personagens e o autor atuam na cena bíblica: a árvore, a cobra, o fruto 

proibido. Entretanto, ocorre a simbiose entre estética e política. Mais uma vez a 

imagem da morte que emana na imagem da vida. Performance, recepção e leitura 

imbricam-se no ato. Entra em cena o modelo teatral, o leitor-encenador, reafirmando 

a ideia de que toda dramaturgia escoa nas expressões das imagens fisgadas na cena.  

 

Escrito, o texto é fixado, mas a interpretação permanece entregue à 
iniciativa do diretor e, mais ainda, à liberdade controlada dos atores, 
de sorte que sua variação se manifesta, em última análise, pela 
maneira como é levado em conta por um pensamento individual. 
Assistir a uma representação teatral emblematiza, assim, aquilo ao 
que tende – o que é potencialmente – todo ato de leitura. (ZUMTHOR, 
2000, p. 72). 

 

Este processo, que assola as ideias preconcebidas, mobiliza o exercício da 

leitura no mundo das palavras e das imagens, do legível e do visível. Na cena 

imaginada, o susto (o efeito) e a vibração dramática cruzam as imagens culturais, 

contextuais e perceptuais. São encontros entre culturas, contextos, tradições e 

novidades. São fragmentos que, sem intenções, inintencionais, fazem aflorar rizomas 

nos destinos das imagens. 

 

                                                           
42 Encenador, coreógrafo, escultor, pintor e dramaturgo norte-americano.  
43“Materializando a proposição da Gesamtkunstwerk (obra de arte total) wagneriana, Robert Wilson 
equipara paisagens visuais, textualidades, performer, luminiscências, numa cena de intensidades em 
que vários procedimentos criativos trafegam sem as hierarquias clássicas texto-ator-narrativa.” 
(COHEN,1998, p. XXIV). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Encenador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Core%C3%B3grafo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escultor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pintor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dramaturgo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica


74 
 

A fruição da obra e a sua compreensão dependem do conhecimento 
e das prévias experiências de vida de cada observador. Não preciso 
saber nada sobre uma obra para senti-la do meu jeito, mas não sinto 
do mesmo jeito que o meu vizinho, nem a sente, como eu, o seu autor. 
(BOAL, 2009, p. 84).  

 

Frente ao leitor, estamos diante de um receptor ativo que não perde os seus 

referenciais. Essa liberação afetiva de entendimento desencadeia as imagens presas 

naquelas palavras não ditas. Uma espécie de bloqueio no receptor, causado pelas 

ideias preconcebidas da obra, cresce como dominação intelectual na divisão de 

capazes e competentes, de privilegiados que detém os instrumentos e conhecimentos 

“apropriados” para interpretar uma obra.  

Cremos que, para contrapor a esta lógica dominante, surge a estética da 

recepção como reconhecimento desta atitude transformadora e política de atores, 

leitores, encenadores e espectadores. Há as imagens pensantes e consequentemente 

pictóricas que emanam, também, do corpo comunitário, cuja produção constitui 

significados temporários. São atos insurgentes contra os possíveis sentidos 

intrínsecos nos direcionamentos dados pelo autor. As indicações e pistas, marcadas 

na obra, fazem vazar novas sensações. Estas sensações fogem de uma interpretação 

única, impessoal.  

A relação entre o texto, a palavra e a cena, de maneira a desconstruir a 

narrativa teatral como unificadora, expõe a dramaturgia igualmente à 

fragmentação, ao contrário dos antigos modelos dramáticos contínuos e lineares. 

Ainda, recorrendo a Ryngaert, a respeito da descontinuidade, podemos observar a 

escrita dramática descontínua atuar nas 

 

[...] arestas vivas que marcam as separações e entalham o relato com 
vazios narrativos preenchidos à sua maneira pelo efeito de montagem 
que propõe uma ordenação ou que, ao contrário, revela as fendas, 
produz um efeito de quebra-cabeça ou de caos cuja eventual 
reconstituição é deixada em parte à iniciativa do leitor. (RYNGAERT, 
1998, p. 86). 

 

Essa tendência envolve imagem, texto e palavra e remete à linguagem, ao 

corpo, à política, às representações sociais e artísticas. Na dimensão da palavra, o 

papel simbólico da linguagem é tensionado, possibilitando que, por esta, passem 

fluxos de vida, de pensamento e sensações.  



75 
 

As engrenagens das “máquinas desejantes” impulsionam o afastamento do 

pensamento metafórico. “A máquina desejante não é uma metáfora: é o que corta 

e é cortado [...]” (DELEUZE; GUATTARI, 1972, p. 44). Há, neste sentido, a fuga do 

leitor em busca de uma ilha deserta, desconhecida. No processo de criação, o texto 

lido é atravessado por outras vozes, outras imagens pictóricas e pensantes, O texto 

literário é desapropriado e as imagens das imagens tornam-se simulacros. 

 

Nas máquinas desejantes funciona tudo ao mesmo tempo, mas em 
hiatos rupturas, avarias e falhas, intermitências e curto-circuitos [sic], 
distâncias e fragmentações, numa soma que nunca reúne as partes 
num todo. (DELEUZE; GUATTARI, 1972, p. 45). 

 

É na dimensão do espectador/leitor com o texto que a criação de Müller e Boal 

incide na ideia do político na imagem. Estas imagens, mesmo que reportem ao 

pictórico, fotográfico, na relação entre texto e leitura, têm o político como um ato 

emancipado. Por sua vez, é neste sentido que entre Boal e Müller o político se 

manifesta. Os pensamentos dos autores, ao atravessarem o processo criativo, 

pressupõem, de maneiras distintas, uma abertura para que o leitor dê vazão aos fluxos 

emancipatórios. O próprio texto, na sua forma fragmentada, ao provocar o dissenso, 

corrobora com o político, não apenas nas imagens indicadas, mas numa imagem por 

vir, uma imagem inalcançável, numa movência constante.  

O espectador e o leitor têm similitude quando são partes do político, da não 

aceitação da subjugação à passividade daqueles que desconhecem e não participam 

dos meios de produção, pois, ser espectador é ser parte de uma comunidade incapaz 

de conhecer e de agir. O teatro de Boal, embora não elimine, no todo, o espectador, 

o transforma em “espect-ator”, de modo a pensar um teatro no qual os espectadores 

não estão divididos daqueles que atuam no palco. Há uma perturbação dessa partilha 

que separa atores e espectadores. Assim, o espaço de atores e espectadores não se 

constitui na separação palco-plateia. No entendimento de Boal, o “espect-ator” é um 

espectador atuante. 

Ao pensar a cena como energia performática, da experiência única, que lança 

o teatro em busca de uma nova forma de acontecimento, Rancière (2012b, p. 9) diz 

que “é preciso um teatro sem espectadores, em que os assistentes aprendam em vez 

de ser seduzidos por imagens, no qual eles se tornem participantes ativos em vez de 

serem voyeurs passivos”. Assim também transcorre o teatro de Boal. Mas há, em 
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relação ao teatro de Müller, diferença no modo de pensar a cena. No que tange à 

escritura, ao texto propriamente dito, é no drama, na ação, como desdobramento da 

dramaturgia que, efetivamente, a performance, o poder ativo do teatro é tratado. 

No entanto, a forma da escritura, a maneira como as palavras, as frases, as 

cenas são distribuídas delimitam alguns territórios, fronteirando campos de 

entendimento da performance cênica. Deparamo-nos com formas e conteúdos 

dramatúrgicos que provocam rompimentos no conceito do trágico aristotélico. A 

identificação, a empatia com os personagens causa embrutecimento nos 

espectadores. Sobre a questão da coerção do espectador, pode ser verificado no 

primeiro capítulo do livro de Boal (1975) “Teatro do oprimido e outras poéticas 

políticas” intitulado “O sistema trágico coercitivo de Aristóteles”, assim como sobre 

uma lógica embrutecedora discutida por Rancière (2012b, p. 18) ao afirmar que “o que 

o espectador deve ver é aquilo que o diretor o faz ver. O que aquele deve sentir é a 

energia que este lhe comunica”.  

Para romper a lógica embrutecedora e coercitiva, os autores, de maneira 

intencional ou “inintencional”, ou uma intenção inintencional, como proferiu Rancière 

ao tratar do regime estético das artes, sugerem uma dissipação da separação entre 

os que mostram e os que olham, os que dizem e os que ouvem.  

O inintencional, neste caso, mesmo carregado de intenções dos autores, se 

configura de tal maneira cuja intencionalidade é provocar um estranhamento no outro. 

É neste sentido que a abertura imanente no texto teatral possibilita as reinvenções as 

quais transcorrem em novas composições desprendidas de representações e 

reproduções dos enredos. Neste caso, o político figura entre forma e conteúdo.  

O político nas imagens, em Boal e Müller, como máquinas molares e conexões 

moleculares da performance da escrita cênica, está agenciado por desentendimentos 

do conceito de emancipação do espectador/leitor.  

 

A este será mostrado, portanto, um espetáculo estranho, inabitual, um 
enigma cujo sentido ele precisa buscar. Assim, será obrigado a trocar 
a posição de espectador passivo pela de inquiridor ou experimentador 
científico que observa os fenômenos e procura suas causas. Ou então 
lhe será proposto um dilema exemplar, semelhante aos propostos às 
pessoas empenhadas nas decisões da ação. Desse modo, precisará 
aguçar seu próprio senso de avaliação das razões, da discussão e da 
escolha decisiva. (RANCIÈRE, 2012b, p. 10).  
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Há um jogo de sentidos, uma lógica desprendida de qualquer ideia de 

transmissão de mensagens? Um leitor criador, na qualidade de cineasta, pintor, 

fotógrafo, encenador, já não faz da escritura um território expropriado, parte de um 

processo criativo? Müller e Boal têm como foco o espectador/leitor, mas cada qual do 

seu modo. Por isso mesmo, as perguntam se dão no campo do desentendimento. O 

fato de as ideias estarem aparentemente sinalizando atuações emancipadas, levando 

aos vetores, às linhas de fuga, às desterritorializações, apresentam diferenças entre 

Müller e Boal que reverberam como alongamento de dois modos de apresentação do 

estranhamento no teatro: pelo distanciamento e pela aproximação. Digamos que o 

primeiro modo seja a intenção do teatro épico brechtiano de pensar a cena como 

espaço de discussão dos interesses da comunidade, no qual o espectador se 

distancia para aguçar o pensamento crítico; enquanto o segundo modo desconstrói a 

divisão que separa o espaço do observador e do ator, e o teatro retorna ao seu estado 

ritualístico de proximidade e participação.  

Augusto Boal, ao propor o “teatro-fórum”, distancia e aproxima ao mesmo 

tempo atores e espectadores. Mas, o conceito filosófico de um teatro para mudar o 

mundo e a abertura intencional do jogo do teatro do oprimido ainda se mantém 

resguardado por intervenções que têm nas cenas modelos que as orientam. Ou seja, 

as situações apresentadas estão a priori inseridas em temas previamente escolhidos. 

 Todavia, a oposição à prática de embrutecimento, de segregação das partes 

envolvidas no acontecimento cênico, mesmo sendo uma prática de emancipação 

intelectual, mantém-se sob a indicação temática. Quando o espectador se coloca no 

lugar do personagem protagonista, este por sua vez muda os argumentos do 

protagonista sem, no entanto, desviar o contexto no qual o conflito se deu. Colocar-se 

no lugar do protagonista-oprimido é se posicionar a partir daquele problema 

específico, na condição em que os personagens se encontram na cena. Dessa 

maneira, o teatro reformula sua feição elisabetana. Não se trata mais de, apenas, 

trazer à tona os problemas sociais, como arte provocadora das mudanças sociais e 

políticas do Estado, mas ir além do conteúdo e ensaiar as transformações no modo 

de praticar o teatro como “formas sensíveis da experiência humana”. O teatro de Boal 

é também uma “restauração de sua natureza de assembleia ou de cerimônia 

comunitária”. Quando pensamos o caráter comunitário do teatro do oprimido, 

evidencia-se que os temas partem dos espectadores, os atores atuam naquilo que a 

comunidade os apresentam com situação, como tema. Ora, os atores não chegam no 



78 
 

local do acontecimento teatral com ideias acabadas, ao contrário disso, eles movem 

a cena para uma manifestação coletiva. Busca-se ações para um devir, para uma 

constante emancipação. Para Rancière (2012b, p. 19-20) “quanto menos o 

dramaturgo sabe o que quer que a coletividade dos espectadores faça, mas sabem 

que estes devem agir como coletividade, transformar sua agregação em comunidade”.       

Para Müller, a emancipação horizontaliza-se em outras superfícies. O político 

atua diretamente na forma teatral, numa performance cênica que almeja a 

desteatralização. A ruptura de Müller com a peça didática brechtiana, na segunda 

metade dos anos setenta, acentua cada vez mais o pensamento pós-dramático de 

suas criações. Paulatinamente ele vai se distanciando da ideia de um teatro a serviço 

do realismo social, praticado e exigido na República Democrática Alemã. E, 

definitivamente, na carta que escreveu para Reiner Steinweg deixa transparecer 

claramente sua nova posição em relação ao teatro: “Mir fällt zum Lerhstück nichts 

mehr ein.” (Não me agrada mais a peça de aprendizagem/peça didática). 

 

ADEUS À PEÇA DIDÁTICA 
Caro Steinweg, 
Com um desprazer imenso, tentei tirar daquela massa de palavras (a 
massa é a parte que me cabe) das nossas discussões sobre a peça 
didática, qualquer coisa de utilizável para terceiros. Essa tentativa 
falhou. Já não sei mais o que há a dizer sobre a peça didática. Uma 
adepta de Brecht, em 1957, criticava A Correção (Die Korrektur). As 
narrações não têm destinatários. Aquilo que não tem destinatário, não 
pode ser encenado. Fraca opinião sobre arte, mesmo sem falar na 
imagem pré-industrial da sociedade; em 1977 conheço menos o meu 
destinatário, do que antes; hoje, mais do que em 1957, as peças são 
escritas para o teatro e não para um público. Não me vou pôr à sombra 
da bananeira e esperar que passe por aí uma situação 
(revolucionária). Mas a teoria sem fundamento não é o meu ‘metier’, 
não sou um filósofo que, para pensar, não precisa de um motivo. Nem 
tão pouco [sic] sou um arqueólogo e penso que nos será preciso dizer 
adeus à PEÇA DIDÁTICA até o próximo tremor de terra. O apocalipse 
cristão de A Decisão terminou. A história adiou o processo enviando-
o para a rua. Nem mesmo os coros ensinados são mais capazes de 
cantar. O humanismo já só se manifesta como terrorismo. O coktail 
molotov é o último acontecimento cultural da burguesia. Que resta? 
Textos solitários à espera de história. E a memória esburacada, a 
sabedoria frágil das massas logo ameaçada pelo esquecimento. Num 
terreno onde a DOUTRINA está tão profundamente enterrada, e ainda 
por cima minado, é preciso por vezes enfiar a cabeça na areia (massa 
pedra) para continuar a ver. As toupeiras ou o derrotismo construtivo. 
4.1.1977.                        Heiner Müller44 

 

                                                           
44 Heiner Müller in MENDES, Anabela. A Missão e outras peças. Lisboa: Apáginastantas, 1982. p. 81) 
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A carta é um divisor de águas na estética de Müller. Definitivamente, temos 

uma posição de afastamento do teatro brechtiano. A partir de tal momento, podemos 

verificar que este deslocamento de Müller já demarca um diferencial do teatro de Boal.   

 Vale, aqui, salientar que o afastamento de Müller, ou a sua despedida da 

metodologia da peça de aprendizagem, como modalidade do sistema teatral de 

Brecht, não foi uma atitude de rompimento com a expressão política de uma arte 

engajada e fuga para uma arte meramente abstrata, como, possivelmente, pode ser 

entendido. Não, de maneira alguma. O que Müller critica são as expressões artísticas, 

orientadas pelas direções políticas da RDA, numa perspectiva do realismo social, que 

atravanca a possibilidade de experimentos das novas técnicas teatrais que envolve 

outras artes, como: o cinema, a dança, as artes plásticas, e outros gêneros literários, 

nos caminhos, não retilíneos, de um teatro como parte de uma arte total. Ele não 

rompeu com a peça didática, mas concebeu um Konstruktive Defaitismus (fracasso 

construtivo), na involução de uma arte como perturbação.  

 

O objetivo (da peça de aprendizagem) permanece, como antes, 
voltado para a mudança de História e preparação dos próximos abalos 
(políticos), apenas, na visão do autor, os métodos e os procedimentos 
da arte devem ser outros.  Ela pode, enquanto a doutrina estiver bem 
enterrada, nunca mais ser orientada por um determinado programa 
revolucionário, nunca mais ser, apenas, instrumento e meio para 
divulgação desta discussão, ao invés disto deve torna-se fonte de 
novos conhecimentos e experiências, que ela, até agora, encontra-se, 
continuamente, na busca de campos inexplorados. Para Müller, isto é, 
acima de tudo, o ‘espírito’ do sujeito desesperado. Este é o campo, 
sobre o qual, na década de setenta, ele conduziu sua dramática 
disputa com a sociedade. (WIEGHAUS, 1984, p. 212, tradução 
nossa).45  

 

Há uma ação de desconstrução da ideia de um teatro de indivíduo para um 

teatro do coletivo. A peça de aprendizagem é uma ação dos jogadores que, segundo 

a concepção de Müller, vai além dos ensinamentos e instrumentalizações para as 

práxis revolucionárias. Pelo contrário, as experiências da peça de aprendizagem 

                                                           
45 Das Ziel bleibt wie früher die Arbeit an der Veränderung der Geshichtte oder die Vorbereitung des 
“nächsten Erdbeben (s), nur die Methoden und die funktionsweisen der Kunst müssen nach Ansicht des 
Autors jetzt andere sein. Sie könne sich, solange “die Lehre so tief vergraben” sei, nicht mehr orientieren 
an einem bestimmten revolutionären Programm, nicht mehr nur Instrumente und Medium zu dessen 
Verbreitung und Diskussion sein, sondern müsse selber zur Quelle neuer Erkenntnis und Erfarung 
werden, die sie in bisher weitgehend unerforschten Gelände zu finden sucht. Für Müller ist dies vor 
allem die ‘Seele’ des verzweifelten Subjekts; sie ist das Terrain, auf dem er in den siebziger Jahren 
seinem dramatischen Disput mit der Gesellschaft führt.”( WIEGHAUS, 1984, p. 212). 
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processam um trabalho coletivo dramatúrgico, no qual os procedimentos criativos 

levam à desmontagem da autoria e à superação da contradição entre arte e vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

O POLÍTICO NA IMAGEM DA LITERATURA DRAMÁTICA
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Antes do exílio na Europa, Boal viveu entre ditaduras na América do sul. É 

uma coincidência que a Viagem à Europa tenha sido poucos meses depois que Heiner 

Müller viajou, pela primeira vez, para a América. São linhas cruzadas. O Oceano 

Atlântico atravessado em movimentos contrários. Tecendo uma ideia figurada da 

história, Müller, estando na Europa, não permaneceu na sala esperando uma nova 

história, partiu para o “Novo Mundo”, em busca de um “novo drama”.  

 Os conflitos vivenciados por Müller e Boal, no contexto político alemão e 

brasileiro, dão às imagens, em relevos nas dramaturgias, as dimensões espetaculares 

da estética cênica. Apesar de A missão discorrer sobre uma revolução para libertação 

dos escravos jamaicanos, o levante não parte dos escravizados, mas é impulsionado 

pelo ideário de liberdade, igualdade, fraternidade da Revolução Francesa. O assunto 

é focado sob a relação de três missionários europeus que intentam propagar este 

ideário. Ao contrário da peça “Arena conta Zumbi”, de Augusto Boal e Gianfrancesco 

Guarniere, na qual o levante dos escravos é mobilizado pelos próprios escravos, como 

manifestação política que surge de seus próprios desejos, A missão tematiza a traição 

de um dos missionários e transcorre do ponto de vista do traidor.  

Em O homem que era uma fábrica, a revolução não tem bandeira. Esta não 

se move para mudar uma vida coletiva. Os personagens entram na máquina 

capitalista midiática como tricksters. As ações inintencionais dos personagens às 

vezes tolas, às vezes espertas, são corpos estranhos provocando avaria no 

maquínico. O personagem, Bonifácio, desconhecendo o interesse da grande mídia 

televisada pela sua imagem, torna-se garoto propaganda dos produtos das 

multinacionais. Bonifácio é um tipo Carlitos em “Tempos modernos”.  

Esta tese não trata da política da imagem nem da imagem política, tampouco 

da imagem da política. Ressaltamos nos textos o aparecimento, as construções 

textuais dramáticas, do conteúdo e da expressão como dissensão, como manifesto 

político, o político no processo criativo do escritor, com suas escolhas, assim como as 

aberturas deixadas na obra que possibilitam a atuação recriadora do leitor. No 

entanto, como disse Rancière (1995, p. 7):  
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Não é porque a escrita é o instrumento do poder ou a via real do saber, 
em primeiro lugar, que ela é coisa política. Ela é coisa política porque 
seu gesto pertence à constituição estética da comunidade e se presta, 
acima de tudo, a alegorizar essa constituição. 
 

 O político, neste caso, pertence à partilha do sensível, na ordenação das partes 

do que une e do que divide. Porém, na redivisão, na reordenação, a potência do 

político acontece. Quando Müller escreveu “Hamletmáquina”, a partir do Hamlet de 

Shakespeare, age, politicamente, sobre o texto, ao fragmentar e trazer, das palavras 

mortas, sem destinatários, vozes e cenas que se ordenam em outro contexto. O 

mesmo acontece com A missão, ao emergir de fragmentos de Büchner e Ana 

Segehrs. Uma letra morta, sem destinatário, a dançar no caos, vai se unindo no 

movimento, e se proliferando como moléculas. Por estes desvios, “a escrita está 

liberta do ato de palavra que dá a um logos sua legitimidade, que o inscreve nos 

modos legítimos do falar e do ouvir, dos enunciadores e receptores autorizados.” 

(RANCIÈRE, 1995, p. 8). A expressão do político, nesses termos, tem proximidade 

com as imagens de Müller, principalmente, na década de setenta. No entanto, não 

podemos dizer o mesmo de Boal, pois, nele, as palavras têm vida e destinatário. “Para 

mim, a palavra é um ser vivo. Ao escrever este texto, sinto alegria sensual, corporal, 

vendo as palavras fugindo dos meus dedos e reaparecendo, alegres, na tela do 

computador.” (BOAL, 2000, p. 225). As palavras se agarram ao autor, antes de partir 

se despedem, mas serão sempre as palavras do autor. Neste modo de pensar 

sobressai o paradoxo do que seja político na imagem do texto dramático. Se há uma 

paternidade da palavra, consequentemente, a atuação emancipada está sobre 

domínios e a liberdade ameaçada. Assim sendo, parece-nos que a efetivação do 

político, a perturbação da ordem, só se efetiva, na escrita boaliana, se, dela, não se 

esperar lacunas e obscuridades, e, sobretudo, se a mesma energia e impulso do 

espectador diante da cena do teatro-fórum, por exemplo, reverta-se para o leitor  

potencializando uma leitura emancipada. A ruptura com o paternalismo seria o 

primeiro ato para o surgimento de uma palavra órfã, vagante.  “Somente o excesso de 

escrita ‘morta’ pode incluir a ‘voz viva’ na escrita morta.” (RANCIÈRE, 1995, p. 12). E 

a voz viva, a nosso entender, é a voz ativa de quem as ler. O excesso de escrita viva 

atuaria como uma forma de domínio. E nada de novo surge além do dito e do escrito. 

Se as palavras estão subjugadas ao escritor, as suas paixões, a sua visão de mundo, 

lê-lo é, de certa maneira, segui-lo, reproduzi-lo, representá-lo.  
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3.1. O político: conflitos, fugas e desterritorializações  

 

O político nas imagens dos textos dramáticos emana das falas, das frases, das 

indicações que promovem as imagens difusas e a multiplicidade de entendimentos na 

percepção seja de um leitor que não intenta a materialização das imagens ou de um 

leitor especialista que atua na transposição da linguagem do texto para cena. Não 

focamos nossa análise no texto em cena, no texto impostado, pois isto implicaria 

análise do espetáculo. Interessam-nos as possibilidades imanentes nas escrituras 

para os desdobramentos dos leitores encenadores. É uma etapa que antecede à 

realização do texto-espetacular. A imagem aqui é no sentido de plano de imanência. 

Não se quer um conceito pensado nem pensável, mas, como trata Deleuze e Guattari 

em “O que é a filosofia”, “[...] a imagem do pensamento, a imagem que ele se dá do 

que significa pensar, fazer uso do pensamento, se orientar no pensamento… Não é 

um método, pois todo método concerne eventualmente aos conceitos e supõe uma tal 

imagem”. (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 53). 

As imagens no texto dramático se manifestam nos vetores de saída e entrada 

ou mesmo de fuga da palavra escrita. E o político nelas se desentende com um teatro 

político de agitação e propaganda, de ideais revolucionários e partidários. Não se quer 

um espaço para democracia consensual. Ao contrário, é mais o dissenso que a move 

do que o consenso que a harmoniza. As afecções se dão no impacto dos corpos com 

as texturas, nas sensações, no pensado, na construção e desconstrução das 

imagens. Neste limiar não cabe pensar um realismo social ou a arte como imitação da 

vida.  

Tendo em vista que o conceito de político e de imagem se apresenta com uma 

multiplicidade de sentidos, faz-se necessário esclarecer em que sentido percebemos 

essas duas palavras. Sabendo que o político nas imagens dos textos dramáticos 

selecionados é o enfoque deste estudo, diremos, nesse caso, que o político nada tem 

a ver com a “política”, com a representação social, propriamente dita, nas relações 

institucionais. Contrariando a expressão adjetiva: “política”, o político é antes 

substantivo, a junção das ideias na perspectiva de um estado de dissenso, segundo 

o conceito de político defendido por Chantal Mouffe (1996) em “O regresso do político”. 

O político, neste caso, se evidencia nos conflitos sociais, nas relações entre 

dominados e dominantes e na fuga do estado de conforto no contrafluxo dinâmico da 

máquina-revolucionária. Com efeito, o político, como diferença, como disjunções, 
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como efetiva avaria no maquínico, emana de uma disrupção. O político, neste caso, é 

um acontecimento singular de “desestratificação” social. E o desejo de mudar o mundo 

manifesta-se como ato político efetivado na desconstrução, na ruptura, no corte do 

fluxo, na não-representação dos conteúdos e na fuga do pensamento logocêntrico46, 

no caso de Müller.  

No teatro de Boal, o político se efetiva em duas vertentes: tanto naquela que 

a ação teatral denuncia as situações opressoras, quanto na forma na qual o sensível 

se encontra partilhado na escritura com os espaços fronteiriços: quem escreve a peça, 

quem dirige, quem interpreta e quem, distanciado do espaço cênico ou mero leitor, 

não faz mais do que interpretar as intenções do autor. O político, como defendemos 

aqui, é uma avaria no maquínico. Ou seja, quando esta divisão é desnorteada e o jogo 

cênico acontece da fragmentação dessa lógica romântica.  

O conteúdo de um texto literário, neste caso, mesmo suscitando temas e 

imagens diversas do realismo social, não garante uma explicação elucidativa do 

pensamento político por estas vias. O político é o ato político, não como uma 

concepção “maniqueísta” da dramaturgia ao fazer uso da arte para inculcar preceitos 

políticos, partidários, ditos contemporâneos e inovadores. O político está no cerne da 

escritura e no rompimento com a forma estabelecida, dura, das estruturas dramáticas 

tradicionais, é antes devir, perturbação, fuga e desterritorialização.   

Buscamos identificar, nos textos, o aparecimento ou mesmo os ressaltos de 

construções textuais dramáticas que abrem possibilidades de criações e 

desconstruções das imagens como ato de emancipação do leitor. Não se trata de 

processos interpretativos, porém de perceptos, do que é sentido nos entremeios das 

palavras, das frases, e mesmo do que silencia nos textos.  

Nesse sentido, ainda no que cabe ao político e à escritura, a política na 

abordagem de Rancière potencializa a tessitura do nosso texto, quando associa a 

política às determinações da comunidade, nas suas divisões do real e do simbólico. 

O pensamento de Rancière reafirma o que entendemos como político, uma vez que 

                                                           
46 Chantal Mouffe (1996) amplia a possibilidade de pensarmos sobre uma “democracia radical” numa 
sociedade sem limites, percebendo as ideias de Claude Lefort, principalmente quando afirma que na 
modernidade a democracia é caracterizada pela “dissolução dos sinalizadores de certeza”. A 
democracia é caracterizada pela impossibilidade descritiva de pontos de vista singular e universal. É 
ainda no pensamento de Mouffe que encontramos as linhas de um devir-democrático. A democracia 
radical que ela defende é paradoxal, pois o mesmo impulso que a realiza é o que a desintegra. 
“Portanto, uma tal democracia será sempre uma democracia ‘futura’, uma vez que o conflito e o 
antagonismo são simultaneamente condição de possibilidade e condição de impossibilidade da sua 
total realização.” (MOUFFE, 1996, p. 19). 
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os próprios textos emergem como performance política. Há um prolongamento da 

escrita nos corpos, os quais, como parte de um coletivo, são comunitários. Neste caso, 

diz Rancière (1995, p. 7):  

  

Escrever é um ato político que, aparentemente, não pode ser realizado 
sem significar, ao mesmo tempo, aquilo que realiza: uma relação da 
mão que traça linhas ou signos com o corpo que ele prolonga; desse 
corpo com a mão que o anima e com outros corpos com os quais ele 
forma uma comunidade; dessa comunidade com a própria alma.  

 

Os textos dramáticos estudados são, sobretudo, consequências de posições 

políticas na performance dos escritores no ato da escrita. Efetivamente, são as 

disjunções e os desdobramentos na fuga da convenção do comum que nos anima 

nesta tese. Mas, é na “comunidade do sensível”, aquela que nos lembra de um 

movimento do futuro e de uma “terra por vir”47 (DELEUZE, 1976), onde tradição e 

novidade diluem-se numa escrita sensível da comunidade e “sente a necessidade de 

se desviar dela, ao engendrar a linha divisória e de passagem entre as palavras e as 

coisas”, como comenta  Rancière (1995, p. 18) sobre o “entusiasmo revolucionário” 

de William Wordsworth e a “insistência de Rimbaud em revestir o canto do futuro com 

os refrões (sic) idiotas da infância mendicante”.  

A imagem, por sua vez, assim como o “pensar”, tem um caráter pulsante 

inacabado e inconcluso e, por isso mesmo, em desfazimento constante. Neste caso, 

há um fluxo nômade de desterritorialização e de cortes do pensamento, no qual o 

político agoniza também na dissensão da imagem. É por estas brechas que as ideias 

de Deleuze, Guattari e Rancière atravessam o pensar político, por entender que eles 

acolheram em seus escritos a análise crítica do Capitalismo feita por Marx, assim 

como as variações pós-marxistas da vanguarda política revolucionária. Porém, o 

político nas imagens agenciado e atravessado pelo pensamento de Rancière, Deleuze 

e Guatarri’, difere das representações teológicas da história. As mudanças sociais 

pouco têm em comum com as lutas de classe. O político se movimenta nas 

desterritorializações e nas linhas de fuga. Contra a dialética revolucionária levanta-se 

                                                           
47 “O fim da história não tem mesmo outro sentido. Nela se reúnem os dois sentidos do processo, ou 
seja, o processo como movimento de produção social que vai até ao fim da desterritorialização, e como 
movimento da produção metafísica que arrasta e reproduz o desejo numa nova Terra. «O deserto 
cresce... o sinal está próximo...». O esquizo leva consigo os fluxos descodificados, fá-los atravessar o 
deserto do corpo sem órgãos onde instala as suas máquinas desejantes e produz um perpétuo 
escoamento de forças actuantes.” (DELEUZE, 1976, p. 136). 
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o devir-revolucionário, nele os indivíduos e grupos rompem com as amarras 

majoritárias. A “imagem” emerge enquanto conflito, enquanto invenção, ou seja, 

enquanto agenciamentos próprios/artísticos, enquanto devir, de uma dimensão 

inerente à realidade e do processo político virtual imanente apreendido.  

As imagens, antes dos traços pictóricos, antes da exterioridade, da 

representação da marterialidade, transitam nos espaçamentos das palavras, 

intensidades no entre palavras, nos vazios. A palavra, o texto, deixa de ser um 

referencial fixo de representação do mundo para deslizar na potência perceptiva, força 

assignificante, cuja multiplicidade de sentidos produz agenciamentos e conexões.  

Mesmo política e imagem sendo palavras recorrentes na produção dramática 

dos autores, percebe-se que as imagens em Boal têm um lugar significativo nas 

modalidades do teatro do oprimido. Por exemplo, o “teatro imagem” compõe uma 

visão fundamental na sistematização das experiências de Boal. A imagem corporal, a 

estátua (modelo gestáltico, fixo), se insere na abordagem não verbal, assumindo uma 

particularidade no diálogo que não requer a priori o uso da fala. Décadas depois de 

articular o teatro imagem, Boal ensaia as primeiras possibilidades para uma “estética 

do oprimido”. Müller, por sua vez, escreve um texto dramático chamado “Descrição de 

imagem”48 (Bildbeschreibung) que teve como referência um desenho de uma aluna 

de cenografia.  

Uma vez compreendido o pensamento que norteia o conceito de político e 

imagem é possível entender os processos teatrais de Müller e Boal quando eles tratam 

dos agenciamentos discursivos de leitura ao entrar em confronto com os textos. Logo, 

os textos tendem a deixar brechas ou se apresentam flexíveis à recriação de fora. 

Conforme os estudos de Katharina Keim (1998), os textos da última fase de Müller, 

anos setenta, atraem o leitor/espectador para um processo que não tem começo nem 

fim. Existem aberturas para que os leitores colaborem com o processo criativo. A 

conclusão da obra não é uma decisão do autor. Efetivamente, o texto é consequência 

temporária da abertura dada para os arranjos experimentais através de um laboratório 

de fantasia social. Esses estudos revelam que o político em Müller se dá, também, na 

                                                           
48 "Descrição da imagem" de Heiner Müller não é, na verdade, de Heiner Müller. Pelo menos não 
apenas. Ele pegou o desenho de uma estudante da Bulgária e usou como um modelo para o texto. 
(SEIDLER, Ulrich. SUSANNE TRUCKENBRODT ZEIGT IHRE INSZENIERUNG VON HEINER 
MÜLLERS "BILDBESCHREIBUNG" IN DEN SOPHIENSÆLEN. Chor der Co-Autoren. In: Berliner 
Zeitung, 20.11.2003). 
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forma da escritura teatral. Para Müller49 (1986) a literatura deve resistir ao teatro, pois, 

quando ela não parece boa para ser realizada no teatro, melhor é, e mais interessante. 

Com efeito, há um desfazimento do conceito de gênero dramático e da concepção 

iluminista.  

Outros estudos que arregimentam o olhar sobre os textos dramáticos, e para 

deles agenciar o que chamamos de o político nas imagens, são as discussões sobre 

a “frase-imagem e a grande parataxe50”, assim como, “o espectador emancipado”.  

Para Rancière (2012b, p.17): 

 

O espectador também age, tal como o aluno ou o intelectual. Ele 
observa, seleciona, compara, interpreta. Relaciona o que vê com 
muitas outras coisas que viu em outras cenas, em outros tipos de 
lugares. Compõe seu próprio poema com os elementos do poema que 
tem diante de si. Participa da performance refazendo-a à sua maneira, 
furtando-se, por exemplo, à energia vital que esta supostamente deve 
transmitir para transformá-la em pura imagem e associar essa pura 
imagem a uma história que leu ou sonhou, viveu ou inventou. 

 
Trata-se da emancipação intelectual, da igualdade das inteligências. Ao 

contrário, uma dependência do espectador do espetáculo, do leitor do autor, reafirma 

a separação entre palco e plateia, entre o texto e o seu leitor. É neste sentido que 

Müller e Boal, com as respectivas teorias pós-dramáticas e do teatro do oprimido, 

cruzam-se nos aspectos do político e da imagem.  

 

A partir de critérios, como positivo/negativo, que partem do conteúdo, 
o fato de Wirkung (eficácia) é posto entre parênteses. Dessa forma, 
quem é posto entre parênteses é o público. Uma peça não nasce no 
palco, não acontece apenas no palco, mas entre o palco e a plateia. 
(MÜLLER in KOUDELA, 2003, p. 106). 

 

Se tomarmos o que Müller disse sobre o acontecimento cênico, poderemos, 

sem hesitar, dizer que o processo de leitura põe a escritura em um território 

temporário. As impressões, as primeiras imagens são uma astúcia do pensamento. 

Não defendemos que as imagens sejam resultantes de leituras interpretativas das 

                                                           
49 MÜLLER, Heiner. Literatur muβ dem Theater Wiederstand leisten. Ein Gespräch mit Horst Laube 
(1975), in: ders: Gesammelte Irrtümer, 1986, ps. 14-30.  
50 Segundo Rancière (2012a) a grande parataxe seria “[...]uma grande justaposição caótica, de uma 
grande mistura indiferente das significações e das materialidades.” Para tal, as medidas comuns são 
desmoronadas, permanecendo o comum, “a lei do profundo hoje”. A potência da arte é a força do 
imensurável, a potência do caos. 
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intenções do autor, mesmo aquelas focadas por uma câmera ou molduradas no 

espaço cênico e delimitadas por um campo de visão. As imagens emanadas do texto 

são difusas e difíceis de serem detidas por significações únicas. Todavia, o político é 

uma ação emancipada do leitor, um ato transgressivo, um rompimento da condição 

passiva, interpretativa, de um desentendimento manifesto. A nosso entender, a 

energia imanente provocadora de aberturas nas entranhas da arte e ressignificada 

pelo leitor/espectador em estado de emancipação, impulsiona a atitude política 

questionadora da oposição entre olhar e agir, “quando se compreende que as 

evidências que assim estruturam as relações do dizer pertencem à estrutura da 

dominação e da sujeição.” (RANCIÈRE, 2012b, p. 17). 

Müller se reorienta fazendo eclodir na sua prática uma expressão teatral no 

campo do "Novo drama", em um regime estético de "fragmentação da forma". De 

acordo com a pesquisa de Keller, no tópico “A dramaturgia do fragmento” (Die 

dramatugie des fragmentes), lê-se em um fragmento de uma carta de Müller: “Nehuma 

literatura dramática é assim tão rica de fragmentação como a alemã. Isto tem haver 

com o carater fragmentado de nossa História (do Teatro).” (KELLER, 1972, p. 81, 

tradução nossa) (Keine dramatische Literatur ist an fragmenten so reich wie die 

deutsche. Das hat mit dem fragmentcharakter unserer (Theater-) Geschichte zu tun). 

A fragmentação como método. 

Os anos oitenta são marcantes na virada das concepções cênicas. O texto 

dramático A missão: lembranças de uma revolução acirra uma transformação na 

literatura, nas percepções e nas imagens incorporadas por uma maneira de encenar, 

também, fragmentada. Dessa forma, acentua-se cada vez mais a dinâmica pós-

dramática, na qual as imagens são descoladas de discursos políticos engajados. São 

acontecimentos teatrais transgressores da forma de manifestação dramática. O 

político na imagem aparece como anomalia de uma dramatúrgica fragmentada, cheia 

de fissuras pelas quais as imagens vazam.  

As motivações dos autores para as artes cênicas e suas expressões literárias 

impulsionam o processo de criação em movimentos oscilantes: das descrições de 

situações do cotidiano, de paisagens traduzidas nas poéticas corporais, às 

fragmentações textuais, cênicas e performáticas, cujas imagens emergem tanto das 

leituras e das recepções de outras obras literárias como do contexto da época. Deste 

modo, os textos dramáticos ou resultam da colagem de fragmentos de textos alheios 

ou emergem dos contextos vividos.  
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Os textos teatrais selecionados sofreram e causaram contaminações de 

outras criações. Boal, por exemplo, nas suas leituras do teatro brechtiano, inicia no 

Teatro de Arena de São Paulo experimentando outras formas teatrais, promovendo a 

revolução tanto na estrutura do texto dramático como na forma de encená-lo, 

contrariando os preceitos dramáticos das convenções clássicas do drama tradicional 

romântico.  

O político nas imagens dos textos dramáticos agenciados nesta tese gera 

certa tensão, pois as imagens não se enquadram em leituras únicas, mesmo aquelas 

que, focadas pela câmera ou molduradas no espaço cênico, delimitam um campo de 

visão. De outro lado, do texto também emanam imagens difusas tornando mais difícil 

a detenção de um significado único. O político, neste caso, acontece na ação 

emancipada sobre o texto, no ato transgressivo do rompimento da condição passiva, 

interpretativa, que corrobora a atividade do leitor. Todavia, o texto dramático, quando 

possibilita os desvios, quando deixa escoar outras possibilidades, quando foge das 

linhas narrativas lineares já se mostra político, como provocador de desentendimento.  

Se colocarmos as fases mullerianas e boalianas da escritura cênica, uma 

diante da outra, veremos que os temas e os textos, como manifestação do político, 

não podem ser estratificados. São processos criativos e interesses temáticos 

entrecruzados. Mas, certamente, até o momento da escritura de A missão, vemos que 

Müller vai deixando os temas locais para os universais.  

De Boal não se pode dizer seguramente sobre as fases, mas, nos seus 

escritos e com a ampliação do teatro do oprimido é visível o desprendimento de temas 

universais para alcançar o local. Enquanto Müller desconstrói a estrutura convencional 

do texto dramático, numa complexidade tal, abrindo todas as possibilidades de 

intervenção do leitor, Augusto Boal busca uma linguagem popular das localidades e 

democratiza a produção do teatro. O tema e o texto são construídos por espectadores 

e atores na dinâmica de uma dramaturgia simultânea. Portanto, os textos, agenciados 

nesta tese, ou afetam pela forma irreverente, assignificante, das imagens sonâmbulas 

e surreais, na dramaturgia mülleriana, ou se mesclam em situações absurdas, as 

quais, embora se mantenham numa linha narrativa, são, quase sempre, traçados de 

acontecimentos atípicos, como na dramaturgia boaliana: um homem que produz e 

vende fezes àqueles que desejam um visto para trabalhar nos Estados norte-

americanos.   
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3.1.1.  Aprendizagens e fragmentações  

 

Heiner Müller, na sua fase inicial como escritor, se ocupou com temas da RDA 

(República Democrática Alemã) relacionados à revolução agrária e industrial. São 

peças de aprendizagens (Lehrstücke) cuja influência do teatro brechtiano é visível. A 

partir dos anos setenta, pós-revoltas de 68, os processos de montagem e colagem do 

texto dramático potencializaram-se nas escrituras, ampliando as imagens para a 

história alemã e europeia. Todavia, mesmo que os processos de fragmentações de 

textos, montagens e colagens sejam pontos de interesse desta tese, focalizamos nas 

imagens da terceira fase, nas quais o autor se volta para temas universais e faz 

emergir uma dramaturgia de construção complexa com amplas perspectivas em 

relação aos motivos de uma escritura cujos temas estão diretamente ligados a outras 

obras da literatura clássica e contemporânea. Neste caso, o texto é um campo de 

experimentações e o teatro um “laboratório para fantasia social” (Laboratorium 

sozialer Phantasie), termo do filósofo Wolfgang Heise (cf. KELLER, 1992) para o 

entendimento da contribuição do teatro para democratização da sociedade socialista. 

Neste processo, o leitor/espectador tem atenção especial. Na escritura de Müller são 

recorrentes os experimentos traduzidos nas palavras como fragmentação, texto 

colagem, morte da história, teatro de imagens, entre outras que nos fazem pensar 

sobre as desterritorializações dos textos como pontos de irradiação de linhas de fuga. 

Uma teia em refazimento atraindo e expelindo, devorando e vomitando as sombras 

da história.  

A missão, considerada como dramaturgia da terceira fase do autor, se volta à 

história universal. Nesta fase há transformações na forma da escritura e a 

necessidade pulsante de desconstrução da velha ideia de história. Para Müller, a 

Europa permanece numa sala esperando por novidades, as quais, para ele, virão do 

Terceiro Mundo, mesmo sendo uma “ilha de desordem” colonizada, explorada, 

subjugada, com todos os problemas de fome e superpopulação. É desse caos que a 

nova história virá à tona. Para Koudela (2003, p. 31) “A Missão insere-se, na produção 

literária e teatral contemporânea, como documento de um tempo em crise, ‘em que 

tudo espera por história’”. 

Na fragmentação do processo histórico, o político atua na performance da 

escrita. O próprio Müller considera o desenvolvimento de sua dramaturgia entre 

Hamletmachine e A missão: lembranças de uma revolução como um "movimento 
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difuso […], um movimento em um espaço de perguntas para as quais ele mesmo não 

tem respostas”.51 Este vazio, estas questões sem respostas, é uma abertura que 

provoca nos leitores deleites e vertigens no processo de criação do texto. São por 

estas brechas que verificamos o político nas imagens e suas variações manifestadas 

pelo dramaturgista, leitor, encenador ou ator. 

Outra imagem que não devemos deixar de ressaltar está no momento político 

europeu e latino americano. A Alemanha dividida tensiona a obra de Müller de tal 

modo que, entre ditaduras, a escritura expressa o grito, o desespero. Os sistemas 

capitalista e socialista alemães foram ferrenhamente criticados nas obras e discursos 

de Müller.  

Andreas Keller (1992) traça uma análise com vistas na dramaturgia de Heiner 

Müller compreendendo as fases e as transições do pensamento do autor e como 

essas mudanças são visualizadas na forma dramatúrgica. Dessa pesquisa nos 

interessamos pela última fase do autor, principalmente, no que concerne ao texto A 

missão: lembranças de uma revolução. No tópico, “Rever o tempo de cólera: Teatro 

da memória”52, há uma reflexão sobre a memória em seu “tempo não arbitrário”, uma 

memória involuntária que não pode ser controlada. O tempo-espaço em A missão 

ativa os sentidos para dimensões temporais e espaciais em desordem.  

 

3.2. O dissenso de uma literatura menor: encontros possíveis  

 

Os aspectos do político discutidos nesta tese são reflexos e empréstimos de 

alguns estudos ensaísticos, sistemas de análise de textos teatrais, que têm suas 

vozes atravessadas na nossa escritura. Sem nos fechar em um único pensamento, 

exceto no foco dado às correlações entre o teatro pós-dramático e o teatro do 

oprimido, ressaltamos pontos de interseções entre Müller e Boal no tocante aos 

movimentos políticos possíveis de extrair dos textos dramáticos, são eles: o teatro 

brechtiano, a atuação política nos partidos de esquerda, o pensamento utópico de 

transformação social, e o ponto mais acentuado é a pratica de um teatro que subverte 

a cena, o espaço e a ordem sensível do teatro cujo espectador é motivado, ou através 

da indignação ou do espanto, a fazer parte do ritual ou da performance. Estas ideias 

transpassam os textos, sobretudo na interface do teatro e da vida. Autores, com 

                                                           
51 Conversa com Horst Laube. In: KELLER, 1992, p. 233. 
52 “Blick zurück im Zorn: Das “Theater der Erinnerung”  
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acentuada práxis política, deixam sobressair uma escrita-manifesto, ou seja, uma 

escritura que per se expressa o político ao não se pretender fixa, inalterável, e não 

fazer parte de um circuito comercial e até mesmo das indicações e encomendas dos 

poderes majoritários. 

 
A luta de classes, o cômputo polêmico enquanto um todo dos que não 
são nada, é a própria política. A divisão do sensível pertence à 
definição mesma da política como modo específico da ação humana. 
O cômputo enquanto um todo dos que não são nada define uma 
comunidade que só pode ser uma comunidade do litígio. (RANCIÈRE, 
in: ADAUTO, 1996, p. 371). 

 

 O que está imanente nos textos é a opção por um teatro que reivindica o 

acontecimento político. Por um lado, um teatro para tornar impossível a realidade e 

por outro lado um teatro para transformá-la. Já sabemos que esta interseção não se 

ressalta nos estilos narrativos e pós-narrativos dos autores, até por que, salvo Brecht, 

como modelo de inspiração teatral para ambos, é visível a diferença nas escolhas de 

seus pares, ou seja, de seus referenciais teóricos. Quando Boal afirma que o teatro 

do oprimido até pode ser absurdo, mas nunca surrealista, não coaduna com Müller 

que, cada vez mais, vai adentrando neste universo.  

O que está em jogo é uma literatura menor (DELEUZE; GUATTARI, 1977b) 

como potência política, como devir, e acrescentamos aqui, como dissenso. Este 

acréscimo é um desafio caloroso implicado no cruzamento dos pensamentos de 

Deleuze e Rancière. Nessa fronteira, a imagem de Boal encontra a de Müller, mas 

revelada no encontro que acontece em desentendimentos. São imagens 

dessemelhantes de termos iguais. O político como turbulência, como devir minoritário 

que foge dos modelos teatrais dramatúrgicos maiores. São desvios que 

desestabilizam o modelo canônico dos textos ora na forma literária ora no tratamento 

dado ao tema.  

Em O homem que era uma fábrica, Boal trata o caso de Bonifácio sem 

apresentar uma saída ideal para o problema, uma vez que os protagonistas 

fracassam. O sentido oposto ao sistema dramático tradicional já se apresenta como 

uma característica minoritária: os motivos sendo adaptações de histórias contadas 

pelo povo compõem a peça com uma narrativa de fácil acesso. O personagem entra 

na máquina capitalista, seguindo o fluxo para, em seguida, implodir as engrenagens 

e seguir o refluxo. Bonifácio, como “garoto propaganda” dos produtos das 
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multinacionais, sem reconhecer o seu papel, transcorre em conformidade, pois a fala 

não é competência sua, mas antes, reprodução de palavras ditadas, pois ele mesmo 

não tem competência para tanto, por não fazer parte do mundo sensível daqueles que 

sabem o que dizer, o que ver e contar53. Ele, como desempregado, pertence ao grupo 

que não cabe em outra função, pois a sua ocupação é procurar emprego, ser serviçal 

de um cidadão “competente” que o lidere e o diga o que deve fazer.  

Nesse caso, o que se apresenta como político foge das convenções. A revolta 

de Bonifácio como parte de uma classe de desempregados, a tomada de consciência 

de sua condição, seria o consenso. Entretanto, é exatamente na contrariedade do que 

se espera de uma ação política que o político emerge. Como assim? Como produto 

fabricado pela mídia e detentor de uma imagem pública especial, Bonifácio, conhecido 

nacionalmente como o homem do “cocô de ouro”, decide não mais realizar uma 

travessia à procura de emprego e melhores condições de vida nos Estados Unidos. O 

seu ato político, consciente ou não, é seguir o refluxo da máquina midiática e entrar 

no mercado com um produto excepcional: excrementos fecais.  

Ora, a luta de classes não está sob a política se esta é a própria política. Como 

disse Rancière (in ADAUTO, 1996, p. 371) “a luta de classes, o cômputo polêmico 

enquanto um todo dos que são nada, é a própria política”. Ela está no acontecimento, 

no descosimento das convenções, na reformulação do conceito habitual de política 

definido nos processos e nas agregações e consentimentos da comunidade, na 

organização dos poderes, na distribuição dos lugares e das funções. Rancière prefere 

chamar essa ordem de “polícia”, dando um sentido não pejorativo ao termo e 

distanciando-o da ideia de gestão de comando. A polícia, no entanto, “é a ordem do 

visível e do dizível que determina primeiramente a visibilidade mesma da ‘capacidade’ 

e das ‘incapacidades’ associadas a tal lugar e a tal função” (RANCIÈRE, in: ADAUTO, 

1996, p. 372). Amplia-se o conceito de polícia e restringe-se o de “política”. Portanto, 

“política” é um conjunto de ações perturbadoras da ordem da polícia, cuja interferência 

se dá pelos modos institucionais. É uma presunção, pois se quer a igualdade dos 

falantes. Esta manifestação não se dá numa ordem social, mas na perturbação do 

sensível, no dissenso que modifica o dizer, o ver e o contar. Deste modo, o 

acontecimento político desfaz e abala, temporariamente, o mundo sensível, o poder 

de quem tem competência sobre quem não tem competência para falar. Entretanto, a 

                                                           
53 Sobre a partilha (cf. RNCIÈRE, 2005. P. 15-16). 
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redistribuição do partilhado sempre será de caráter político, de intervenção de um 

mundo sobre outro mundo. Por exemplo, na relação autor-leitor, a leitura só é 

potencialmente política sob condições emancipadoras, seja no conflito das fissuras do 

próprio texto, seja na ação sobre esse texto, nas seleções e escolhas durante a leitura.   

Quando tratamos do político nas imagens dramatúrgicas, impulsionamos a 

ideia de um político que se manifesta na perturbação do sensível, como saída de um 

estado de convenções textuais da tradição que se desdobram em narrativas, em 

cenas explicativas, as quais funcionam como modelos de organização da polícia. 

Neste caso, a peça tem sua função e se orienta no espaço do dizível e do visível na 

consensualidade das partes. O político contraria o consenso e se faz ato provocativo 

no texto, rompendo com o “textocentrismo” e com os procedimentos narratológicos.  

Os leitores embrutecidos não têm outra saída a não ser se enquadrarem na 

perspectiva dos autores. O político é o rompimento com as convenções da “polícia”. 

Digamos que se aproxima de uma literatura menor que adentra na linguagem, 

destrambelhando a partilha do sensível, engendrando novas possibilidades 

perceptíveis e desfazendo a ordem policial da linguagem. Só que essa ordem tende a 

retornar e novamente a ser combatida. Por ser precária, ela se confunde de novo com 

o corpo social. Por isso mesmo, “se a política é um desvio singular do ‘curso’ normal 

da dominação, isso quer dizer que está sempre ameaçada de se dissipar.” 

(RANCIÈRE, in: ADAUTO, 1996, p. 378). É dessa maneira que o território tem em si 

os vetores para desterritorialização e, conseguintemente, no caos, apresentam-se as 

linhas segmentárias ou desordenadas que projetam a reterritorialização.  

Com referências aos textos dramáticos estudados, sentimos a necessidade de 

estratificar modos de manifestação do político na estrutura dramática e no tema. Na 

transcorrência do enredo de A missão e de O homem que era uma fábrica vemos que 

entre as formas do conteúdo e da expressão há uma fronteira que se rompe sempre 

que o político possibilita as aberturas para as entradas de novas visões e discursos 

sobre o texto. Sendo o político uma perturbação no sistema da polícia, uma vez que 

esta organização comunitária realiza a partição do sensível, é no consenso que todo 

texto provem de uma autoria carregada de intenções. A participação do 

leitor/espectador figura-se na dramaturgia como ato político, naquele ato que se expõe 

como ação dissensual. Como poderá surgir uma voz de onde não se fala? Como fazer 

surgir uma imagem que não foi dada, descrita, pintada, fotografada? Lidar com a 

dramaturgia nessa superfície exige a saída da condição letárgica de espectador e de 
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leitor, e, sobretudo, subverter o estado dominante, e evitar, mesmo que 

temporariamente, o afastamento da cena política de qualquer possibilidade de 

exercício do dissenso. O político é o ato político molecular cuja movência, dentro de 

uma comunidade linguística, gera seus estranhamentos ao fazer novos usos da 

língua.  

  Os autores não se colocam como reprodutores de literaturas fechadas, 

blindadas. Chegamos a essa afirmação por verificarmos que a força que move os 

processos criativos de Müller e Boal tem em Brecht um território, no entanto, há linhas 

de fuga que se dissipam em oposições ao que é político. O outro (o espectador/leitor) 

encontra, nos manifestos dos autores, vetores pelos quais reverberarão falas e 

sonhos, imagens difusas de um povo que, em modelos dramáticos fechados, nem tem 

competência para inferir nem liberdade para fragmentar. Segue-se, a qualquer preço, 

às estrias em busca de sentido, de assuntos que se intercalam abrindo perspectivas 

para os entendimentos e as interpretações, deixando para trás quaisquer fagulhas que 

subvertam as intenções expressas no texto. No sistema dramático iluminista, o desejo 

do espectador/leitor se resume, contudo, a um estado de resiliência, de extensão, à 

literatura como imitação, representação da vida. Restando ao leitor o prazer mórbido 

de, ao se identificar com a personagem, sofrer suas angústias e purificar-se.  

O diferencial releva-se na própria estrutura dos textos: uma linearidade 

narrativa em Augusto Boal se contrapondo a uma escrita fragmentada, de desvios 

narrativos, em Müller. 

 A intensidade do político desnaturaliza os textos e afeta os sentidos. Ou seja, 

há a intenção no inintencional. Em O homem que era uma fábrica os personagens, 

mesmo sendo peça de uma máquina narrativa de funcionamento linear, não fazem 

qualquer questionamento político engajado, e acreditam bestialmente que a 

transformação de sua condição social miserável só será possível através da travessia 

para um país economicamente estável. No momento em que os personagens entram 

no fluxo da máquina capitalista, passam a atuar no contra fluxo.  

Em A missão, temos, em sobressaltos, um contraponto actancial no fracasso 

da revolução daqueles que resolveram ficar e lutar pelas transformações sociais e 

políticas. É a história de revoluções fracassadas retornando, de derrotas políticas, em 

fluxo e em refluxo. Os mortos querem rever os seus fracassos e estão incomodados 

com suas falhas e com o futuro que fora enterrado com eles. 
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Em Boal são os sobreviventes, também, derrotados, que entram na máquina 

capitalista e, sem intenção, ao entrarem no espaço sensível, provam das facilidades 

e fragilidades da máquina midiática, perturbando a ordem da polícia (da política). É 

por estes vetores de desterritorializações que o político se intensifica. Não há heróis, 

não há vencedores, só vencidos, fracassados.  

No dissenso, o território espera por sua desterritorialização. E esta energia 

amiúde nos envolve na tempestade dos processos criativos. Não se trata, para todo 

efeito, de uma recaída para o plano de recepção propriamente dito, mas antes no 

plano político entendido como agenciamentos coletivos potencialmente imanentes 

nos textos. O político conduz às fissuras, às lacunas, aos possíveis espaços de 

entradas e saídas que propiciam a interação do leitor, a sua inclusão como parte do 

comum, de uma comunidade do litígio.  

Na “literatura menor” tudo é político, como afirmaram Deleuze e Guattari, e é 

totalmente diferente da literatura “maior” que tem seus casos e suas particularidades 

em blocos, compondo o “meio social como ambiente de fundo”. Os problemas 

individuais tendem a compor uma questão de ordem nas relações institucionais. De 

modo que se aproxima do que Ranciére chama de polícia. Ou seja, na literatura maior 

tem-se a partilha do sensível e os temas reproduzem as insatisfações e conflitos 

comuns ocupando o espaço no qual os conflitos encontram o consenso como parte 

de uma casta.  

Se na literatura menor tudo é político é porque esta literatura é um 

agenciamento coletivo de enunciação. Uma vez escrita, a escritura, mesmo não 

corroborando com as demais opiniões da comunidade, se fará sempre no campo do 

político. Na escrita mülleriana, na dimensão individual de suas experiências, o “eu” se 

desfaz e deixa de ser um problema existencial para se tornar agenciamento coletivo.  

 

3.2.1. Irreverências menores nos textos dramáticos  

  

A literatura menor, para Deleuze e Guattari (1977, p. 26), caracteriza-se como 

espaço exíguo em que os casos individuais são ligados à política na ação 

perturbadora das grandes literaturas que serve ao meio social. Neste caso, inferimos 

sobre um teatro menor no qual os problemas individuais se tornam coletivos. E, por 

isso mesmo, tais casos, fazem proliferar outras histórias. Os conflitos são análogos a 

outros. O problema torna-se de todos. Ora, no teatro do oprimido, as discussões gerais 
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se dão a partir de situações vivenciadas pelos indivíduos numa escritura de 

característica popular, desinteressada, que se move à margem.  

Por exemplo, os problemas enfrentados por Bonifácio, em O homem que era 

uma fábrica, não são problemas individuais. Eles estão relacionados às questões de 

ordem econômica, de desemprego e o desejo de muitos outros indivíduos que buscam 

os meios de trabalhar nos Estados Unidos. 

Nesse desdobramento, é político, também, o conflito de Debuison, em A 

missão: lembranças de uma revolução, quando ele, no alto do monte, vê a paisagem 

da Jamaica e recebe a mensagem de que Bonaparte abortara a missão de organizar 

a rebelião negra contra os colonos ingleses na Jamaica.  Em consequência disso, ele 

trai os princípios revolucionários e reconcilia-se com a origem, decidindo retornar ao 

berço da família. Por que promover o levante dos negros jamaicanos se o seu desejo 

é permanecer senhor de escravos? São fragmentos de histórias: uma revolução de 

missões e traições. Uma história revolucionária, em dissenso, que leva seus mentores 

ao fracasso.  

Nos aportes teórico-metodológicos para leitura do texto teatral, de Anne 

Ubersfeld (2005), a oposição entre texto e representação é acentuada. Porém, 

afastando-nos da tentativa de uma análise meramente linguística do texto dramático, 

situamo-nos no desdobramento do político nas imagens possíveis do espaço “lacunar” 

do texto. Chamamos a isso de passagem perturbadora na qual o leitor se vê retirado 

de suas certezas. Vê-se no caos provocado pela própria escritura, na irreverência, na 

subversão na linguagem. Por exemplo, no surgimento do anjo do desespero, em A 

missão, há rupturas que abalam o andamento narrativo abrindo um novo território, 

espantosamente, sem indicações de onde parte a voz da mulher (o anjo do 

desespero). É um anjo que surge repentinamente, alterando os sentidos espaço-

temporais? Ou é a metamorfose potencializada pelos gemidos da mulher no ato 

sexual? Sobre estas questões, voltaremos a discutir no capítulo cinco. 

O político em Müller e em Boal não se restringe a escritura dramática. Os textos 

em prosa, poesias, as encenações, assim como, as entrevistas faladas deixam 

mostrar um plano de pensamento, de opiniões sobre o contexto político em que se 

encontram. Como escreveu Lehmann (2003, p. 30, tradução nossa) sobre Müller: Die 

Spannung zwischen Oralität und Literalität, Rede und Schrift bestimmt Müllers 

Gesammtwerk und sein Selbstverständnis als Autor, der das Schreiben als 

‘Lebensausdruck’ und unter ‘Leben’ ‘immer Erfahrungen, Erlebnisse’ verstanden hat. 
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(A tensão entre oralidade e literalidade, discurso e escrita define a obra de Müller e 

seu próprio entendimento como autor que compreende a escritura como expressão 

da vida e sob a ‘vida’ ‘sempre experiência e vivência’). Ou seja, a literatura como 

autobiografischer Zugang (acesso autobiográfico). Em Boal, salvo, em Torquemada54, 

as produções mostram um tempo cujos conflitos não partem do seu, especificamente, 

mas dos depoimentos daqueles que participam do jogo do teatro do oprimido.  

Os textos, uma vez tornados públicos, passam a fazer parte de uma 

comunidade, tenha o autor descrito acontecimentos por ele vividos ou tenha composto 

o texto com fragmentos de outras literaturas, intencionalmente ou não, como 

manifesto político. Ou nenhum nem outro. De qualquer maneira, o escritor sempre se 

despede de sua criação, pois, o texto, aos olhos de outros, poderá despertar outras 

imagens ou ser um instrumento para diversos interesses cuja finalidade foge ao 

controle autoral, principalmente, quando os próprios autores promovem as aberturas, 

as lacunas, possibilitando a entrada de novas construções e sentidos. 

Vida e teatro para Müller, não se dissipam. O teatro é uma performance da 

crueldade como no teatro de Artaud, no qual a fronteira entre vida e arte é rompida. O 

gosto por este teatro faz o político nas imagens seguir um fluxo divergente do teatro 

de Boal. É um divisor que se acentua a partir dos anos setenta como o rompimento 

de Müller com a peça de aprendizagem brechtiana.  

Um texto, em prosa, de Müller, encontrado nos arquivos, é na verdade um 

depoimento, no qual ele descreve o momento que encontrou sua esposa, Inger Müller, 

deitada na cozinha. “Anúncio de morte” é um texto autobiográfico.  São rascunhos e 

depoimentos selecionados que compõem o arquivo de Heiner Müller da Universidade 

de Arte de Berlim. Entre os textos observa-se a marca de Müller, passagens e 

acontecimentos de sua vida, como material para a escritura. Em Anúncio de morte, 

Müller descreve o momento quando encontrou sua esposa morta na cozinha do 

apartamento. Ela mesma abrira o gás para morrer asfixiada. Diante dos documentos, 

percebo que, no rabisco do texto datilografado, Müller procurou fazer correções. Tais 

correções foram, ao que parece, (ver a fig. X) no sentido de distanciar-se daquela 

história, trocando o pronome pessoal de” eu “para “ele”: “Ela estava morta, quando ele 

chegou em casa. ” 

 

                                                           
54 Texto dramático que relata as torturas sofridas por Boal na prisão, durante os meses esteve preso. 
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Figura 7: Fragmento de Anúncio de Morte de Heiner Müller55.   Heiner Müller Archiv. 

 

 
O grito (a descrição escrita), como manifestação da catástrofe, ecoa na obra 

como uma qualidade histórica e artística. Arte e vida na crueldade do mundo.   

A imagem como linguagem, como bombardeamento da imagem. Linguagem 

da imagem no lugar das palavras. Imagens que amedrontam, assustam. Não que elas 

sejam transformadas em imagens ideais, como propõe Boal, mas uma nova literatura 

que, ao expressar as angustias e vivências de seus autores, se dissipa. Segundo 

KELLER (1992, p. 240): Das Kunstwerk als ein Mittel des Künstlers, die grausame 

Welt zu überleben[...] (A obra como um meio do artista sobreviver a crueldade do 

mundo). A crueldade da vida como material do texto. Mas vemos nos próprias rabiscos 

que a ação de desconstrução do “eu” é um acontecimento na superfície, na folha de 

papel. O político se manifesta nas rasuras, nos rabiscos. Os traços, as correções, a 

perturbação na ordem do texto, assim como o próprio anúncio de morte, uma vivência 

(Erlebnis), um acontecimento (Ereignis).   

 
3.2.2. Teatro e vida, vida e teatro 

 

O tema sobre o teatro e a vida me faz pensar o teatro como acredito que ele 

seja: uma performance. Um acontecimento único, que não se repete, e se se repetir 

                                                           
55 Ela estava morta, quando eu cheguei em casa. Jazia na cozinha em cima do chão de pedra, meio 
deitada sobre a barriga, meio de lado, com uma perna encolhida, como a dormir, a cabeça perto da 
porta. Baixei – me, levantei-lhe a cara que estava de perfil, e disse-lhe a palavra com que me dirigia a 
ela, quando estávamos sós. Tinha a sensação de estar a fazer teatro. (MENDES, 1982, p.93. Trad. 
Anabela Mendes) 
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nunca será o mesmo acontecimento. É assim na vida. Mas, não é difícil perceber que, 

no teatro, a cena, mesmo sendo ensaiada várias vezes, também, não se repete. 

Embora trate do mesmo tema, das mesmas marcas, da mesma entonação das falas 

projetadas pelos atores. Ao comentar sobre o livro de Richard Scherchner, Boal (2003) 

traz exemplos do cotidiano vivido e nos faz pensar em eternos retornos em nossas 

vidas em tantas vezes quando repetimos palavras e gestos com várias pessoas dia 

após dia. Esse modo de agir dos seres humanos é puro teatro. Vestimos nossas 

roupas conforme o momento, e o que dizemos, as palavras que usamos, também, 

segundo Boal, são selecionadas para cada ocasião.   

 

Sempre me fascinou estudar essa terra de ninguém, onde o teatro é 
vida e a vida, teatro. A Performance pressupõe o conhecimento de 
suas regras, mesmo superficial: o padre durante a missa, o general no 
desfile militar, o professor dando aula – como o ator no palco -, todos 
sabem que papel estão representando. Todos procuram desenvolver 
seu talento performático para melhor realizarem estes espetáculos do 
dia-a-dia. (BOAL, 2003, p. 74). 

 

Müller, por exemplo, ao descrever sobre o momento que encontrou sua esposa 

morta, percebeu que tudo parecia uma encenação. Ele descreve em sua prosa os 

detalhes de seus movimentos, suas posturas, o aspecto do corpo deitado no chão da 

cozinha. Agora, aquele acontecimento que se deu na vida vivenciada, tornou-se texto 

literário. Não é mais a história de Müller, mas a história de tantos outros leitores, noutro 

plano, não mais naquela realidade. 

 

Conceber cada obra, com vistas ao teatro. Reteatralizar o teatro. Tal 
é o novo grito monstruoso. Mas o teatro precisa ser relançado na vida.  
Isto não quer dizer que se deva fazer vida no teatro. Como se 
pudéssemos simplesmente imitar a vida. O que se faz necessário é 
reencontrar a vida do teatro, em toda a sua liberdade. (ARTAUD in: 
GUINSBURG et al., 1970, p. 26).  

 

O teatro de Artaud, é um teatro em carne viva, de experiência. Uma febre, uma 

epidemia, um estado pestilento. É um corpo ensanguentado. Mas é também uma 

busca, uma inquietante procura pelo desconhecido. Na escrita, um tempo 

descontínuo, fragmentado, uma presença, um aqui e agora ahistórico. Um tempo 

irreversível. Um susto, um espanto. E era esse teatro que fascinava Heiner Müller.     

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

O DESENTENDIMENTO DO POLÍTICO NAS IMAGENS PÓS-DRAMÁTICAS E 

OPRIMIDAS
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O Professor Henry Thorau56, ao ler o exposé desta tese, fez a seguinte questão: 

Wo deutlich wird, welche Rolle das Theater der Unterdrückten, das bei Thies-Lehmann 

ja ignoriert wird, im Kontext des postdramatischen Theaters spielt. (Onde está claro 

qual o papel que o teatro do oprimido, que é tão ignorado por Thies Lehmann, 

desempenha no contexto do teatro pós-dramático?). 

 A esse respeito, chegamos à seguinte compreensão: temos como objeto de 

estudo os dois textos dramáticos pelos quais atravessamos vozes e teorias diversas, 

principalmente aquelas que engendram aberturas das obras artísticas e provocam a 

participação de leitores e espectadores. Buscamos, além dos textos, dos temas e seus 

aspectos formais, saber como podemos delinear diferenciais e aproximação em 

relação às teorias que ventilam esses modos de pensar e fazer teatro, embora o teatro 

pós-dramático não seja uma sistematização de Heiner Müller, como aconteceu com o 

teatro do oprimido cuja sistematização e experimentações foram pensadas, praticadas 

e acompanhadas pelo próprio Boal. No campo do teatro pós-dramático quem tem 

sistematizado nessa perspectiva é o Sr. Hans-Thies Lehmann57. Heiner Müller, na 

verdade, compõe um grupo de dramaturgos e encenadores que faz parte da teoria 

pós-dramática, de modo que é reconhecido como um forte precursor desta forma de 

teatro. O teatro que ele passou a desenvolver na década de setenta é potencialmente 

pós-dramático. Uma necessidade de atuação partilhada. “Tudo que atua é uma 

crueldade. É a partir desta ideia levada às últimas consequências que o teatro deve 

ser renovado.” (Artaud,1987, p.109).  

As teorias pós-dramáticas e oprimidas têm a seiva que precisamos para 

delinear as diferenças no estilo dramático e verificar em que sentido o político 

acontece, uma vez que entendemos os acontecimentos teatrais, nas perspectivas de 

Boal e Müller, como rupturas com os modelos sedimentadores. 

Teatro do oprimido e teatro pós-dramático diferem exatamente no 

entendimento do que é “político”. O teatro do oprimido é genuinamente fundamentado 

na base de um teatro político popular impulsionado a partir de meados dos anos 

                                                           
56 Doutor em Filosofia, diplomado em Psicologia, Especialista em Psicodrama, Professor de Ciência da 
Cultura Brasileira e Portuguesa na Universidade de Trier/Alemanha. 
57 Professor de Estudos Teatrais da Universidade Johann Wolfgang Goethe, em Frankfurt am Main. 
Membro da Academia Alemã de Artes Cênicas. 
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cinquenta e, consequentemente, da sistematização das experiências de Augusto Boal 

durante o exílio. 

Ao defendermos o político como movimento desterritorializante cuja abertura 

exige do leitor uma ação coautoral e do espectador o seu fim ou uma metamorfose 

que o transforme em espect-ator, destacamos as modalidades na correlação entre a 

teoria pós-dramática e do oprimido. As sociedades pós-industriais e pós-guerras 

geraram necessidades de se repensar a arte em vários aspectos. A morte do autor58 

ou acontece no seu desaparecimento ou numa metamorfose do espectador e do leitor. 

Uma morte reversa de um estado espectral e de uma enfermidade. O desfalecimento 

do autor causa estranhamento e arrasta do leito de morte, do seu estado letárgico, o 

leitor. De um lado são provocações, vazios e incompletudes do texto em sua 

performance, de outro, problematizações intencionais.  

 O teatro pós-dramático é provocação dos sentidos. Nele, ao que parece, o 

político é a emancipação de uma lógica narrativa, uma fábula pós-narrativa dando 

vasão à revolução no próprio teatro. É uma fissura no drama, uma revolução que 

acontece no modo de fazer teatro, na “desdramatização”, na reivindicação do sem 

sentido, na quebra da dialética, portanto, movimento de emancipação e fuga das 

convenções tradicionais do teatro.  

Digamos que o movimento político do teatro pós-dramático se dá em espiral, 

provocando a tempestade no próprio teatro. O político como “negação do político”. Já 

no teatro do oprimido, são linhas horizontais que atravessam e ligam o teatro à 

sociedade e vice-versa. Trata-se de um processo teatral que busca o envolvimento 

daqueles que estão presentes no acontecimento e que instiga os participantes a se 

perguntarem: “como eu reagiria naquela situação?”. Esta abertura faz do teatro um 

acontecimento, uma performance, ampliando as possibilidades de a mesma 

experiência escorrer na multiplicidade do sensível.  

O teatro de Arena de São Paulo, por exemplo, desenvolveu uma linha de 

trabalho dramático dirigida por Boal, com pretensões de nacionalização da 

                                                           
58 “Apesar de o império do Autor ser ainda muito poderoso (a nova crítica não fez muitas vezes senão 
consolidá-lo), é evidente que certos escritores já há muito tempo que tentaram abalá-lo. Em França, 
Mallarmé, sem dúvida o primeiro, viu e previu em toda a sua amplitude a necessidade de pôr a própria 
linguagem no lugar daquele que até então se supunha ser o seu proprietário; para ele, como para nós, 
é a linguagem que fala, não é o autor; escrever é, através de uma impessoalidade prévia – impossível 
de alguma vez ser confundida com a objetividade castradora do romancista realista -, atingir aquele 
ponto em que só a linguagem atua, «performa», e não «eu»: toda a poética de Mallarmé consiste em 
suprimir o autor em proveito da escrita (o que é, como veremos, restituir o seu lugar ao leitor).” 
(BARTHES, 2004, p. 66). 
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dramaturgia e como ação política de uma específica comunidade teatral que estava 

inserida em um contexto de mobilização política brasileira. A nacionalização dos 

clássicos, cuja prática teatral teve como fundamentação as concepções teatrais 

stanislavskianas e brechtianas e o surgimento de peças que tratavam dos problemas 

sociais brasileiros, vai ressoando em uma estética teatral diferenciada. O teatro de 

Arena saiu do circuito comercial das grandes companhias teatrais da época para 

praticar uma dramaturgia de caráter nacional e de nacionalização dos clássicos. Nas 

peças montadas pelo Teatro de Arena e pelo CPC – Centro Popular de Cultura - os 

experimentos teatrais ainda eram realizados pelos atores. Temas políticos em formas 

teatrais irreverentes.  

Essa máquina-revolucionária vai paulatinamente potencializando os 

movimentos populares no fluxo contrário ao da máquina capitalista. Esta energia 

política vai desencadear experimentos cênicos diversos. A partir dos anos setenta, 

durante o exílio, nos textos de Boal, começam a emergir as ideias de socialização dos 

meios de produção teatral para o povo. O teatro pode ser realizado por todas as 

pessoas, independente de elas se sentirem atores ou não, pois, para ele, todas as 

pessoas são capazes de fazer teatro. O ser humano é potencialmente teatro.  

Em primeiro lugar, temos de um lado um teatro que busca o diálogo dos 

sentidos das situações cênicas apresentadas e as diversas possibilidades que os 

espectadores ensaiam como forma de ampliar a ação além do discurso, além do 

pensamento e, tematizando uma necessidade atual, tornarem possível a intervenção 

no dia a dia.  

Diante das modalidades do teatro do oprimido, vemos que vários 

procedimentos poderiam se aproximar do teatro pós-dramático, caso a teoria que os 

ventila não estivesse aquém das abordagens teatrais que ainda se mantêm numa 

lógica narrativa. Neste teatro, encontramos os fragmentos, a colagem nos jogos e 

procedimentos do teatro jornal, o teatro-fórum, teatro-imagem, teatro-invisível, teatro- 

legislativo, arco-íris do desejo ou tira na cabeça e a estética do oprimido, mas sempre 

pautados em um tema preestabelecido, extraídos de situações de opressões 

vivenciadas por uma pessoa ou pela comunidade. Busca-se, de certo modo, uma 

coerência das ações na cena. É, a nosso entender, o exercício da transformação da 

imagem do real para uma imagem ideal inalcançável, portanto, um devir.  
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Não sou: estou sendo. Caminhante, sou devir. Não estou: vim e vou.  
Hesito: para onde? Escolho meu caminho, se puder; sigo calado, se 
forçado! Não existe porto seguro porque todos os portos estão em alto-
mar, e nosso navio não tem âncoras. Navegar é preciso, pois navegar 
é viver – vamos deixar de bobagens: viver é preciso, sim! É gostoso e 
útil. (BOAL, 2009, p. 100-101). 

 
Das modalidades do teatro do oprimido, o teatro-invisível poderia ser motivo 

para pensarmos em uma estreita aproximação com o teatro pós-dramático, uma vez 

que esta prática teatral intervém no cotidiano com uma ação irruptiva. É uma forma 

que subverte o próprio teatro e que provoca acontecimentos. Mas, pelo fato de ter, 

nessa ação, oprimidos contrariando o fluxo maquínico, intervindo na sociedade do 

espetáculo, possivelmente o pós-dramático se desvie dessa lógica, distanciando do 

teatro do oprimido por esta forma teatral não se prestar às ilusões, às fábulas. E 

mesmo que a cena provoque irrupção no real, ainda permanecerá o reflexo do real no 

momento em que é previamente pensado um tema e uma situação instigadora.  

E não podemos deixar de enfatizar que existe um número considerável de 

teatreiros praticando o teatro do oprimido em lugares como favelas, presídios, 

hospitais psiquiátricos, escolas, movimentos sociais, ruas, teatros, nas grandes 

cidades e nos pequenos lugarejos. Ou seja, não é um teatro apenas com traços 

metropolitanos, mas, sobretudo, um teatro periférico.  

Uma das diferenças básicas é que o teatro do oprimido, segundo Boal, deve 

ser praticado antes ou depois da revolução e nunca durante. E parece que o teatro 

pós-dramático é a revolução, a trituração do próprio teatro com os seus fantasmas, 

seus mortos alegóricos, anêmicos, retornando com seus gritos, suas dores, seus 

prazeres e excrementos. 

O pensar político do teatro mülleriano, sem dúvida, perpassa pela teoria 

elaborada por Hans-Thies Lehmann, haja vista que o dramaturgo é um dos autores 

fundamentais que compõem o desdobramento teórico pós-dramático. 

O político na visão de Lehmann é a negação do político. E esta visão está 

ancorada no pensamento de Müller quando ele se despediu do teatro didático. A partir 

de então os impulsos se voltaram para a despolitização do teatro.  

Para Lehmann (2009), ancorado nas ideias de Müller, não se pode definir o 

teatro e a arte como política, pois não o são. O político é a forma, o “como” se faz o 

teatro. Os experimentos teatrais vanguardistas, através do pop, do teatro 

performático, de um teatro pós-épico garantem, seguramente, segundo Lehmann, o 
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que se pretende com o ato político pós-dramático. É no choque e na repulsa entre 

uma nova maneira de fazer teatro e sua tradição que escapa o que se chama de 

político. 

 

A palavra “político” atua nisso como marcação usada sem pensar, 
entendida de forma enganadora. Mas é válido: o fato de problemas 
éticos e morais serem tratados no palco em forma de fábulas 
apropriadas não torna o teatro moral e ético. O fato da pessoa 
politicamente oprimida aparecer no palco, não torna o palco político. 
O fato de se notar em uma encenação o engajamento político do 
diretor como pessoa, o fato de ele assumir publicamente uma posição 
é louvável, mas não é essencialmente diferente do que ele poderia 
fazer noutra profissão. (LEHMANN, 2009, p. 7).  

 

O político no teatro, neste caso, falando das relações europeias, só poderá 

ser pensado com uma perspectiva oblíqua, em um atravessamento da visão que em 

hipótese alguma leva a uma interpretação logocêntrica da realidade. Neste caso, é 

através da interrupção do político que o político acontece. Esta interrupção do político 

é para nós como a interrupção da polícia e perturbação do sensível. 

Ora, no teatro do oprimido não há espaço para a exceção, o jogo é restrito por 

regras, por entendimentos comunitários, embora o espectador seja instigado para 

intervir no quadro sem mudar, no entanto, a regra do jogo. É na passagem entre regra 

e exceção que o teatro do oprimido vai desassociar e participar da partilha do sensível 

na dimensão dos modos do acontecimento teatral.  

O que Lehmann ignora no teatro pós-dramático é a participação dos 

espectadores na cena como um ato político. Enquanto Boal, através do sistema do 

teatro do oprimido, considera a efetiva participação dos oprimidos na cena, no teatro 

pós-dramático o que interessa é o político através da transgressão do fazer teatral. 

Para Lehmann (2009), não basta que o diretor tenha uma postura política engajada 

para que, por isso mesmo, o seu teatro seja político. Por sua vez, há, evidentemente, 

no teatro do oprimido, certa rebeldia da forma de fazer o teatro quando a “quarta 

parede” é rompida. O rompimento da “quarta parede” é uma ação planejada. São 

momentos nos quais os espectadores são instigados a tal ato, através do aquecimento 

inicial, conduzido pelo “coringa”, cuja finalidade é de tornar o espaço cênico 

democrático. Ora, o teatro pós-dramático também é anteriormente planejado mesmo 

que os espectadores façam leituras diferenciadas, pois eles não interferem na cena e 
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não terão um pensamento unânime sobre determinado tema em voga em um contexto 

específico. 

Sabemos que o tema escolhido pelos que fazem o teatro do oprimido está 

estritamente relacionado com a realidade social. É uma necessidade, de certo modo, 

da comunidade debater e procurar mecanismos de combater as situações de 

opressão.  

Heiner Müller (o teatro do espanto, o fragmento e a colagem) e Robert Wilson, 

com o seu teatro de imagem, são duas fontes fundamentais do teatro pós-dramático. 

São formas teatrais também planejadas, embora deixem lacunas para que os 

espectadores (cada espectador em sua particularidade) encontrem sentidos ao fazer 

a justaposição de imagens de acordo com o que é percebido no acontecimento teatral. 

Há uma quebra da logicidade narrativa. Já o teatro de Boal, ainda que possa ser 

emprenhado de absurdidades, como no texto dramático O homem que era uma 

fábrica, terá sempre presente uma linha concatenadora que leva à criticidade das 

relações dominantes entre opressor e oprimido.  

 

4.1. O texto e a cena como laboratório de fantasia social 

 

O que se faz necessário esclarecer, com frequência, no desdobramento desta 

tese, são as linhas segmentares do território que tendem ao fluxo continuo de análise 

para o campo da encenação teatral, indo da cenografia a outras planícies textuais, 

corporais, que pertencem ao espetáculo. Assim como vemos em Pavis (2003), 

Roubine (1995) e Lehmann (2009), os desvios escorrem nas vielas performáticas, 

pelas quais são ressaltados os acontecimentos dramáticos ou pós-dramáticos em seu 

conjunto. O corpo, o fragmento textual, a voz, a cenografia, o figurino, a iluminação, 

as sonoridades, compõem de tal maneira o acontecimento, que o texto, destituído de 

uma estrutura linear, narrativa, dialógica, releva-se na textura do acontecimento. Há, 

quando se trata do texto, o rompimento com o textocentrismo dramatúrgico. Ou seja, 

os atores não são mais meros reprodutores do texto teatral. O teatro, a feitura da cena, 

provoca revoluções na forma. Como afirmou Müller (1986), o texto, quando não 

parece interessante para o teatro, melhor é, ou seja, o texto quanto menos dramático, 

melhor. O pensamento de Müller, antes de ver a escritura propriamente dita, no 

sentido do texto teatral, cria as imagens cênicas, pois o texto se faz escritura na cena, 

na performance, nos corpos dos atores, nas composições alegóricas.  
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A ideia de um laboratório de fantasia social fascinava Müller por proporcionar 

uma prática diferenciada contra o teatro para formação política e social orientado por 

princípios territorializantes dos sistemas políticos.  

O político se potencializa no acontecimento teatral. Quando a apresentação 

não se baseia mais na interpretação de um texto dramático, quando abandona a 

representação, a própria linguagem entra em colapso. O canal de comunicação 

fragmenta-se, não havendo mais nada a dizer. Não há mais mensagens. A mistura na 

função do emissor e receptor, do autor e leitor, do ator e espectador, do espetáculo e 

plateia implode a cena em um processo de recriação e, por isso mesmo, o político nas 

imagens é uma visão cega, visionária, de desdobramentos cristalinos e múltiplos.  

O laboratório de fantasia social tem como fundo a peça didática de Brecht. 

Ora, Brecht foi visionário e exercitou um teatro do futuro cuja experiência vislumbrava 

a existência de um teatro sem espectadores. Para Müller, a persistência de Brecht 

acenava para a “superação da divisão do trabalho”, de modo que tal persistência se 

tratava de uma utopia comunista. Mas, o pensamento e a escritura de Müller, em 

meados dos anos setenta, se distancia das ideias brechtianas por não inculcar mais 

a função de esclarecimento no teatro. Para ele, a literatura não pode exercer a função 

de mero veículo, mas causar espanto. 

O laboratório de fantasia social é uma formulação para um determinado 

processo criativo teatral. Esta maneira de atuar, evidentemente, contraria as formas 

teatrais convencionadas pela tradição. Ao que parece, é provocado o vazamento de 

ideias sociais preconcebidas que tendem a limitar e direcionar o pensamento para os 

interesses macropolíticos. Mas, contrariando a lógica dos encaminhamentos políticos, 

a crítica de Müller atingiu tanto os ideais capitalistas como socialistas, avariando o 

realismo social.  

Neste sentido, Müller buscou extrair dos procedimentos criativos brechtianos 

aqueles que possibilitavam aos envolvidos nos jogos de aprendizagens, a livre 

expressão das fantasias reprimidas pelos sistemas políticos dominantes. Lebendiges 

Theater darf kein ‘Mausoleum für Literatur’ sein, sondern muss die Funktionen eines 

‘Laboratorium(s) sozialer Fantasie’ erfüllen. (KELLER, 1992, p. 73).  

Em todo caso, esta terminologia surgida no artigo do filósofo Wolfgang Heise 

horizontaliza a função do teatro com vista à relação com o cinema e a televisão. A 

relação entre palco e plateia, o desfazimento da distância e a experiência corporal, a 
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energia da presença, possível no teatro, acentua o foco nos espectadores como 

coautores do evento. 

 A subversão da escritura de Müller amplia o plano das fantasias sociais no 

jogo desafiador do leitor e do espectador. As imagens políticas, neste caso, não se 

concretizam na cena teatral como representação, mas nos interessa percebê-las na 

performance da escritura e da leitura. Ou melhor, sabemos que o político nas imagens 

acontece no próprio movimento de desconstrução das imagens cuja apresentação dá-

se no momento da leitura. Por isso mesmo, a recepção de outras criações literárias, 

os temas e conflitos de uma época tornam-se referenciais para as novas criações. É 

um processo emancipado de leitura em que os autores, enquanto leitores, recriam e 

deixam lacunas para que leitores também sejam coautores. São por estas lacunas, 

na obscuridade de um texto, que se abrem as possibilidades de recriação. As teorias 

teatrais que fundamentam o teatro pós-dramático e do teatro do oprimido propõem 

caminhos para o teatro que, a princípio, superficialmente, podem parecer abordagens 

idênticas. Laboratório, texto-colagem, fragmentos, imagens, emancipação, são 

palavras recorrentes nas teorias do teatro pós-dramático e do teatro do oprimido. No 

entanto, quando se trata do entendimento do que seja “político no teatro” é claramente 

verificável a distinção entre as teorias. É neste sentido que o conceito de 

“desentendimento”, segundo Rancière (1996), atua na deflexão decorrente das 

abordagens teatrais friccionadas. Ou seja, a nosso ver, embora os dois autores usem 

palavras idênticas, ambos querem, com as mesmas palavras, dizer coisas diferentes.  

 

Por desentendimento entenderemos um tipo determinado de situação 
de palavra: aquela em que um dos interlocutores ao mesmo tempo 
entende e não entende o que diz o outro. O desentendimento não é o 
conflito entre aquele que diz branco e aquele que diz preto. É o conflito 
entre aquele que diz branco e aquele que diz branco mas não entende 
a mesma coisa, ou não entende de modo nenhum que o outro diz a 
mesma coisa com o nome de brancura. (RANCIÈRE, 1996, p. 11).  

 

Verificamos que as oposições entre as duas teorias, não são desacordos, 

discordâncias, ou mesmo porque uma maneia de pensar e atuar tenha outros fins. É 

uma tensão de ordem política, perturbações nas distribuições dos modos de atuar do 

sensível. Ou melhor, são modos de exercitar o teatro, de expandir o movimento livre, 

criativo e emancipado, em duas maneiras de projetar o político do teatro, da 

dramaturgia, proporcionando as desterritorializações dos espectadores, dos atores e 

da escritura. A maneira do teatro do oprimido, apesar das rupturas com as formas 
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clássicas do teatro, principalmente na relação espectador-espetáculo, tem no seu 

processo criativo orientações direcionadoras das improvisações; no laboratório de 

Müller,  há sempre uma busca por espaços cada vez mais livres para as fantasias, 

mas não se busca o significado das expressões, elas são reações, perturbações do 

estado partilhado do sensível, que espanta, que perturba,  Kunst als Störung und 

Provokation des Status quo ( Arte como perturbação e provocação do status quo). 

(WIEGHAUS, 1984, p.2012). É um devir político. Boal, por sua vez, também provoca 

a ordem, contudo o seu teatro tem fins claros, não é o político pelo choque, pelo 

espanto, meramente pelo acontecimento cênico, é político pela forma de produção e 

conteúdos democráticos.  

O teatro como laboratório de fantasia social empregado pelo filósofo da 

Alemanha Oriental é uma terminologia para as dinâmicas teatrais possíveis de 

democratização da sociedade socialista. Um espaço para atividades teatrais 

autônomas. Andreas Keller (1992) traçou alguns aspectos que desencadearam na 

prática socialista do teatro. Para ele, neste laboratório, o ator é motivado a pensar por 

si. Segundo o estudo de Keller (1992), essas motivações levam à autorrepresentação 

(Selbstdarstellung), autorreflexão, autonomia (Selbstbesinnung), autoconsciência, 

autoconstrução (selsbstgestaltung), autorrealização (selbstverwiklichung) em 

processos criativos que visam à superação dos impedimentos que atravancam as 

expressões livres, procedimentos impostos pelos regimes ditatoriais. Para Müller, o 

teatro seria o espaço de descoberta das próprias potencialidades, onde os 

participantes podem refletir sobre o que são de fato. Desta maneira, ele critica as 

encenações da Alemanha Oriental, afirmando que quase não é utilizada a colagem 

como método teatral nem as novas tecnologias nas encenações.  

O drama, no processo criativo mulleriano, sofre uma “desdramatização” e as 

diversas modalidades artísticas (dança, música, artes plásticas, arquitetura) passam 

a compor a encenação teatral. Os textos são resultados de compilações de 

fragmentos de literaturas diversas. O diálogo dramático fragmenta-se. Não se trata 

mais de conflitos entre personagens, ao contrário, trata-se de imagens desvirtuadas 

de narrativas dialógicas. São fragmentos que compõem imagens simultâneas. De 

modo que a história, o contexto, em fragmentos, exige certa autonomia do 

leitor/espectador. A máquina literária tritura qualquer caminho que leve à possibilidade 

de interpretação de mensagens, de atribuições de significados. Neste contrafluxo, o 

espetáculo reverte-se em acontecimento.  
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Assim como na concepção teatral de Boal, no laboratório de fantasia social o 

espectador tem atenção privilegiada. A distinção entre as duas teorias nos remete à 

divisão sensível entre palco e plateia. Porém, entre outros aspectos diferenciadores, 

a atuação do espectador, o modo de atuação na cena ou na recriação da leitura, é um 

estado de diferenciação entre os estilos e opções teóricas.  

O desenrolar do teatro mulleriano acentua um diferencial em relação ao teatro 

do oprimido. O “laboratório teatral” também é realizado no sistema teatral de Boal 

como espaço aberto para os processos criativos dos atores. A ideia de laboratório em 

Boal tem a ver com as pesquisas em laboratórios de química59, de modo que ele toma 

a terminologia como empréstimo para designar o espaço de experimentos teatrais. 

 A influência surrealista transformada no teatro de Müller e as afinidades do 

autor com o teatro de Antonin Artaud, Lautréamont e Beckett já sinalizam certa 

singularidade que o distancia de Boal. Quer dizer, a fragmentação de textos alheios 

no teatro de Müller desautoriza o enredo e a sequência narrativa. Como veremos nos 

capítulos seguintes, são provocadas fraturas nas narrativas e na colagem dos 

fragmentos. Os textos são territórios em constantes desterritorializações. O leitor e o 

espectador se veem em estado de espanto.  

Por sua vez, o que poderíamos chamar de fragmentos no teatro do oprimido 

são as situações que uma determinada comunidade escolhe para serem discutidas e 

experimentadas nas cenas durante os jogos e exercícios dinamizados no laboratório: 

recortes de matérias jornalísticas e situações do cotidiano. O fragmento é parte de um 

tema anteriormente elegido pelo grupo. Mesmo sendo uma cena curta, emerge de 

uma situação conflituosa que reverbera na comunidade. A individuação, a palavra de 

ordem remetida ao agenciamento coletivo. Ou como fragmento de uma situação 

concreta de opressão que teve um determinado tema como orientação para a criação 

do antimodelo cênico a ser apresentado. Esta forma de construção cênica tem 

proximidade com o que Paulo Freire chamou de “tema gerador”. Quando são postos 

em discussão os problemas políticos que a comunidade vive, um dos temas é 

ressaltado como prioridade nos experimentos cênicos.  

A ideia de um novo “teatro total”, em Müller, longe de clarezas e objetividades, 

diferente da gesamtkustwerk (arte total) wagneriana, está associada a um teatro de 

expressões múltiplas das diversas artes, das performances e das novas mídias. O 

                                                           
59 Nos anos cinquenta, Augusto Boal foi para os Estados Unidos estudar química. Paralelo a sua 
formação acadêmica, estudou dramaturgia com base nos ensinamentos stanislavskianos. 
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espectador toma parte na performance ao ser “inundado” por múltiplas imagens. O 

efeito desta inundação contraria as parábolas dramáticas brechtianas.  

No teatro épico, apresentado no palco, enquanto Brecht queria o 

distanciamento do espectador da cena, para que este a acompanhasse, 

racionalmente, Müller buscava, através de um conjunto de práticas e meios 

disponíveis, atrair o espectador para o processo da cena. Não se trata de conflitos 

entre o bem e o mal. O público não é provocado para analisar, tomar decisões e 

construir uma visão crítica entre as oposições. Heine Müller tem sempre a 

necessidade de trazer à cena o inesperado. Diante da inundação de imagens, o 

espectador não é direcionado a assimilar conceitos morais. É necessária a disposição 

para envolver-se no “bombardeamento de imagens”. Para Keller (1992, p. 80), Müller 

reconhece no “pensamento sistêmico”, assim como Foucault, um pensamento 

racional tacanho que esconde um querer pervertido para o poder. Mas é no gesto 

pensado (denkgestus) de Nietsche que Müller encontra o contramodelo. Este modo 

de pensar nômade e o aforismo literário horizontaliza o entendimento dramatúrgico.  

Na “pré-história” do teatro pós-dramático, Lehmann (2007) transcorre pelo 

desenvolvimento do teatro no século vinte, acentuando as rupturas ocorridas entre 

teatro e drama. Para ele, na segundo fase do teatro, “[…] a teatralidade passa a ser 

concebida como dimensão artística independente do texto dramático, […]” Temos 

então o teatro como processo vivo que o faz diferente de outras mídias. Não há mais 

a representação da realidade por meios fotográficos, cinematográficos e literários, 

assim como o processo de “reteatralização” não se constitui como ato meramente 

estético. Estas ebulições, no cerne do teatro e da escritura dramática, se originam nas 

derriçagens no campo cultural, político e filosófico. Lehmann, nos estudos sobre os 

precedentes pós-dramáticos, fala de um teatro praticado nas últimas décadas do 

século XIX, cujo processo vai metamorfoseando a literatura dramática. O texto, como 

criação primordial a ser seguida pelos intérpretes, perde sua importância para o 

trabalho composicional do diretor. E, adentrando na terceira etapa dos precedentes 

pós-dramáticos, deparamo-nos com a ideia de um teatro para “interrupção do político”. 

Contudo, é a partir dos anos 1950 que, no auge da cultura pop, autores como Beckett, 

Ionesco, Sartre, Camus, em uma avalanche de influência norte-americana, são 

recepcionados em montagens experimentais absurdas e surreais.  

Peças teatrais provocadoras e de protestos na área ocidental da Alemanha, até 

então, podem ser correlacionadas com os processos dramatúrgicos brasileiros dados 
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no início dos anos 1960. Enquanto, no Brasil, a “pré-história” do teatro do oprimido 

tem seus impulsos nos movimentos nacionalistas críticos dos seminários de 

dramaturgia, em um envolvimento político com o Centro Popular de Cultura da União 

Nacional de Estudantes – CPC da UNE -, observa-se que os processos de Heiner 

Müller, em consonância com o contexto das políticas alemãs, tendem a fazer outro 

caminho, especialmente no que tange às performances e suas imagens surreais e às 

críticas ao teatro brechtiano, como necessidade de emancipação do regime político 

da República Democrática Alemã.  

Como a literatura dramática é a primeira criação mantenedora do status teatral 

subjugado pelas forças da máquina tradicional, verifica-se que as transformações 

teatrais, ou as linhas de fuga desse status, deram-se na manifestação cênica, no 

afastamento e na despotencialização do texto dramático em favor do acontecimento 

cênico, da performance teatral. Sem levar em conta o canevas medieval, são as 

texturas da cena, o desenho corporal dos autores e o complexo de texturas das 

imagens cênicas, da encenação, que implodem o teatro para processos de rupturas. 

O texto, ou a composição textual, não se apoia na lógica de uma poética dramática, 

trágica, aristotélica. Por isso mesmo, o teatro pós-dramático nos revela a ideia de um 

teatro “não-dramático”.  

Imprimimos, aqui, nesta tese, o desafio de pensar o político nas imagens das 

dramaturgias, evitando, no entanto, deslizar na textura da cena no palco. Embora a 

tensão das duas formas artísticas, teatro e literatura dramática, entrem em fricção, 

compondo um pensamento transbordante de possibilidades tanto para a literatura 

como para o teatro, focalizamos a atenção no texto dramático, não para pairarmos em 

imagens cênicas das encenações realizadas por “n” diretores ao longo de décadas. O 

que queremos é transcorrer no político das imagens extraídas no processo de leitura 

e analisadas na interface do processo criativo de autores e leitores. 

Observamos que os textos estão de certa forma associados às pesquisas dos 

autores como pensadores e encenadores. Os processos criativos são realizados em 

meio aos experimentos que abalam as estruturas tradicionais da cena. Neste sentido, 

na busca constante por maneiras revolucionárias de atuações provocadoras do 

estado cômodo dos espectadores, tanto o fazer teatral como as escrituras se 

influenciam mutuamente, de modo que, ao analisar as duas dramaturgias 

selecionadas, há sempre uma força em direção a uma leitura especializada dos atores 



115 
 

e encenadores nos processos de ensaios e dos espetáculos com suas diversas 

concepções cênicas. 

Teatro pós-dramático e teatro do oprimido se orientam por teorias teatrais 

diferentes. Sendo Brecht, neste caso, com o jogo de aprendizagem (Lehrstück), o 

teatrólogo que se aproxima das duas teorias, mesmo que as experiências pós-

dramáticas sejam tidas como “pós-brechtianas”60, assim como as práticas cênicas do 

teatro do oprimido. As ultrapassagens seguem em linhas vetoriais distintas.  

Como já dito, a tendência das análises dos textos escoa para o que Pavis 

(2005), tomando como empréstimo o conceito de Marco De Marinis, chamou de “texto 

espetacular”. Para nós, o leitor, ao ler o texto dramático, atua sobre este como 

encenador, mesmo sem a finalidade de levá-lo à cena. “A encenação é um conceito 

abstrato e teórico, um ramal mais ou menos homogêneo de escolhas e limitações, 

designado às vezes pelos termos de metatexto61 ou de texto espetacular.” 62 (PAVIS, 

2005, p. 4). Digamos que esta atuação sobre o texto, este processo criativo, está no 

plano do “metatexto”, não com base nos ensaios, como proferiu Pavis, mas nos 

processos criativos dos leitores, antes das experiências corporais. É o primeiro 

momento em que diretores e atores tomam conhecimento da dramaturgia, quando 

esta já se encontra composta como texto para a cena. É importante este 

esclarecimento, tendo em vista que no teatro contemporâneo nem sempre se tem um 

texto como ponto de partida.  

 

[…] a encenação hoje não é mais sempre a passagem do texto à cena; 
às vezes ela é uma instalação, ou seja, uma apresentação de diversas 
práticas cênicas (luz, artes plásticas, improvisações), sem que seja 
possível estabelecer hierarquia entre elas, e sem que o texto faça o 
papel de polo de atração para o resto da representação. (PAVIS, 2005, 
p. 192).  

 

Não tratamos do texto posto e impostado na encenação. O olhar sobre o texto, 

durante a leitura, ressalta as imagens imanentes. É nessa passagem que as 

                                                           
60 O teatro pós-dramático – Lehmann é quem o constata – é pós-brechtiano na mediada em que tenta 
levar adiante um projeto de desapassivamento do público, de ativação perceptiva com base na 
‘exposição de teatro em sua realidade de teatro’, numa vitalização da capacidade dinâmica do olhar de 
criar seus próprios processos sensíveis ao trabalhar sobre a incerteza cognitiva conjugada à 
responsabilidade ética. (CARVALHO in: LEHMANN, 2007, p. 11). 
61 “O metatexto é um texto não escrito que reúne as opções de encenação que o encenador tomou 
consciente ou não [...].” (PAVIS, 2005, p. 4). 
62 “O texto espetacular é a encenação considerada não como objeto empírico, mas enquanto sistema 
abstrato, conjunto organizado e signos.” (PAVIS, 2005, p. 4-5).  
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paisagens textuais e suas multiplicidades abrem, na dramaturgia, fissuras e lacunas, 

provocando a implosão dos signos numa espécie de acontecimento “dessemiótico”63. 

Na dinâmica produtiva-receptiva64, mais do que meras interpretações, são as 

percepções que arrastam, dos textos, imagens que estão além das intenções dos 

autores. No teatro pós-dramático, é o discurso poético em cena, desconstruindo a 

ideia do teatro dramático, que predomina. O texto, na sua independência, é antes 

poesia. O político se manifesta por essas vias “assemióticas”, não representativas. As 

imagens vertiginosas acionam atos políticos os quais não são delimitados por imagens 

dadas, mas, ao contrário, os atos disseminam rizomorficamente as sensações, as 

percepções, os desdobramentos, a multiplicidade de novos territórios e sentidos.  

 

4.2. A simultaneidade em Müller 

 

A simultaneidade em Müller recai sobre procedimentos paratáticos numa des-

hieraquização, num processo de desdramatização do drama, no qual a linguagem 

perde o seu poder significativo. Importa a percepção em movência, que não se 

restringe em fixações, mas em constantes ebulições, mutantes e inesperadas.  

A simultaneidade em Boal difere da mülleriana, pois enquanto no teatro do 

oprimido os fragmentos se unem a um corpus textual que tem claros objetivos de 

conceber um campo temático e situacional, em Müller, a simultaneidade pertence aos 

traços estilísticos do teatro pós-dramático, onde há uma concatenação paratátita.  

Na dramaturgia do teatro-fórum, a simultaneidade acontece quando a escritura 

vai sendo composta durante o espetáculo, com um número significativo de escritores 

podendo ser igual ao número de espectadores presentes, porém cada escrita, 

digamos assim, tem o seu momento de ser partilhada. Já em Müller trata-se de uma 

experiência perceptiva em que a dramaturgia é o conjunto performático da cena, uma 

dramaturgia visual múltipla, uma performance dramatúrgica da presença  

 

Para o teatro pós-dramático, o que vale é que o texto teatral 
predeterminado por escrito e/ou oralmente e o “texto” – no sentido 

                                                           
63 “A dessemiótica de Lyotard é, parece, ainda menos possível e realizável que a semiótica, mas ela 
tem o mérito de pôr em crise a noção de signo, pelo menos de signo fixado, ligado à linguagem e se 
fazendo passar por toda a materialidade do espetáculo.” (PAVIS, 2005, p. 12).  
64 Termo extraído da “Análise dos Espetáculos” de Patrice Pavis (2005). O autor, ao fazer crítica sobre 
o limite da teoria da recepção, propõe “[…] imaginar um modelo que combine uma estética da produção 
e da recepção, que estude sua tensão dialética, estabelecendo a parte da recepção antecipada pela 
produção e da produção ligada à atividade do espectador na recepção.” (PAVIS, 2005, p. 22).  
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mais amplo do termo – da encenação (com atores, suas contribuições 
“paralinguísticas”, reduções e deformações do material linguístico; 
com figurinos, luz, espaço, temporalidade própria etc.) são postos sob 
uma nova perspectiva por uma compreensão diversa do texto da 
performance. (LEHMANN, 2007, p. 142).  
 

Ou seja, o texto simultâneo é o texto compreendido numa ideia de “teatro total”, 

como pensou Müller quando disse que a “inundação” do espectador é parte da 

estratégia de ação. Com isso, ele estava se posicionando contrário a fábula 

brechtiana. Brecht pensava o distanciamento do espectador da apresentação dos 

atores no palco, como estratégia de não envolvê-lo nas emoções dos personagens e 

possibilitar uma leitura racional, distanciada do drama.  

Digamos que, por outro lado, a dramaturgia da simultaneidade em Boal se 

desentende com a simultaneidade em Müller, por ser essa outro modo de ação 

diferente desta que se faz na inundação do espectador, e se quer a “dramaturgia da 

inundação”. Nela o espectador é convidado a mergulhar, a entrar numa experiência 

perceptível do político (ARTAUD, 1987, p. 157) “[..] as palavras serão tomadas num 

sentido encantatório, verdadeiramente mágico - por sua forma, suas emanações 

sensíveis e já não apenas por seu sentido”. Antes de uma construção cênica clara, 

objetiva, sobre o palco, um “bombardeamento de imagens”, onde a ação emancipada, 

livre, do espectador, seleciona, refaz, desterritorializa e logo reterritorializa as 

imagens.  

Em A missão, na cena da embriaguez de Antoine, inicia-se uma espécie de 

bombardeamento de imagens. São fantasmas, ruídos, que inundam o leitor. A força 

da simultaneidade acentua-se durante o jantar, na conversa de Antoine com o 

marinheiro e na aparição dos fantasmas. Depois, logo em seguida, o corte, o desvio 

do espaço e tempo no surgimento do anjo do desespero e o retorno dos fantasmas. 

A simultaneidade como a mistura-potência do drama, efetiva-se no teatro no teatro, 

no momento em que os fantasmas Debuisson, Galloudec e Sasportas se confundem 

nas máscaras dos personagens da Revolução Francesa em camadas de tempos 

distintos suspensos e na sensação de um não lugar.  A aparição do primeiro amor e 

o desvio para o homem no elevador, do prédio do comitê central a uma Viagem, no 

elevador, para o Peru, tornam a leitura vertiginosa. Ao escrever sobre o teatro de 

Müller, Lehmann (2009, p. 305) diz: “Teatro deve ‘transferir’ Cronos para outro tempo, 

sendo a “simultaneidade de passado, presente e futuro”, somente assim a ‘História’ 

se torna ‘visível’ [...]”.  
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A proeminência de cortes, misturas e desvios, na escritura de Müller, ao leitor 

causa o espanto. Não uma maneira de afastamento, como se o não entendido 

afastasse o leitor de qualquer possibilidade comunicativa, significativa, ou melhor, de 

legibilidade. Contudo, o que possivelmente causa o espanto é o que atrai, o que suga. 

As lacunas e fragmentos arrebatam o leitor, também, como parte fragmentada do 

acontecimento além do drama. 

Fragmentos e colagens são procedimentos empregados por Müller que levam 

à simultaneidade, no sentido de desfraldar um ‘teatro total’ que envolve técnicas de 

outras expressões artísticas como a dança, a música, a pintura, a arquitetura, o 

cinema e a fotografia.  Ao que parece, um texto ou uma ideia cênica não deve ser um 

problema para o teatro. E é nesse limiar da questão do que é o político nas imagens 

dramatúrgicas que se oblitera o político como formação política instaurando o político 

como perturbação da lógica narrativa, paradoxalmente, como interrupção do político. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

TEMPOS PARTIDOS, RUPTURAS E ESPANTOS DO POLÍTICO NAS IMAGENS 

DE A MISSÃO
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O tempo, em A missão, é turbulento e gira na história promovendo rupturas 

cronológicas. São fracassos, perdas e princípios revolucionários quebrados numa 

perspectiva de sociedade humanamente impossível. Esperanças e utopias 

metamorfoseadas em monstruosidades violentas, irônicas e sarcásticas. É um 

território atravessado por vetores em lançamentos, moléculas em mutações 

constantes, forças potencializando novas formações e conceitos temporários, 

desterritorializações e reterritorializações inevitáveis. A estrutura fragmentada do texto 

exige uma leitura, além da tentativa interpretativa, no fluxo anacrônico.  

Müller tenta trazer à época da escritura a discussão acerca da mentalidade 

política de esquerda, atenuando os problemas de traição da história e atraindo como 

advertência a lembrança de revoluções traídas por usurpadores, como: 

Napoleão/Stalin. Este parece ser apenas parte do problema, pois outras questões 

recaem sobre a autonomia do Primeiro Mundo, como, por exemplo, a emancipação 

do povo negro pelos heróis brancos e as fronteiras da solidariedade (Cf. SCHULZ, 

1980). “Lembranças de uma revolução” é mais uma alerta para os novos tempos do 

que propriamente um memorial.  

O político nas imagens de A missão intensifica-se nas transições, nos saltos e 

nas lacunas perturbadoras dos sentidos. Vazios por onde as imagens se desfiguram 

e tornam-se anêmicas. Impossível de serem capturadas, elas se desvanecem. 

Contudo, do ponto de vista temático, o conflito do modelo revolucionário importado e 

a articulação do levante dos negros a partir das articulações revolucionárias dos 

brancos europeus tencionam a linha dramática da peça. Para Röhl (In: KOUDELA, 

2003, p. 37): 

 

A Missão é instigante e produtiva por confrontar o espectador com 
duas raças, duas culturas, dois modelos de revolução, levando-o à 
reflexão sobre a validade do discurso racista (do colonizador e do 
colonizado) e a viabilidade da exportação ou importação de modelos 
revolucionários ou civilizatórios. 

 

 Esta discussão tem como fundo o tema e os conflitos na peça e se apresenta 

como política até certo ponto. Todavia, como já dito, não direcionamos o político a 

partir dessas relações de forças entre uma classe e outra. O político é acontecimento 

e “como” essas discussões são travadas no texto: na maneira, no formato informal e 

paradoxal, e nas entradas e saídas possíveis de um leitor emancipado. 
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Selecionamos alguns movimentos e cenas, principalmente aqueles que abrem 

abismos na narrativa, como, por exempol: a embriaguez de Antoine e a aparição do 

anjo do desespero, o teatro da revolução, o homem no elevador, sua missão e a 

travessia do oceano. Entendemos tais cenas como acontecimentos e cortes abruptos 

na sequência narrativa que nos retiram o alvo, a lógica sequencial da cena, e nos 

colocam em estado de incertezas, sem porto seguro. As escolhas de algumas cenas 

e momentos do texto como potencial político partem das sensações, durante a 

experiência de leitura. Ao atuar numa leitura emancipada, o leitor é instigado a 

preencher os vazios com imagens de fora, pelas fendas e rachaduras da própria 

escritura, nos saltos paratáticos e na fuga das imagens. O tema, longe de seguir linhas 

estriadas, sofre reviravoltas e irrompe as fronteiras logocêntricas, da clareza de ideias, 

e se desterritorializa ao passo que logo se reterritorializa. Digamos que “o espaço liso 

do patchwork mostra bastante bem que ‘liso’ não quer dizer homogêneo; ao contrário, 

é um espaço amorfo, informal, e que prefigura a op'art”. (DELEUZE; GUATTARI, 

1997b, p. 160). 

A ideia de um teatro dramático com narrativas lineares já não interessava mais 

a Müller65 (1986 apud LEHMANN, 2007, p. 33): “Quando vou ao teatro, noto que para 

mim é cada vez mais entediante acompanhar em uma noite o discurso de uma única 

ação.” O que o interessa são situações que intercalam temas, que variam numa forma 

dramatúrgica mínima, fragmentada e dinâmica. Para Müller66, esta maneira 

irreverente de atuar dramaturgicamente é divertida, mas não garante uma peça 

perfeita. Nesse caso, entendemos, que se a “perfeição” significa, no drama, um modo 

linear da narrativa, da fábula, a imperfeição é um traço de sua dramaturgia.  

 A estrutura dramática arrebenta a superfície moderna do dramático como 

rizomas que se espraiam em direções diversas. Logo no início de A missão, a voz do 

morto, Galloudec, anuncia quão insatisfeitos estão os revolucionários, a ponto de 

retornarem do território dos mortos. A leitura da carta, voz do próprio fantasma escritor, 

faz o político atuar via imagens sonoras. É o derrotado, sem vida, intervindo no 

sensível, espaço dos traidores da revolução. Uma voz, que seria apenas ruídos sem 

importância, abre o texto como quem abre um jazigo. A sensação ao folhear a 

escritura de A missão é de uma força que move a pedra tumular fazendo erigir os 

fantasmas.  

                                                           
65 MÜLLER, Heiner. Gesammelte Irrtümmer. Frankfurt am Main: (?), 1986, p. 21.  
66 Loc. cit. 
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5.1. As múltiplas possiblidades de divisões cênicas de A missão: lembranças de 

uma revolução. 

 

 A escritura apresenta a forma de um texto curto com nuances características 

de Müller, a partir da década de setenta. O fragmento e a colagem são intensificados 

na escrita. São histórias selecionadas, temas e passagens cênicas de outras obras 

literárias, utilizadas no processo criativo de colagens de textos.  

 Eke (1989) ressaltou as divisões textuais de A missão com seções e cenas. A 

primeira seção é a carta de Galloudec. O encontro do marinheiro com Antoine e o 

jantar na casa de Antoine, preparado pela mulher, são duas cenas que estão na 

primeira seção, as quais têm analogia direta com a novela Das Licht auf dem Galgen 

(Luz sobre a forca). Ainda na primeira seção, vem o terceiro momento, compreendido 

como o sonho surreal de Antoine. Na segunda seção acontece o salto do tempo 

gramatical, do jogo de agora ao jogo do passado épico: “Chegamos à Jamaica […]” 

(MÜLLER, 1987, p. 38).  

 Esse modo de dividir, recortar o texto em seções, cenas e movimentos, está 

associado a uma leitura que vislumbra o texto em cena. Ou, ao que parece, Eke (1989) 

fez a divisão da cena com referência ao texto impostado (cf. PAVIS, 2005). Assim, o 

político no texto é um elemento inquietante no trabalho do encenador, uma potência 

que leva à desconstrução das imagens. Nesse caso, pensar a peça é pensar o político 

com olhar sobre as imagens que capturamos do espetáculo. O olhar sobre o complexo 

de imagens como excrementos do processo criativo do encenador. Dito de outro 

modo, quando se analisa as imagens na composição cênica, composta no espaço do 

acontecimento teatral, analisa-se, na verdade, o produto de “digestão” do encenador, 

dos atores e do pessoal da máquina cênica. Então, as imagens cênicas são traçadas 

no plano de encenação. O anjo do desespero67, na leitura de Eke (1989), por exemplo, 

surge no sonho surreal de Antoine. 

 Ora, havemos de perguntar, por que o anjo é o sonho de Antoine? Antoine está 

em pleno ato sexual com sua mulher quando o anjo surge. Será por que no sonho 

tudo é possível? Ou assim se deu para justificar o desvio narrativo? Não. É noite, e 

Antoine já se banhou de vinho. A mulher, que sempre o alerta e o reconhece 

                                                           
67 Sobre a relação da cena sexual e do aparecimento do anjo do desespero, verificar os estudos de 
Genia SCHULZ, 1980, p. 160; Hans-Thies Lehmann 1980, p. 115; Arlene Akiko Taroka, 1985, p. 134.  
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embriagado, chama-o para a cama. Entendemos que no ato sexual houve um 

rompimento da linearidade narrativa. Uma ruptura da razão, o lançamento de devires 

da mulher, o corte, a ruptura no ato sexual com Antoine. O anjo do desespero é a 

metamorfose da mulher. A mulher, o devir-mulher, a criação, que se metamorfoseia e 

se desterritorializa. É o grito de quem se manteve calada, acuada, como a mulher de 

Antoine. A revolução era coisa de homens e prostitutas68. 

 Não é fácil dividir A missão em cenas, por dois motivos: primeiro, a demarcação 

cênica não é indicada pelo autor no corpo do texto; segundo, fazer a divisão implica 

ação que exige certa autonomia do leitor. Por isso, faremos a divisão apresentando 

alguns movimentos cênicos intensos, como corpos estranhos no interior do texto. A 

primeira cena começa com a carta e o encontro do marinheiro com Antoine; a 

segunda, a máscara da revolução, são os missionários (Debuisson, Galloudec e 

Sasportas) chegando à Jamaica. Nela inicia-se o jogo: o teatro no teatro; na terceira 

cena, continua o jogo, a celebração do retorno do filho querido: Debuisson, o menino 

Vitor, volta para o seu Primeiro amor, para o seio da sua família, senhora de escravos; 

a quarta cena é a do elevador, onde um “Eu” surge, abruptamente, à procura do 

vigésimo andar e da sala de um superior, chefe, que ele não conhece. Ele, o “Eu”, tem 

a impressão de que vai ser incumbido de uma tarefa secreta cuja missão ele 

desconhece. O tempo passa veloz, ele tem receio do tempo. Ele quer chegar cinco 

minutos antes da hora, “ESSA É A VERDADEIRA PONTUALIDADE” (MÜLLER, 1987, 

p. 47). É um sonho no sonho. Um tumor enorme, estranho, espantoso, que cresce no 

meio das cenas. Uma viagem para o Peru num elevador. Passear pelas ruas do Peru 

à procura do Outro. Mas, quem é o Outro? Na quinta e última cena, os três 

missionários leem a mensagem enviada pelo governo napoleônico, avisando que o 

general dissolveu o diretório e abortou a missão de organizar a rebelião dos escravos 

na Jamaica.  

 As cenas estão postas como em platôs69; a ordem pode ser modificada: a 

segunda cena poderia ser a primeira: “Chegamos à Jamaica, três emissários da 

convenção francesa […]” (MÜLLER, 1987, p. 38), e a primeira cena no lugar da 

                                                           
68 Cf. GUINSBURG, J.; KOUDELA, I.D., 2004. 
69  Ao que parece não se trata de “uma lógica de desenvolvimento, do que funda ao fundado, dos 
princípios às conseqüências. Deleuze e Guattari dão mais privilégio ao espaço do que ao tempo, ao 
mapa do que à árvore. Tudo é coextensivo a tudo. Assim as divisões só podem corresponder a placas, 
a estrias paralelas, com diferenças de escala, correspondências e articulações dos platôs, datados mas 
co-presentes.” (cf. FRANÇOIS in: DELEUZE ;GUATARRI , 2000, p. 4).  
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segunda, até o surgimento do anjo do desespero conectado com a volta do filho 

pródigo ou sequenciado pelo homem no elevador. Ou melhor, a primeira cena é, na 

verdade, a última. O homem no elevador poderia ser relocado para qualquer brecha 

no texto ou o “Eu” no elevador pode ser, simplesmente, suprimido. Na última cena, os 

missionários recebem o comunicado do governo francês de que a missão foi abortada. 

Esta cena, necessariamente, não precisava ser a última, poderia também ser a 

primeira ou a cena mediana.  

 As possibilidades de mexer e de alterar a sequência de uma peça não são 

impossíveis para o fazer artístico contemporâneo, principalmente, quando as práticas 

teatrais abominam a dramaturgia enquanto escritura definitiva e já resgatam o teatro 

da constituição dramatúrgica, do poder do texto sobre a direção dos rumos da 

interpretação e da encenação. É o que tem acontecido com diversas montagens ditas 

pós-dramáticas. Então, neste caso, o político na imagem são as passagens a-

históricas inintencionais cujo ato político recria e ressignifica a cena e o tema. Esta é 

uma ação inevitável de fora para dentro e de dentro para fora, pois quem conduz o 

novo olhar são as ideias daqueles que realizam a leitura, seja na área do teatro ou 

não. A tensão entre texto e palco permanece na relação leitor e texto. São pistas de 

leituras imaginadas e retificadas. Usar o texto com todas as suas possibilidades e 

torná-lo apenas pretexto da cena, segundo Ryngaert (1995, p. 146) “talvez esteja aí a 

origem de um equívoco”. Mas não há como negar que o texto abre novas 

possibilidades imagináveis. De modo que, ao despertar a imaginação70, amplia-se o 

horizonte para além do sentido interpretativo. O leitor primeiro identifica e interpreta 

“as redes de sentido”, depois elabora as hipóteses do trabalho cênico. Essas duas 

maneiras de ler se superpõem operando no mesmo movimento. São métodos que se 

aproximam de uma leitura emancipada na qual há o movimento entre o leitor e o texto. 

Além dos indícios, as pistas marcadas no texto, tem-se a sensação de que a invenção, 

o processo criativo do leitor, às vezes, são percepções que não apresentam, 

claramente, nenhuma direção. E do estado de vertigem saltam as novas imagens.  

 O político nas imagens de A missão são as lacunas, os abismos e as incertezas 

que possibilitam as entradas do leitor. Não é que qualquer outra dramaturgia, mesmo 

não deixando essas brechas, não esteja vulnerável a modificações. Contudo, o 

político, como avaria do maquínico e como perturbação do sensível, só se manifesta 

                                                           
70 Imaginação aqui no sentido das lacunas e brechas que o texto abre para fora do seu do território e 
das interpretações.   
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como anomalia do drama clássico. Verificamos uma força potência espiralada em três 

momentos que nos sugam para o vácuo das incertezas: a) o ato sexual, que se dá no 

final da primeira cena e a aparição do anjo do desespero; b) o primeiro amor ou a volta 

do filho pródigo, e, c) o “Eu” no elevador.  

 A primeira cena da peça é a apresentação da carta escrita por um dos três 

missionários. O marinheiro, que guardou a carta, encontra o seu destinatário, mas 

este diz não ser quem ele procura. A carta foi escrita por Galloudec em seu leito de 

morte. A partir da primeira cena, o leitor já sabe do que se trata a peça. Há conexão 

entre a carta e a cena que se segue. A encomenda, a carta, é o que desencadeia a 

lembrança de uma revolução. É a potência de um devir que se instaura noutro tempo: 

nas palavras escritas na carta e na memória do marinheiro. Acontecimento registrado 

através de palavras, resíduos excrementícios de imagens mortas pelas quais ecoam 

a voz do marinheiro, mensageiro-narrador dos acontecimentos vividos em terras 

longínquas.  

Ainda não é completamente noite, há a claridade do entardecer, o ocaso, 

depois vem a noite e, em seguida a madrugada. Em nenhum momento o turno do dia 

é indicado pelo autor. Mas o desdobramento da narrativa vai nos despertando 

sensações. Primeiro, o marinheiro encontra Antoine e é convidado para tomar um café 

em sua residência. De forma clara é narrado em “Das Licht auf dem Galgen” (A Luz 

sobre a forca), de Anna Sergehrs. O encontro se deu próximo ao entardecer, quando 

as cores do dia se acentuam à espera da noite. O encontro de Antoine com o passado 

nos fez lembrar uma múmia desesperada: “O Grito” de Edvard Munch. Tem-se a 

sensação de que os tempos estão transpassados: passado, presente e futuro se 

movem na criação, no tempo de aion71. Galloudec escreve na carta, e fala através do 

marinheiro, que eles (os missionários) foram obrigados a desistir da missão. Mas 

quem desistiu fora Debuisson. Sasportas e Galloudec permaneceram até serem 

completamente derrotados. Em um hospital, em Cuba, Galloudec diz suas últimas 

palavras: “PEGUE ESTA CARTA. ELA TEM QUE CHEGAR E MESMO QUE SEJA A 

                                                           
71 “Aion opõe-se a Chronos, que designa o tempo cronológico ou sucessivo, em que o antes se ordena 
ao depois sob a condição de um presente englobante no qual, como se diz, tudo acontece […]. De 
acordo com um primeiro paradoxo, o acontecimento é o que do mundo só subsiste como tal ao se 
envolver na linguagem, que ele com isso torna possível. Mas há um segundo paradoxo: ‘o 
acontecimento é sempre um tempo morto, lá onde nada acontece’ (QPh,149). Esse tempo morto, que 
de certa forma é um não tempo, batizado também como ‘entre-tempo’, é Aion. Nesse nível, o 
acontecimento não é mais apenas a diferença das coisas ou dos estados de coisas.” (ZOURABICHVILI, 
2004, p. 11). 
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ÚLTIMA COISA QUE VOCÊ FAÇA TEM DE FAZER ISTO POR MIM.” (MÜLLER, 

1987). Ele foi derrotado, porém continua na revolução pós-morte, quando, através 

dele, da carta, é posto em relevo o tema revolução. Eles foram até as últimas 

consequências, na esperança de que outros continuassem o seu trabalho. 

O encontro do marinheiro com Antoine é o retorno da revolução. Quando tudo 

parece esquecido, o passado atravessa o presente anunciando o desespero por vir.  

 

 

     Figura 8: Edward Munch, “O Grito”72 

   

 A voz de Galloudec preenche as lacunas do texto, uma vez que não temos 

indicação, nas falas ou nas didascálias, para sabermos de quem é a voz que lê a 

carta. O que ouvimos são as palavras do morto numa digressão espaço-temporal da 

cena. Uma narrativa que emerge como força revolucionária ao ecoar em um “não 

lugar”, uma rua talvez e depois uma casa onde a mulher serve pão e vinho e faz sexo 

no desfecho dos movimentos da cena.  

                                                           
72 The Scream, 1893. Óleo, têmpera e pastel sobre cartão National Gallery of Norway | Oslo – Noruega 
Fonte: http://warburg.chaa-unicamp.com.br/obras/view/1953 
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A voz articulada, que se faz ouvir, penetra um tempo sobre outro. O Espectro 

de Galloudec, rompendo dimensões temporais e espaciais, quer fazer parte do mundo 

dos vivos e retirar a revolução da forca. É a voz de indignação. A voz de quem foi 

traído. É através da carta que sabemos da derrota dos missionários da revolução 

jamaicana. Uma carta lembrança? Lembranças de uma revolução? Ou o retorno das 

traições no acometimento revolucionária? É o passado assombroso vestido de futuro 

com movimentos de um devir-revolucionário. São ondas de traições que reverberam. 

São os rostos jacobinos se multiplicando e os preceitos da Revolução Francesa 

movendo-se numa roda-viva e se espalhando na atualidade. 

A carta é a imagem lembrança dos fantasmas na notícia sobre os resultados 

da intervenção missionária na Jamaica. A França, no auge dos movimentos em prol 

da liberdade, igualdade, fraternidade, propõe libertar o povo jamaicano da exploração 

inglesa. Este é o assunto tratado no decorrer da peça. Sobretudo, a traição que ora 

reverbera no século XVIII, ora estamos no século XX e ora estamos vivendo aqui e 

agora. 

A revolução francesa, a revolução soviética e as consequências dos blocos 

capitalistas e socialistas, Alemanha Oriental e Ocidental, são contextos espaço-

temporais distintos, mas desdobramentos, em ritornelo, das intensões e extensões 

das máscaras da revolução. O tema, longe de ser um assunto meramente histórico, 

fluindo no corpo coletivo e reverberando nas escolhas temáticas e modos de 

expressão, atravessa o espaço e o tempo dos conflitos políticos da Alemanha pós-

guerra, os quais levaram à construção do muro de Berlim, delimitando as práticas dos 

grupos comunistas e capitalistas, sem se posicionar nem para um lado nem para 

outro. Contudo, atenua a divisão geográfica na separação marcada no corpo 

amputado de Galloudec.  

 Na conversa de Antoine com o marinheiro, em sua casa, a mulher serve pão, 

vinho e queijo comprados com a venda de uma medalha condecorativa do marido. 

“Eu vendi uma condecoração. Aquela de Vendéia, onde vocês massacraram os 

camponeses pela república.”  (MÜLLER, 1987, p. 36). 

 “De boca cheia é mais fácil falar de uma revolução perdida. Sangue, 

coagulado em medalhas de metal” (MÜLLER, 1987, p. 36). Esta é a fala de Antoine 

quando decide se revelar para o marinheiro. Sim, a mensagem que o marinheiro traz 

é, de fato, para Antoine. Ele planejou a revolução na Jamaica. São indícios que 

apontam para reviravoltas, inquietações dos vencidos. Antoine, como professor 
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particular, vive uma vida pacata, numa vila em Paris, sem alardear sua identidade. 

Vive no seu túmulo, no seu buraco.  

A carta, escrita por um dos missionários, Galloudec em seu leito de morte, é 

entregue a Antoine, um republicano que delegara a missão. Foi escrita para informar 

ao mediador sobre o desenrolar e fracasso da missão.  

Antoine, ao ser encontrado pelo marinheiro, nega ter conhecido alguém com 

o nome de Galloudec. Este, com uma perna amputada, febril e com gangrena, com 

grande esforço, escrevera para ele contando como se deu o enforcamento de seu 

companheiro Sasportas e o destino de Debuisson depois que traiu o grupo. “De 

Debuisson o senhor não ouvirá mais falar, ele vai bem. É sempre assim, os traidores 

vivem bem quando os povos são banhados em sangue.” (MÜLLER, 1987, p. 35). No 

desdobramento do tema traição, os traidores da Revolução Francesa retornam nas 

máscaras de Robespiere, Danton, entremeados por cortes históricos: a Revolução 

Russa, Stalin, como rosto, pele de Debuisson, Galloudec, Sasportas, e as constantes 

traições envolvendo a Stasi, e a polícia secreta da Alemanha Oriental. O tema traição, 

em certo momento, também envolve as relações de Müller na RDA e na RFA, como 

um artista privilegiado, autorizado a ir e vir entre as Alemanhas e, em meados dos 

anos setenta, conseguindo visto para os Estados Unidos. A Viagem para a América 

foi um dos motivos pelos quais ele escreveu A missão. 

  

A Missão insere-se, na produção literária e contemporânea, como 
documento de um tempo em crise, em que ‘tudo espera por história’. 
É nesse contexto de um estado suspenso que Müller situa o Terceiro 
Mundo. ‘E a história é agora a história do Terceiro Mundo como todos 
os problemas de fome e superpopulação’. De um lado, objeto de 
colonização, exploração e refugo, de outro, lugar de caos e desordem, 
o Terceiro Mundo é visto por ele como fermento do novo – ‘ilha de 
desordem’, espécie de tumores benignos na medida em que, forçando 
o convívio com camadas diversificadas de história e cultura, preparam 
o solo para mudança. (KOUDELA, 2003, p. 31). 

 
Müller, no âmbito literário alemão, é considerado um dramaturgo de 

linguagem política singular, bizarra, na qual o marxismo e as práticas artísticas de 

vanguarda se mesclam nos textos como uma unidade incomum. Ao pensar a história, 

ele luta com as palavras, as frases e com os contrastes existenciais. A sintaxe 

mülleriana é uma caixa preta de ambiguidades grotescas, de nós, cujo desatamento 

cabe ao leitor. É neste sentido que a escritura apresenta, na sua composição, a 

coexistência de pensamentos divergentes, indicando um fluxo de multiplicidades que 
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se desdobra fazendo aparecer ideias de Marx, Nietzsche, Artaud, Stalin, Brecht, 

Foucault, Guatarri, Deleuze, Freud, Becket, Blanchot. Parece-nos que esta 

multiplicidade, imanente nas obras, a partir dos anos 70, indica os problemas de 

desterritorializações, de viradas, de distanciamento da tradição brechtiana apesar de 

a produção literária de Müller, antes da década de setenta, está marcada pela tradição 

brechtiana. Contudo, com o surgimento de textos dramáticos como Vida de Gundling 

Frederico da Prússia SonoSonhoGritodeLessing, Hamletmáquina e A missão73 é 

perceptível, segundo Schulz (1980, p. 18), a tendência para um quebra-cabeça 

(Denkspiel) não apenas no sentido da colagem surrealista e absurda, mas também, 

como um atravessamento de fragmentos históricos. 

Em A missão, logo na abertura do texto, nos deparamos com uma imagem 

obscura pela qual o político se manifesta no entretempo. A voz do morto, a dor, os 

traços febris reverberam na escritura como grito, na imagem de um corpo 

fragmentado, de uma Alemanha amputada.  

A peça começa pelo final. Se assim não fosse, não nos dávamos conta dos 

fantasmas. A peça permaneceria no campo dramático. A inversão do final e os 

momentos surpresas incitam a ação do político, na diferença e negação da política. É 

uma escrita enferma, de palavras febris: as últimas palavras de Galloudec.  

 

Galloudec a Antoine. Escrevo esta carta no meu leito de morte. 
Escrevo em meu nome e em nome do cidadão Sasportas que foi 
enforcado em Port Royal. Informo-lhe que fomos obrigados a 
desistir da missão que a Convenção nos confiou por seu 
intermédio, já que não nos foi possível cumpri-la. Talvez outros 
tenham melhor êxito. De Debuisson o senhor não ouvirá mais 
falar, ele vai bem. É sempre assim, os traidores vivem bem 
quando os povos são banhados em sangue. O mundo é assim e 
não está certo. Desculpe a minha letra, me amputaram uma 
perna e estou escrevendo com febre. Espero que esta carta o 
encontre com boa saúde e subscrevo-me com saudações 
republicanas. (MÜLLER, 1987, p. 35). 

 

Na cena seguinte, Antoine, o intermediário da missão, é encontrado pelo 

marinheiro que esteve com Galloudec em um hospital de Cuba. Lá ele escreveu a 

carta e pediu para o companheiro de enfermaria, o marinheiro, entregá-la ao 

                                                           
73 Os títulos das peças de Heiner Müller: “Lebem Gundlings Friedrich von Preuβen Lessings Schlaf 
Traum Schrei”, “Hamletmaschine” e “Der Auftrag: Erinnerung an eine Revolution” estão de acordo com 
as traduções de Ingrid Dormien Koudela (Cf. Heiner Müller: o espanto no teatro. São Paulo: perspectiva, 
2003.) 
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destinatário mesmo que fosse a última coisa que ele fizesse. Temendo que fosse 

extraviada, Galloudec leu a carta em voz alta. O marinheiro memorizou o assunto, 

embora não soubesse os detalhes do acontecido. 

 Antoine nega ter conhecido alguém chamado Galloudec. O marinheiro 

insiste, Antoine nega mais uma vez. O receio de ser descoberto aumenta a 

desconfiança de Antoine: “Não conheço nenhum Galloudec.” (MÜLLER, 1987, p. 35). 

O marinheiro prossegue descrevendo o encontro com o homem enfermo. Mesmo não 

sabendo nada sobre a missão, informa que o missionário Sasportas, um negro, 

morreu numa forca a beira de um penhasco com um mar cheio de tubarões famintos 

esperando que a corda fosse cortada após o enforcamento.  

 

5.1.1. A esquerda amputada 

 

“Primeiro cortaram a perna dele até o joelho, depois o resto. Era a esquerda.” 

(MÜLLER, 1987, p. 35). Amputaram a parte esquerda da Alemanha, dividiram-na. 

Antoine, sem nenhum espanto, diz conhecer a anatomia do homem. Sua mulher serve 

pão, vinho e queijo, e apresenta a imagem de Antoine como carrasco. Ela serve o 

jantar, pois as compras foram feitas com o dinheiro de uma condecoração que o seu 

marido ganhou massacrando os camponeses. Enquanto os tubarões devoram o corpo 

de Sasportas, na narração do marinheiro, o vinho tinto é bebido. “Nós colhemos a 

cabeça dos aristocratas. Nós colhemos a cabeça dos traidores.” (MÜLLER, 1987, p. 

37).   

“Bela colheita” (MÜLLER, 1987, p. 37) – disse a mulher, ironicamente. A 

embriaguez é promovida pela mulher. É ela que serve o vinho. A verdade toma conta 

das palavras. Nesse momento, a lembrança de Antoine é como o canto do galo, não 

o galo da alvorada, mas o canto do entardecer, o devir grilo do galo. À noite, as 

sombras são intensas, gingantes e as formas imperceptíveis. É no estado de 

embriaguez, na dança dionisíaca/baquiana que a lembrança revira o estômago de 

Antoine. Há uma tempestade na escritura, como se as palavras não coubessem nas 

frases e as implodissem. “De boca cheia é mais fácil falar sobre uma revolução 

perdida. Sangue coagulando em medalhas de metal.” (MÜLLER, 1987, p. 36). Agora 

ele tem à frente dos seus olhos a carta de Galloudec. Ele tem em mãos a advertência 

dos mortos: “O que vocês querem de mim. Sou responsável pelo teu pedaço de perna. 
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E pela tua corda. Devo cortar uma perna. Quer que eu me enforque a teu lado.” 

(MÜLLER, 1987, p. 37). 

O desespero de Antoine traz, do esquecimento, o passado à superfície. O 

trauma vem à tona e a ferida da consciência se abre. O estado de embriaguez efetiva 

na dramaturgia uma abertura para um tempo destroçado. No decorrer da fala de 

Antoine, a linearidade da narrativa é rompida. Os mortos aparecem e Antoine pede 

para que a mulher os afugente. 

No espaço da cozinha, no processo de criação do alimento, lembramos a 

grande sombra da mulher na seguinte descrição da novela de Anna Seghers (1961, 

p. 14, tradução nossa):  

 

Malbec saβ im Dunkeln. Er streckte die beine weit von sich. Er sah 
gleichmütig der Frau zu, ihrem Hin und Her, ihren groβen Schatten, 
wie er bei jeder Ankunft dem Him und Her am Kai zusah. 

 
(O marinheiro sentou-se no escuro, esticou as pernas, e, sem grande 
alarde, olhou para a mulher, assistiu ao vai e vem de sua grande 
sombra, como o vai e vem que ele viu no cais a cada chegada)  

 

 A cena nos lembra as penumbras de Rembrandt e Goya, na luz que ilumina um 

canto aqui outro acolá. A mulher, no seu vai e vem, tem nas mãos um castiçal, a luz 

da vela, e projeta nos corpos dos homens as silhuetas, os traços e decotes do seu 

corpo em sombra. As penumbras, a noite como inspiração, como sonho, embora não 

sejam indicadas diretamente no texto, relevam imagens, sombras, e as incertezas da 

noite. Müller (1997), em “Guerra sem Batalha”, comenta a experiência que viveu no 

México, e os impulsos criativos para escrever. Ao experienciar as imagens noturnas, 

passando por um caminho rural, ele descreveu os vultos como as pinturas de Goya. 

Em A missão, como em outros textos, ele recupera as suas experiências na escritura. 

Na cena do homem no elevador, é recuperada a ida do autor ao comitê central do 

Partido Socialista Unificado da Alemanha. Em cada andar ele viu um soldado com 

fuzil-metralhador. Era na verdade uma área de segurança máxima. Porém, na sua 

escritura é o elevador que o transporta à uma rua do Peru, na América Latina.  

 



132 
 

 

Figura 9: Francisco de Goya, Homens Lendo, 1819-1823 
Técnica Óleo al secco trasladado para tela, 126 cm × 66 cm 

Museu do Prado, Madrid 
http://www.abcgallery.com/G/goya/goya-2.html 
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Na primeira montagem de A missão, estreada em 13.11.1980, na Alemanha 

Oriental, no Volksbühne, os personagens de Antoine e Debuisson são trabalhados 

pelo mesmo ator74. A passagem de um quadro para outro se deu apenas pela 

mudança de lugar do personagem Antoine para o lugar de Debuisson. A unificação 

desses personagens está mais para o entendimento de um personagem conceitual, 

ou melhor, para a traição que se desdobra na atuação deles, na posição de mentores 

do motim. Trazemos esta informação para compor a transição da passagem de um 

quadro para o outro, tendo em vista que na forma do texto não há um traço nítido de 

diferenciação do ponto de vista de um texto dramático tradicional. A não ser um salto, 

um estranhamento, acenando um corte, um choque de tempos atravessados 

provocando um acontecimento sísmico, as partes do texto, seções para alguns, cenas 

e atos para outros, são passiveis de encadeamentos e mantêm, ainda, em sua forma, 

traços dramatúrgicos modernos.  

 

Onde está tua perna, Galloudec. Porque a tua língua está fora da tua 
boca, Sasportas. O que vocês querem de mim. Sou responsável pelo 
teu pedaço de perna. E pela tua corda. Devo cortar uma perna. Quer 
que eu me enforque a teu lado. Pergunte ao imperador pela tua perna, 
Galloudec. Mostre a língua ao teu imperador, Sasportas. (MÜLLER, 
1987, p. 37). 

 

Estamos diante de uma transição da narrativa. Quando Antoine derrama o 

vinho sobre a própria cabeça, inicia-se a desconstrução do drama. É na embriaguez 

de Antoine que os mortos são evocados. Abre-se o texto para a saída dos fantasmas, 

os quais buscam o futuro. Desesperado, Antoine grita para o marinheiro que segue o 

seu rumo, advertindo-o a ter cuidado com os policiais do Ministro Fouché, pois eles 

não querem saber se se acredita ou não em política. Neste caso, a política do ministro 

Fouché é a polícia, como bem disse Rancière ao defender que o que normalmente se 

chama de política, no estado da instituição, da ordem da partilha, é mesmo a polícia. 

“Espetacular ou não, a atividade política é sempre um modo de manifestação que 

desfaz as divisões sensíveis da ordem policial [...]” (RANCIÈRE, 1996, p.43). É a 

preocupação de Antoine. A embriaguez, neste caso, já se apresenta como uma ação 

política, perturbadora da ordem.  A ironia grotesca impregna a fala de Antoine, 

reforçando a ideia de que os fantasmas estão lhe rodeando. Eles querem explicações. 

                                                           
74 Cf. WIEGHAUS, 1984. 
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Eles deram as próprias vidas por uma revolução e fracassaram, foram traídos. A ironia 

toma conta do ambiente. Esta é uma característica do teatro mülleriano, um desvio 

narrativo que gera a desordem, as mutações, que potencializam os devires, o 

acontecimento político no drama.    

 

5.1.2. Sexo com o anjo  

 

A noite entra pelas frestas do texto por onde eclode o anjo do desespero. Um 

estranhamento no fluxo da textura dramática, no impacto provocado pela ruptura, por 

um desvio da narrativa. A embriaguez de Antoine, a noite, a sombra gigante da mulher 

que prepara o jantar e serve o vinho. É a sombra que caminha, que cobre os homens 

na sala. Há algo de secreto revelado na dança das paixões, quando a verdade é uma 

aparência. Ou um salto no espaço obscuro do riso frouxo de Antoine.  

 
ESTA É A ASCENÇÃO POR POUCO 
DINHEIRO  
ENQUANTO AGÜENTA 
NAS GRADES DO PEITO 
O CÃO O CORAÇÃO (MÜLLER, 1987, p. 37-38). 

 
Ecoa um grito seco. Um lamento profundo sem palavras vivas, um lamento de 

restos de palavras mortas. Uma imagem-lembrança que se abre, que se fragmenta, 

como flash-back, que vai do presente ao passado e que não retorna. Há uma 

bifurcação do tempo, assim como Deleuze (2005, p. 65) deslindou em imagem-tempo, 

trata-se “[...] de um inexplicável segredo, de uma fragmentação de qualquer 

linearidade, de constantes bifurcações, cada uma das quais é uma ruptura de 

causalidade”. A memória se despedaça na oralidade. Antoine, ao ser convidado para 

a cama, grita: “ESTA É A ASCENÇÃO POR POUCO DINHEIRO”, Müller escreve as 

palavras com letras maiúsculas. Há o sem medida. O que se eleva afinal? É o corpo 

como a própria prisão dos desejos. Antoine preso nele mesmo; polícia e política no 

mesmo corpo. Ou será a ascensão e o devaneio de um homem que ascende para o 

anjo emergir na superfície? É o prazer das aporias müllerianas e o mergulho no poço 

escuro, início da queda livre e da vertigem.       

A Alemanha fragmentada no corpo de Galloudec. A perna esquerda 

amputada. A Europa, um anjo desesperado. O anjo da história, como tratou Walter 

Benjamin. Quem será o anjo senão a mulher de Antoine, aquela sombra gigante que 
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traz a embriaguez? Se são fragmentos, nada garante as entradas cronológicas. São 

metamorfoses do devir-mulher: da mulher para o anjo. E um anjo com três cabeças. 

A traição imanente. A transição das passagens é tênue. Durante o ato sexual do casal, 

Antoine e a mulher, surge o anjo do desespero com a voz da mulher. Na sequência, 

a fala do anjo desemboca na fala dos missionários: “Meu voo é a revolta, meu céu é 

o abismo de amanhã.” (MÜLLER, 1987, p. 38). E logo em seguida, sem nenhuma 

didascália, a entrada do texto narrativo dos três missionários: “Chegamos à Jamaica, 

três emissários da Convenção Francesa, nossos nomes Debuisson, Galloudec 

Sasportas.” (MÜLLER, 1987, p. 38). 

Diante do acontecimento revolucionário, o que é lembrado é a revolução 

fracassada pela traição. A questão é que uma lembrança acontece quando algo faz 

lembrar outro acontecido. Um momento que se parece com outro e nos leva à 

reminiscência, à lembrança. Ou mesmo ao ato de informar, advertir. É neste sentido 

que a lembrança de uma revolução se desdobra em conjunções consecutivas da 

traição.  

A missão tem o impulso na carta que abre o texto como um passado cortante. 

O rompimento do presente, a fala de um fantasma, a voz que ecoa e a escritura. A 

carta em seus dois estados: como memória oral e como linguagem escrita.  

 

O desdobramento do real é assim um desdobramento do tempo. 
Todavia não basta mostrar a impossibilidade de constituir o passado 
apenas a partir do presente, a necessidade de conceber o passado 
como uma segunda temporalidade duplicando o presente (a qual, 
segundo um outro argumento de Bergson, condiciona a reatualização 
dos antigos presentes sob forma de lembranças). (ZOURABICHVILI, 
2004, p. 20). 
 

A escritura é esquartejada. A história da Europa, para Müller, está no fim. Não 

existe mais saída a não ser esperar os acontecimentos do Novo Mundo. Müller tem a 

ilusão de que as experiências do chamado “Terceiro Mundo” inspirarão os 

movimentos europeus, os quais se encontram inertes, estéreis, com anemia profunda, 

consequência das guerras. Uma espécie de coagulação sanguínea entranhada na 

escritura desfalece em distopias. Não é uma escrita organizada, ela está mais para 

uma expressão caótica.  
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5.1.3. O anjo do desespero e a invasão dos fantasmas 

 

Como se sabe, os autores da República Democrática Alemã eram orientados 

pelo governo a trabalhar numa perspectiva de ampliação dos ideais socialistas. As 

orientações eram para que eles enveredassem no realismo social. Do ponto de vista 

da dramaturgia, há certa semelhança com o que ocorreu no Brasil em meados dos 

anos cinquenta: a adaptação dos clássicos foi uma maneira de desviar a atenção da 

censura. Quando é dito que o teatro de Müller é um “diálogo com os mortos” (Cf. 

LEHMANN, 2007) é no sentido de uma vontade de potência nietzschiana de eterno 

retorno. “O eterno retorno não pode significar o retorno do idêntico, pois ele supõe, ao 

contrário, um mundo (o da vontade de potência) em que todas as identidades prévias 

são abolidas e dissolvidas. Retornar é o ser, mas somente o ser do devir.” (DELEUZE, 

2013, p. 49). O passado invade o presente em busca de futuro. Assim como em um 

trabalho de adaptação dos clássicos. De certa maneira, o diálogo com os mortos 

também aconteceu como movimento político no teatro brasileiro, principalmente no 

abrasileiramento dos clássicos.  

Apesar da tendência distópica nas produções, Müller, na primeira fase, 

permaneceu na Alemanha oriental onde perspectivou a possibilidade de mudanças 

políticas para um socialismo possível. A revolução comunista precisava de 

transformações significativas. Embora tenha sido taxado por alguns colegas como 

sujeito pessimista, ele sempre achou que o problema não estava com ele. “Os 

problemas estão na minha escritura, não na minha vida.” (MÜLLER in: KOUDELA 

2003, p.97). Outro ponto de vista curioso é que antes da terceira fase, Müller sempre 

afirmava que o interessante da Alemanha oriental era que as pessoas que cresciam 

neste sistema vislumbravam uma nova sociedade. Diferentemente do que acontecia 

no lado ocidental porque o mundo sonhado já existia. Por isso mesmo, o desejo de 

mudar o mundo se diluía, uma vez que o mundo já estava transformado em um 

paraíso de consumo. De modo que o desejo de mudar o mundo terminava se 

transformando em esquizofrenia. (KOUDELA, 2003, p. 63-102 passim). 

O anjo mülleriano, mesmo que esmigalhado, com os cascalhos sobre suas 

asas, repousa debaixo dos escombros esperando a hora de voar. Apesar de 

massacrado, tem esperança. É assim que o diferencial entre um lado e outro da 

Alemanha acentua a estagnação da RDA. O controle ditatorial e a permanência de 

procedimentos artísticos provocam em Müller atitudes políticas que se desdobram na 
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sua própria escrita. E como já comentado, é nos anos setenta que novas formas 

cênicas são apresentadas.  

Angelus Novus põe em questão o progresso nas forças de atração do passado 

e do futuro. Ao descrevê-lo, percebe-se a cratera onde ele se encontra e a sensação 

vertiginosa inevitável:  

Há um quadro de Klee que se chama Angelus Novus. Representa um 
anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. 
Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. 
O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para 
o passado. Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê 
uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína 
e as dispersa a nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os 
mortos e juntar os fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso 
e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais 
fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, 
ao qual ele vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até 
o céu. Essa tempestade é o que chamamos progresso. (BENJAMIN, 
1985, p. 226). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Paul Klee. Angelus Novus, 1920 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.sfu.ca/~andrewf/CONCEPT2.html&ei=dFJuVaywJcGWyAT8s4PYBg&bvm=bv.94911696,d.aWw&psig=AFQjCNElgWW1kA_sCRl_7nxAldqva-YWPg&ust=1433379813582534
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A presença do anjo, em Müller, que, à primeira vista, estaria ligado ao 

cristianismo, cai sobre a instancia do anjo de klee. Em Müller, o anjo é o acontecer da 

própria performance política. Uma fuga do território, da linearidade histórica.  Se 

caminharmos sobre as ruinas do passado, possivelmente, cataremos passados, 

buscaremos os mortos para entender o futuro. Se o progresso intempestivo arrasta 

para o futuro, resta ao presente a passagem, a vertigem do momento. O anjo se move 

no entre, no caos, nos ruídos que reverberam. Irene Borges-Duarte (2014, p. 100) 

projeta uma percepção que nos chamou a atenção:  

Com os seus pés de pássaro pendentes, os olhos arregalados de 
susto, os grandes ouvidos atentos ao que soa no vento e a boca aberta 
de quem dá ou canta uma notícia, o Anjo Novo é também o arauto que 
une o gesto à palavra no anúncio da sua mensagem […]. 

 A aparição do anjo do desespero é o arauto para anunciar a imagem visionária 

de um por vir. Não há, nas palavras, agradabilidade angelical, a não ser a bricolagem 

das ruinas, dos fragmentos.  

  

 

Figura 11: Paul Klee, In Angel's Care (In Engelshut) 1931 
http://www.guggenheim.org/new-york/collections/collection-online/artwork/2174 

Acesso 5.2.2014. 
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O anjo tem, em seus impulsos, um devir-mulher além das linhas que seguem e 

se cruzam. A metamorfose da mulher faz vir à superfície um anjo com três rostos: o 

de Sasportas, o de Galloudec e o de Debuisson (o rosto desfigurado do anjo é a 

própria mulher). 

O rosto é, ele mesmo, redundância. E faz ele mesmo redundância com 
as redundâncias de significância ou freqüência, e também com as de 
ressonância ou de subjetividade. O rosto constrói o muro do qual o 
significante necessita para ricochetear, constitui o muro do 
significante, o quadro ou a tela. O rosto escava o buraco de que a 
subjetivação necessita para atravessar, constitui o buraco negro da 
subjetividade como consciência ou paixão, a câmera, o terceiro olho. 
(DELEUZE, 1996, p. 29).  

 

Esta cena, subjetivada, sobe a superfície como sublevação, como um corte 

repentino do fluxo narrativo. “A máquina abstrata surge quando não a esperamos, nos 

meandros de um adormecimento, de um estado crepuscular, de uma alucinação, de 

uma experiência de física curiosa...” (DELEUZE, 1996, p. 30).  

 Visualizamos estas aparições como sinais de “espanto” na escritura. 

Debuisson, o anjo-mulher, um devir, que acompanha, protege e serve a Antoine, 

desvencilha-se da condição de dona de casa, da família, e sacode “apocalipticamente” 

a sua condição de oprimida, anunciando outra fração de real e nos puxando para o 

plano virtual. A mulher rebela-se, rompe o território patriarcal, perturba a ordem do 

sensível, entrar no devir-mulher. Tal acontecimento, tal imagem, confunde-se com o 

político na imagem dramática: a ruptura, o corte de fluxos, as metamorfoses, na 

rizomórfica entrada no devir. “O mesmo ocorre com as línguas menores: não são 

simplesmente sublínguas, idioletos ou dialetos, mas agentes potenciais para fazer 

entrar a língua maior em um devir minoritário de todas as suas dimensões, de todos 

os seus elementos.” (DELEUZE; GUATTARI, 1995b, p. 44). É neste sentido que o 

político nas imagens do texto dramático se fortalece. 

O jogo, além da morte, anuncia o teatro no teatro: “Eu sou a faca com a qual o 

morto abre o caixão.” (MÜLLER, 1987, p. 38). Esta fala do anjo do desespero 

atravessa uma máquina abstrata crepuscular de rostidades, como Deleuze e Guatttari 

escreveram. É o muro branco-buraco negro ininterpretáveis produzindo rostos.  E não 

se trata de um corpo inerte, da imobilidade do morto, pois este “abre o caixão”. São 

traços de rostidades perturbadores. Mas, há desfazimentos desses rostos em buscas 
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de devires revolucionários, por linhas dissonantes, linhas de fuga, para além do muro 

branco-buraco negro.  

Müller provoca o diálogo com os mortos, e isso é uma forma estarrecedora da 

linguagem, a fuga do logos, um ato político que potencializa a máquina literária 

revolucionária. A nosso ver, o diálogo com os mortos, reafirma a escritura de Müller 

como uma literatura menor. Nos estudos de Lehmann e Primavesi (2003, p. 32) lemos 

a seguinte passagem: Auβenseiter, Penner, Migranten, die Mindenheiten, die in der 

bestehenden kapitalistischen Ordnung nicht integriert sind, gehören zu jenem 

“Totenreich”, mit dem Müller kommunizieren will. (Forasteiro, sem teto, migrantes, as 

minorias, os quais não se integram na ordem capitalista existente, e pertencem ao 

“reino dos mortos”, Müller quer se comunicar com eles). Assim, Müller mergulha no 

passado, nas escrituras, e traz à tona fragmentos desse passado para extrair dele o 

que ele tem de futuro. Compreendemos, contudo, que esta é uma atuação política de 

Müller.    

 Há outro anjo de Klee , “In Angel's Care” (Sobre a proteção do anjo), que se 

alinha e deixa aparecer um anjo que se sobressai na linha vermelha, enquanto o outro 

anjo, na linha azul, compõe duas máscaras, dois rostos e podem trazer as linhas de 

rostidade. O primeiro anjo é Debuisson que se mescla na forma do rosto da mulher, e 

no segundo anjo, da linha azul, delineiam-se os rostos de Galloudec e Sasportas. 

Embora separados, compõem o mesmo corpo, e o coro, o anjo arauto, anunciador da 

cena por vir: “Meu vôo é a revolta, meu céu é o abismo de amanhã.” (MÜLLER, 1987, 

p. 38). Logo a seguir, esta fala se une com a seguinte: “Chegamos a Jamaica [...]” 

(MÜLLER, 1987, p. 38). 

A embriaguez conduz os acontecimentos em linhas desordenadas: penetrar, 

gritar, gozar, esquecer. O fio de “Ariadne” se parte, e o leitor se vê diante do 

desconhecido. Entramos no labirinto. As linhas fogem, mudam, desfazem-se. 

 

MULHER: 
Vem para a cama, Antoine.  
 
ANTOINE: 
ESTA É A ASCENÇÃO POR POUCO 
DINHEIRO 
ENQUANTO AGÜENTA 
NAS GRADES DO PEITO 
O CÃO O CORAÇÃO 
 
(Durante o ato sexual surge o anjo do desespero) 
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ANTOINE: (voz) 
Quem é você. 
 
MULHER: (voz) 
Sou o anjo do desespero. Com minhas mãos distribuo a embriaguês 
[sic], o atordoamento, o esquecimento, prazer e dor dos corpos. 

(MÜLLER, 1987, p. 37-38)  
 

            

A voz do anjo ecoa entre o gozo e o desespero. Os mortos (o anjo) invadem a 

cena. É o ato sexual que leva a fragmentação total de sentido da narrativa. São as 

imagens do anjo do desespero, como devir-revolucionário, que rompem 

definitivamente com o narratológico. A linha narrativa partida inicia o teatro da 

revolução: “(Durante o ato sexual surge o anjo do desespero).” (MÜLLER, 1987, p. 

38).  Os fantasmas retornam para fazer os acertos e rever as falhas cometidas. Esta 

é uma didascália rara no texto. Uma indicação que merece frisarmos, pois dela emana 

algo como um “subjétil enlouquecido”, como aquilo que Artaud chama e visualiza no 

entre das coisas, porém não agarra para obter significado. Sabe-se que se trata de 

uma “subjetilidade” que, às vezes, parece algo, mas outras vezes é um lugar. 

(DERRIDA & BERGSTEIN, 1998). 

O anjo do desespero, metamorfose da mulher de Antoine, é um agenciamento 

coletivo dos missionários: Debuisson, Galloudec e Sasportas. São eles, como parte 

do anjo, os contadores da história. São eles que fazem o relógio girar no sentido anti-

horário. Nós, leitores, já sabemos o que ocorreu com os missionários. Agora, como 

fantasmas, eles nos contam o que de fato ocorreu. Curioso é que os fantasmas 

contam a história, incorporando, no teatro, seus próprios papéis. No jogo dramático, 

os personagens apresentam a visão de cada missionário. Isto reafirma a ideia de que 

na revolução se faz teatro, se interpreta papéis. É o teatro da revolução. Müller 

desenterra os mortos em busca de fragmentos de futuro enterrados com eles.  

 Pode ser que seja possível uma revolução, e que o anjo ainda possa alçar voo. 

O desejo de mudar o mundo seria possível se o anjo não se desesperasse e se 

desencantasse. Na verdade, os fantasmas estão no abismo da história estagnada. 

Uma história que quer alçar voo, mas é atraída para trás. Se o anjo da história, 

pensado por Walter Benjamin, é atraído para o passado, para a catástrofe, para as 

ruínas, e se ele quer permanecer e acordar os mortos, mas a tempestade o impede, 

o anjo de Müller, em seu desespero, desperta os mortos: “Eu sou a faca com a qual o 
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morto abre o caixão.” (MÜLLER, 1987, p. 38). São os mortos que invadem a cena e 

fazem ressoar o desencantamento. Assim, o progresso é incerto e duvidoso, um devir-

escombro, devir-ruína, se a traição é a máscara da revolução.  

 Müller é um escritor apocalíptico. O que recai como político em sua forma (pós) 

dramática é o fato de não apresentar um mundo possível. A realidade é impossível e 

o político só é reconhecível de forma oblíqua, como disse Lehmann (2007), ao tratar 

do aspecto político do teatro pós-dramático. Para nós, oblíqua é a possibilidade que o 

texto oferece de ser reinventado. Ou melhor, o político no texto é quando a própria 

dramaturgia exige a ação de um leitor emancipado. Caso contrário, o político não 

perfuraria as imagens dramatúrgicas e falaríamos apenas de imagens da encenação, 

o que não pertenceria ao foco deste estudo, já que as imagens estariam projetadas 

no plano do texto impostado (cf. PAVIS, 2005). Segundo Ruth Röhl (in: KOUDELLA, 

2003, p. 34): “o trabalho do fragmento, para o autor, tem várias funções. Uma delas, 

de grande importância, é a de impedir a indiferenciação das partes numa aparente 

totalidade e ativar a participação do espectador.” 

 Os fantasmas de Heiner Müller têm a missão de apontar para um futuro incerto. 

Eles retornam para vagar numa linguagem anacrônica. Não como meros espectros, 

assim como o pai de Hamlet, na memória do filho, revirando os tempos e buscando 

justiça, mas como anjos desesperados atravessando a dramaturgia, perturbando a 

ordem e apresentando o próprio teatro de uma história que já não mais lhes pertence.  

 

5.1.4. O teatro da revolução 

 

O anjo do desespero anuncia a cena seguinte. O salto de uma fala à outra é a 

retaliação do anjo em partes comuns, territorializadas. Chamamos isso de partilha do 

sensível, como empréstimo das ideias de Jacques Rancière. A sociedade já está 

separada. Os movimentos de igualdade se desdobram na perturbação do sensível. O 

anjo, territorializado na própria missão, se desterritorializa para, de imediato, 

reterritorializar-se na partilha de cada missionário. Estamos diante de uma missão 

dissensual. Não há como haver consenso, uma vez que cada missionário é parte de 

um comum. A revolução é o devir-minoritária adentrado por Sasportas. Sasportas quer 

sacrificar os brancos, os majoritários, colocando-os na jaula, no sol a pino, até ficarem 

pretos. Mas Galloudec prefere construir “a viúva vermelha” (a guilhotina). É o motim 

entre eles. São as contradições étnicas. Sasportas vê algo na superfície e quer 
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arrancar as peles dos companheiros, pois, só assim, haverá igualdade das cores. Esta 

cena mexe no sensível, naquilo que cabe a cada um, negros de um lado, brancos do 

outro, esta é a ordem do comum partilhado. A fuga desse estado sensível, implica no 

litigio, como movimento desterritorializante. Se a cor da pele é o que os distancia, por 

que não se desvestir dela e arder num abraço em carne viva? Para Sasportas, só 

assim haveria a união dos povos na luta por direitos humanos.  

 No retorno dos revolucionários, abre-se a cena numa assembleia, como 

julgamento dos procedimentos e desvios de cada um na função de articulador da 

revolução. No jogo, emergem as primeiras sombras dos problemas que os levaram 

ao fracasso. “Não estamos aqui para jogar um contra o outro a cor de nossas peles, 

cidadão Sasportas.” Mesmo Galloudec não concordando com os rumos da discussão, 

não impede que Sasportas reafirme o que disse: “Nós não seremos iguais enquanto 

não tivermos arrancado a pele um do outro.” (MÜLLER, 1987, p. 39) 

A imagem que irrompe é a de um acontecimento, um escalpelar. O teatro da 

revolução começa. É um jogo em que eles são a representação do que eram. Os 

missionários lutam para expor a pele um do outro. Elas são máscaras, figuras, e não 

personagens. Assim como em Brecht, são tipos, alegorias. São figuras da alteridade 

e não da identidade. Neste sentido, segundo Florian Vaβen75(VASSEN, 2000, p. 262): 

 

Müller não se interessa em suas peças por este "indivíduo burguês", 
quando muito em sentido negativo. Por isso, também suas figuras 
cênicas, como já em seu "mestre" Brecht, não são personagens, mas 
tipos, alegorias ou figuras artísticas sintéticas. Portanto, também 
Debuisson, Galloudec e Sasportas em A missão revelam-se figuras da 
alteridade e não da identidade, O primeiro representaria uma 
alteridade interior do psiquismo; o último, a alteridade exterior, 
estranha ao indivíduo, e o camponês da Bretanha desempenharia uma 
instância intermediária para a alteridade social. 

 

 Outro ponto importante que este autor ressalta é a percepção e o entendimento 

de Müller sobre o Outro em sua “outridade”. Cabe aqui trazermos este estudo por 

corroborar com as nossas imagens da cena mülleriana, uma vez que o tema traição 

em A missão tem, no seu impulso temático, o entrançamento dessas alteridades, de 

maneira tal que o os acontecimentos não se desdobram calcados numa visão do bem 

e do mal. Pelo contrário, os tipos são apresentados em suas diferenças, nas divisões 

do político pelas quais o dissenso se intensifica no desentendimento das partes. Sobre 

                                                           
75 Professor Titular do Departamento de Germanística da Universidade de Hannover. 
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o reconhecimento das diferenças, Müller (1986 apud VASSEN, 2000, p. 262) tem a 

seguinte opinião:  

 

O que acho muito importante, trata-se agora do desenvolvimento da 
capacidade de viver e reconhecer diferenças, e esta separação deve 
ser aprendida: aquilo que separa e não aquilo que une. E também o 

respeito diante da diferença e diante do Outro.  
 

Esta diferença, em nosso entendimento, move-se na diferença em si, do outro 

como potência exterior, nas relações de desigualdade, formando um todo sem medida 

comum. Como disse Deleuze (2013, p. 209) “tudo o que se passa e aparece é 

correlativo de ordens de diferenças: diferença de nível, de temperatura, de pressão, 

de tensão, de potencial, diferença de intensidade”. E ainda mais, é nesse vetor que a 

ideia de democracia só é assegurada como imagem do político quando há diferença. 

Debuisson, Galloudec e Sasportas são as diferenças em si acirradas pelo conflito de 

interesses. “A política é a esfera de atividade de um comum que só pode ser litigioso, 

a relação entre as partes que não passam de partidos e títulos cuja soma é sempre 

diferente do todo.” (RANCIÈRE, 1996a, p. 29). 

Ora, sobre a diferença, a pesquisa de Lehmann e Primavesi (2003) nos faz 

perceber em qual plano Müller pensa essa diferença. A diferença, aqui, tratada, parte 

de uma discussão sobre a democracia, que é para ele um devir, assim como em 

Deleuze e Guattari. Mas o pensamento de Müller flui, embora possamos aproximar 

tais pensamentos dos dois autores citados, com certos paradoxos. Para ele, 

democracia é uma mercadoria de importação como qualquer outro produto de 

consumo, e ela não entra profundamente na consciência. Ao que nos parece, isto é 

tema para um estudo por demais amplo, por isso mesmo nos ateremos a citação que 

se segue: 

 

Müllers Demokratieverständnis findet in keinem existierenden 
politischen oder staatlichen Gebilde seine Entsprechung. Es bewegt 
ihn eine utopische Vorstellung, die jedoch durch die konkrete Praxis 
der “Arbeit an der Differenz” Substanz erhält. So sagt er: 
“Entscheidend ist, dass endlichen die Sprachlosen sprechen und die 
Steine reden.  
 
A compreensão democrática de Müller não corresponde a nenhuma 
forma política existente ou governamental. Isto move nele uma 
expressão utópica que, contudo, se substancializa através de uma 
práxis concreta do “trabalho sobre a diferença”. Assim diz ele: “É 
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decisivo que, finalmente, os sem vozes falem e as pedras conversem”, 
(LEHMANN E PRIMAVESI, 2003, p. 32, tradução nossa). 

 

 A diferença em Müller é uma afirmação que se desmonta em recriações. Há 

um movimento de desconstruções das representações. É o espanto no teatro com 

seus múltiplos modos de deslocamento do representável e a apresentação da 

diferença na diferença. Nas suas metamorfose e permutações.  

  

5.2. A missão: mar de desilusões e o medo da felicidade  

 

Logo no início, no título, é ressaltado um dos temas centrais da peça A missão, 

uma incumbência para ser executada, uma ação encomendada. Em seguida, no 

subtítulo, duas palavras emergem como ondas: “lembranças” e “revolução” que se 

intensificam nelas mesmas como potência, como possiblidade de desenredar e, 

porque não dizer, desenterrar os mortos do passado até a história perder o viço 

temporal e espacial e se confundir com o aqui e agora, com o acontecimento de 

ontem, ad noctem, e com o de amanhã, maneáná, em um tempo no qual o ontem abre 

perspectivas caleidoscópicas para o amanhã. 

A partir da aparição do anjo do desespero abrem-se possibilidades para “n” 

saídas e entradas no texto. Metaforicamente, o texto em frangalhos navega da noite 

para o dia, como um veleiro destroçado com uma tripulação de fantasmas. Transita 

no passado, na obscuridade das incertezas. Da noite à claridade de um agora, da 

performance, não da clareza objetal, do logos, mas, paradoxalmente, de um 

pessimismo que resguarda, esperançosamente, a ideia de uma terra por vir. São as 

vozes dos fantasmas loucos, desesperados, que ecoam. Eles querem refazer a 

revolução, rever os feitos, as falhas, os erros e as traições; reivindicar as 

transformações e colocar os viventes em estado de espanto. 

Para Wieghaus (1984, p. 9, tradução nossa), o tema central de Heiner Müller 

é o indivíduo e sua missão.  

 

Heiner Müllers literarische Arbeiten, seine Stücke, Prosaskizzen und 
Gedicht, aber auch seine zahlreichen theoretischen Äuβerungen und 
Kommentare zum eigenen Werk, formuliert in Interviews, 
Regiehinweisen und kurzen Essays, kreisen um ein zentrales Thema, 
das vorläufig vorläufig genannt werden soll: Das Individuum und sein 
Auftrag. Inspiriert ist der Satz vom Titel eines im Sommer 1979 
geschieriebenen Stücks; “Der Auftrag – Erinnerung na eine 
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Revolution” nannte der Dichter dieses Drama. Es handelt über die 
Grenzen geschichtlicher Verantwortung des einzelnen.  
 
O trabalho literário de Heiner Müller, suas peças, ------- e poesias, mas, 
também, as numerosas expressões teóricas e comentários sobre a 
própria produção formulados em entrevistas, orientações para 
encenações e artigos curtos, demarcam um tema central, que deve 
ser aqui ressaltado:  O indivíduo e sua missão. Esta frase inspirou o 
título de uma peça escrita no verão de 1979: “A missão – lembrança 
de uma revolução” chamou o poeta este drama. Ele discute o limite de 
responsabilidade histórica do indivíduo.   

 

As visões dos três missionários estão sempre cruzadas e em confrontos. A 

decepção de Debuisson atravessa todo o texto, e o foco protagonista se orienta nele. 

O traidor é a figura principal, sobretudo quando é a sua decepção que está, 

literalmente, em jogo. A revolução não conserva a pureza de seus ideais, provocando 

Debuisson a abandonar os preceitos revolucionários em nome de uma vida liberta. 

Ele não pretende viver limitado a posturas e condutas disciplinares e nem sob a 

exigência de uma convicção política para mudar o mundo (Weltveränderung).  

 

PRIMEIRO AMOR 
O pequeno Vítor brincou de revolução. Agora volta ao lar, regressa ao 
seio da família. Ao lar para papai com a cabeça cheia de vermes. Ao 
lar para mamãe com seu cheiro de flores podres. Você está ferido, 
pequeno Vítor. Chegue mais perto, mostre as feridas. Você não me 
conhece mais. Não precisa ter medo, pequeno Vítor. De mim, não. 
Não do teu primeiro amor. Que você enganou com a revolução, teu 
segundo amor sujo de sangue. (MÜLLER, 1987, p. 43). 

 

De volta ao primeiro amor, Debuisson deseja uma vida liberta, autônoma.  

longe de regras  que orientem à execução da missão. Na verdade, ele nunca deixou 

de ser o pequeno Vitor. E ao ver a paisagem da Jamaica, certifica-se de que não pode 

abandonar sua família, pois parte dessa paisagem lhe pertence. Volta ao seio de que 

o traiu. Foi abraçar uma revolução, passear com os mortos, movimentar o devir-

revolucionário. Este é o fracasso da revolução. Ela não se apavora em comer seus 

próprios filhos. Ela é a lâmina mutante, em movimento de cortes revolucionários.   

 

5.3. Fragmento, diluição do tempo, esquecimento da história. 

 

A missão encena sobre as exportações de ideais revolucionários europeus 

para o Terceiro Mundo. Tentativas de influenciar e ampliar os preceitos da Revolução 
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Francesa. Mesmo ressaltando parte da história, a fragmentação temporal faz da 

Revolução Francesa o motivo de várias outras revoluções que se deram ao longo da 

história e permaneceram, como máscara, nos acontecimentos políticos vivenciados 

por Müller no contexto das relações conflituosas entre oriente e ocidente alemão. É o 

retorno de algumas práticas revolucionárias nas quais o passado, com seus mortos, 

retorna para dar continuidade à revolução e impulsionar a história para frente, para o 

futuro. O processo de criação dele, associado ao contexto da década de setenta, é 

marcado pela ruptura na própria forma dramática. É exatamente nesta década que o 

autor se distancia, publicamente, da peça de aprendizagem (processo de criação 

intrínseco na práxis teatral brechtiana). 

 A implosão da forma dramática e as rupturas com as narrativas lineares 

desconstruíram a ideia de político como política, deixando as imagens e conceitos 

vazarem como acontecimento performático da escrita. O político se manifesta nas 

imagens textuais, nas formas de realizar a escritura cênica. No entre das revoluções, 

nos sentimos parte de uma delas: a revolução da própria dramaturgia, da 

desconstrução de uma narrativa histórica linear cuja consequência é a intervenção do 

fora como uma emergente necessidade do texto de sentidos (perceptos), pois, 

enquanto leitores, somos instigados a atuar, também, como autores, desfazer 

imagens, desdobrar e atravessar os tempos.  

“Lembranças de uma revolução” é a lembrança no sentido de que outros 

acontecimentos, no tempo vivido, fazem lembrar. Deste modo, temos o 

desdobramento de um tempo real. Há entre o passado e o futuro uma fissura que se 

reflete como em uma sala espelhada. Um cristal de tempo desdobrado, de 

multiplicidades. Um tempo duplicado fazendo explodir lembranças. O tempo de A 

missão não trata da reconstrução do passado. O passado e futuro compõem o real 

das imagens, da cena. Assim, preferimos falar da reatualizações dos antigos 

presentes. Porém, esses “antigos”, cujas disjunções temporais estão em síntese, são 

nada mais que os “acontecimentos”. O passado e o futuro se esquivando do presente. 

Como disse Deleuze, o desdobramento do tempo acontecendo no desdobramento do 

real. Esse deslizamento leva a algumas perguntas, por exemplo: qual seria a 

lembrança de uma revolução? Ou o que é lembrado dessa revolução?  

Nesta peça, Müller tenta descrever o pensamento político de esquerda da 

época. Para Genia Schulz (1980), uma revolução traída através de uma decisão de 

Napoleão Bonaparte para imediatamente após o 18 Brumário abortar a missão dos 
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três emissiários, é apenas uma parte do problema. Nos estudos de Schulz, observa-

se, como retorno da história, a relação entre Bonaparte e Stalin causando um 

desdobramento temporal em que a “lembrança” é uma relação feita entre dois 

momentos distintos. O “político”, desta forma, como imagem do passado, é ação dos 

fantasmas, reivindicando o futuro. A outra parte da questão é a autonomia do terceiro 

mundo, a libertação do povo escravo e dos trabalhadores brancos e as possibilidades 

e limites da solidariedade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

PARADOXO DA ESCRITURA E DO TEATRO MANIFESTO 
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O teatro do oprimido é um sistema teatral claro. As imagens são formadas para 

comunicar uma determinada “visão de mundo”. A partir de um tema escolhido no 

grupo, como prioridade para ampliar a discussão, é improvisada a cena e, em alguns 

casos, composto o texto. 

No processo de criação da dramaturgia, na atuação de Boal como dramaturgo, 

observa-se que quando a peça é dada por concluída, leva com ela as indicações de 

como se deve pensar e proceder na cena. Essas indicações direcionam a leitura e a 

criação. São seguimentos por linhas estriadas, direcionais. 

Em “A tempestade”, lemos a seguinte indicação de Boal: 

 

Este espetáculo pode ser feito em palco à italiana ou em arena; em 
teatro ou em circo; numa garagem ou na rua. Para mim, o importante 
é que seja feito com muita verdade, muita sinceridade, muita cor, que 
pode até exagerar um pouco mas que fique claro, bem claro, que 
somos belos porque somos nós, e nenhuma cultura imposta é mais 
bela que a nossa. 
É preciso ficar claro que nós somos Caliban. (BOAL, 1979, p. 7). 

 

 Há as marcas do sistema teatral defendido por Boal na própria escritura. A 

transgressão se dá no campo do espaço cênico, na tentativa de fazer o teatro retornar 

para os espaços públicos. Busca-se a socialização do acesso das pessoas ao teatro, 

já que, em sua maioria, os espetáculos são produzidos para espaços fechados. O 

autor teve como motivo “A Tempestade” de Shakespeare (2014), criou e trouxe o tema 

para outro contexto. Exercitou sua liberdade, primeiramente como leitor e em seguida 

como autor. Não há em “A tempestade” de Shakespeare indicações do autor dizendo 

como a peça deve ser montada. Ele apenas escreve no primeiro ato: (A bordo de um 

navio no mar. Tempestade, com relâmpagos e trovões. Entram, por lados diferentes, 

Um comandante de navio e um contramestre)76.  

Em As mulheres de Atenas, Boal (1979, p. 99) situa no texto o modo como deve 

ser a ação: “[...] a acção transcorre numa fictícia ATENAS, sem nenhum realismo”. 

Ora, quem tem que decidir isso não seriam os leitores, encenadores ou atores, já que 

o teatro do oprimido prega e exercita técnicas teatrais que visam espectadores 

emancipados? Outra observação é que os textos não fecham o ciclo narrativo, o 

sistema trágico não alcança as peripécias nem a catarse, há um corte no fluxo 

                                                           
76 SHAKESPEARE, William. A Tempestade. Edição Ridendo Castigat Mores, Versão para eBook 
eBooksBrasil.org. Disponível em www.ebooksbrasil.org/adobeebook/tempestade.pdf acessado em 
20.03.2014. 
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dramático, isto no jogo do teatro-fórum. Na fala da personagem Lisa, em “Mulheres 

de Atenas”, somos levados a entrar no cotidiano e ser invadido por este. Teatro e vida 

atravessam-se: “Senhoras e senhores, este espetáculo termina aqui. Não podemos 

dar nenhum final, porque a luta acaba de começar. Boa noite.” (BOAL, 1979, p. 

2004).77 Neste caso, os espectadores darão continuidade ao tema através das 

conversas após o espetáculo. Porém, acentua-se no texto uma ação que deixa fluir o 

modo antiaristotélico de desenvolver o enredo da peça. Neste rompimento com o 

sistema trágico aristotélico acontece o que chamamos de político: o corte do fluxo 

narrativo. O desfecho da ação não ocorre e a discussão se prolonga além da cena. 

Ou, no caso do “teatro-foro”, o leitor, na condição de espectador, não apenas constrói 

um pensamento crítico, como no teatro brechtiano, mas intervém de fato na cena, 

corporalmente, assumindo o lugar do protagonista e mostrando como faria se 

estivesse numa situação tal qual o protagonista se encontra.  

 

6.1.  As fases dramatúrgicas de Boal  

 

Boal comenta sobre os primeiros momentos de sua atuação na área 

dramatúrgica78. É uma fase antes de sua atuação no Teatro de Arena:  

 
Escrevi cerca de vinte peças, quase uma por mês. Muitas foram 
apresentadas no Rio. Mas nenhuma tinha importância. Era tudo 
bobagem. Só que já revelavam uma tendência minha, eu já procurava 
naquele tempo escrever sobre o meu bairro [...]. (BOAL apud 
PEIXOTO, 1977, p. 27). 

 

Boal procura alcançar a criação de textos que falem da sua realidade. Essa 

preocupação, após alguns cursos de dramaturgia ministrados por ele, leva à 

organização dos seminários de dramaturgia, encontros para discussão e análise de 

textos teatrais. Foi durante os seminários que surgiram textos teatrais focados em 

temas sobre a realidade brasileira. Esta foi uma fase dramatúrgica brasileira chamada 

de “nacionalismo crítico”. O grupo de atores do Teatro de Arena, sob a encenação de 

Boal, decide, a partir de então, por montar apenas textos de autores nacionais. 

                                                           
77 Fala da personagem Lisa de “As Mulheres de Atenas”. 
78 Em um trecho da entrevista publicada no Suplemento Literário do Correio do Povo, Porto Alegre, 19 
de setembro de 1959, citado por Fernando Peixoto (1977). 
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A primeira etapa do Teatro de Arena, segundo Boal, começou quando o grupo 

sentiu a necessidade de repensar as formas tradicionais dos textos e das cenas. As 

montagens teatrais eram meras reproduções de dramaturgias estrangeiras. Havia a 

necessidade de uma dramaturgia nacional que tematizasse os conflitos brasileiros. E 

através dos seminários de dramaturgia, realizados no final dos anos cinquenta, vários 

novos autores surgiram e entre eles o próprio Boal. Os textos ganharam formas 

cênicas irreverentes, aprimorados através de experimentos significativos, tanto na 

prática da encenação como na composição dos textos dramáticos. Criações que 

correspondiam à emergente necessidade de repensar a dramaturgia no Brasil. Na 

introdução da primeira parte da edição que traz o texto “Arena conta Tiradentes”, em 

parceria com Gianfrancesco Guarniere (1967), Boal apresentou as etapas do Teatro 

de Arena e os processos de criação cênica do texto “Arena conta Zumbi”, ambos 

pertencentes à quarta etapa, ou seja, momento das produções dos musicais. À 

medida que Boal vai descrevendo os experimentos cênicos do Teatro de Arena, 

tornam-se evidentes os referenciais brechtianos. Tais referenciais aproximam-se, até 

certo ponto, dos processos criativos de Heiner Müller. Percebe-se uma aproximação 

pelas escolhas dos autores, e um distanciamento pela maneira como eles organizam 

as reflexões sobre estes processos.  

As experiências iniciadas nas montagens do Teatro de Arena, principalmente 

no projeto de montagens do “Arena conta…”, apresentadas em um teatro que não 

tinha mais do que duzentos lugares, onde um público pequeno burguês frequentava 

e um grupo de atores permanecia com a ilusão de que estava mudando o mundo, 

ressurgiram como força, como potência política, nos primeiros anos de exílio de Boal, 

indo rumo às margens minoritárias nas ações políticas do teatro popular. Durante o 

exilio, Boal aprimorou as práticas teatrais com o “sistema coringa”. O sistema tornou-

se parâmetro para os textos subsequentes. Ao que parece, as experiências do Teatro 

de Arena tomaram novos rumos nas acepções que desenvolveram e socializaram o 

sistema para um número considerável de atores e não-atores. A técnica do sistema 

coringa, desenvolvida por atores profissionais, alarga-se para as técnicas latino-

americanas de teatro popular, e desta maneira, com base no material escrito, 

sistematiza-se e amplia-se o que foi denominado de teatro do oprimido79.  

                                                           
79 O teatro do oprimido é uma poética política teatral embasada, teoricamente, pela pedagogia do 
oprimido, de Paulo Freire, e pelo psicodrama, de Jacob Levy Moreno. São exercícios, jogos e técnicas 
teatrais, sistematizados por Augusto Boal, pelos quais os meios de produção do teatro são 
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6.2.  Singularidade na dramaturgia de Boal 

 

Buscando compreender a relação da forma dramática e épica, tomamos como 

referência o quadro de Augusto Boal retirado do prefácio de Mahagonny, em o Teatro 

do oprimido e outras poéticas políticas (1975, p. 103-104), e o juntamos ao quadro 

proposto por Gerd Bornheim (1992, p. 139-140). A partir desses dois quadros 

poderemos compreender para qual direção o sistema teatral de Boal escoa.  

 
Forma dramática de teatro Forma épica de teatro 

 

O palco corporifica uma ação. O palco relata a ação. 

Compromete o espectador na ação 
e consome sua atividade. 

Transforma o espectador em observador 
e desperta sua atividade. 

Possibilita sentimentos. Obriga o espectador a tomar decisões. 

Proporciona emoções, vivências (catarse, 
purificação). 

Proporciona conhecimentos e estimula à 
ação. 

O espectador é transportado para dentro da 
ação. Cria-se a “empatia” (compromisso 
emocional) e o espectador não tem 
possibilidade de agir. 

O espectador é contraposto à ação. É um 
observador crítico e preparado para agir. 

Trabalha-se com a sugestão. Trabalha-se com argumentos/ Contradições 
de forças econômicas e sociais ou políticas 
movem a ação dramática. 

Conservam-se as sensações. As sensações levam a uma tomada de 
consciência. 

O homem se apresenta como algo conhecido 
previamente. 

O homem é objeto de investigação. 

O homem é imutável. É dado como fixo. O homem se transforma e transforma. 

A tensão em relação ao desenlace da peça. A tensão em relação ao andamento da 
peça. 

Uma cena existe em função da seguinte. Cada cena existe por si mesma. 

Os acontecimentos decorrem linearmente. Os acontecimentos decorrem em curvas. 

Natureza não dá saltos – Natura non facit 
saltus. 

Natureza dá saltos – Facit saltus. 

A harmatia faz com que o personagem não se 
adapte à sociedade e é a causa principal da 
ação dramática. 

 As falhas que o personagem possa ter 
pessoalmente (harmatia) não são nunca a 
causa direta e fundamental da ação 
dramática. 

A anagnorisis justifica a sociedade. O conhecimento adquirido revela as falhas 
da sociedade. 

O mundo tal como é. A ação é presente. O mundo tal como se transforma. É 
narração. 

O homem como deve ser/ O homem dado 
como fixo, imanente, inalterável. 

O que é imperativo que ele faça. 
O homem é alterável, está em processo. 

Seus impulsos Seus motivos 

Vivência Visão de mundo 

                                                           
democratizados. Através de exercícios teatrais para atores e não-atores, os quais têm as situações 
cotidianas reais como referências cênicas, promovem-se diálogos, entre atores e espectadores, e 
rupturas estética do teatro.  
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O pensamento determina o ser (personagem-
sujeito). 

O ser social determina o pensamento 
(personagem-objeto). 

Desperta sentimentos. Exige decisões. 

Emoção  Razão 

 

O sistema dramatúrgico de Boal se diferencia do aspecto dramático ao colocar 

a questão numa condição de suspense. Não se encontram soluções para os conflitos 

da peça. A tendência é a discussão do problema em outros espaços, além do espaço 

teatral. Há a sensação de que o drama rompe com a ficcionalidade. O jogo do teatro 

do oprimido difere de um sistema dramático no qual o conflito encontra uma saída 

como desfecho de um momento vivenciado pelos espectadores através do 

desdobramento da ação, do discurso, da empatia, da harmatia e, como desfecho, da 

catarse. Nesta lógica dramática, o espectador/leitor é levado a se emocionar de 

acordo com a peripécia do drama. O sistema dramático conduz as emoções. No caso 

épico, isso não é possível pelo fato de que o processo é contínuo e provocativo, 

gerando estranhamentos quando a cena é sempre o teatro visto, tecnicamente aberto. 

Na forma épica brechtiana, a peça está para ser pensada e criticada. Nada é fixo, 

nada é inalterável. Tudo está na marcha das transformações.  

Em “Torquemada”80, por exemplo, aparecem momentos claros de quebra 

dramática. Quando o personagem/dramaturgo já não aguenta mais de tanta tortura e 

desmaia, o ator levanta, operando um corte na linha dramática e, na condição de ator 

fora do papel, fala à plateia: 

 

ATOR - Esta peça foi escrita na prisão Tiradentes do Estado de São 
Paulo, Brasil, no ano de 1971. Foi escrita também na Espanha, no final 
da idade Média. Continua sendo escrita no Chile, depois de tantos 
anos, no Paraguai, em Salvador. Começa sempre assim. (BOAL, 
1990, p. 112). 

 

 Nesta cena, é provocado um distanciamento da personagem em relação ao 

ator e da cena em relação ao leitor. A fala, dita pelo ator, despersonaliza a situação 

em detrimento do tema. Não se trata mais de uma situação específica, mas de um 

problema que já vem a séculos se repetindo em vários países. O corte no drama, com 

o distanciamento que o ator faz do personagem, desfaz a imagem da tortura, ao passo 

que distancia qualquer sentimento de identificação dos espectadores. Aproxima e 

                                                           
80 Peça de Augusto Boal que relata as torturas sofridas por ele durante a prisão. 
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instiga a pensar na situação como parte dela. É o desdobramento de agenciamentos 

coletivos. Identificamos como acontecimento. O enunciado toma dimensão incorpórea 

e transforma-se. A ruptura da convenção sensível da dramaturgia provoca um corte 

na máquina dramática. Repentinamente, o personagem, ao ser desconstruído pelo 

ator, desconstrói o estado contemplativo do espectador/leitor, independente da ação 

de assistir ou de ler.  

Na cena seguinte, um fragmento temporal e espacial reafirma o eterno retorno 

inquisidor das ditaduras, ressaltado na figura do Rei e Torquemada: - “Padre Tomás 

de Torquemada […]” - diz o Rei, iniciando um elogio às práticas de tortura. Esta 

passagem já nos coloca diante de uma reprodução da história. O que Boal deseja é 

que as cenas não sejam pensadas de maneira que causem dubiedades. Elas são o 

que são, e precisam ser mostradas claramente. A última fala é a reflexão do preso 

morto. Esta é uma passagem que nos lembra da escritura mülleriana: em A missão, 

quando os mortos voltam e discursam. “[…] Torquemada nos matou um a um. Alguns 

morreram de bala, outros de covardia. Alguns morreram lutando, outros morreram de 

medo.” (BOAL, 1990, p. 152). Os mortos de Boal, ao contrário de Müller, não saem 

dos sarcófagos: “E o país inteiro se transformou num imenso cemitério, onde o povo 

saiu de suas casas e cada homem entrou na sua sepultura e os que estavam mortos 

ali mesmo apodreceram […].” (Ibidem). Mesmo falando dos mortos, ele não acredita 

que a revolução seja possível através dos defuntos. Há sempre a esperança nos vivos. 

Na vida daqueles que resistem. A última cena de Torquemada são os presos saindo 

dos seus mocós, dizendo em voz crescente: “Eu estou vivo”. 

 Os mortos para Boal serão sempre mortos. Em “A Última Viagem da Avó 

Imortal”, a história discorre sobre o falecimento da Senhora Minerva. O corpo da 

falecida some, após o roubo do carro da família, no qual ela estava. Sem o corpo para 

sepultamento, a morta continua viva para a lei. Só desta maneira, objetivamente, os 

mortos ainda vivem entre os vivos: pagando impostos, recebendo a pensão de 

aposentadoria etc. Esta peça compõe a “Histórias de nuestra América” junto a 

Felizmente, acabou a censura e O homem que era uma fábrica.  

 Outra peça que nos faz perceber o processo criativo do texto de Boal é A lua 

pequena e a caminhada perigosa81. Ele a define como resultante de “colagens”, pois 

foi composta com textos selecionados no “Diário do Che”, na Bolívia. O coringa explica 

                                                           
81Disponível em http://institutoaugustoboal.org/2013/06/14/peca-a-lua-muito-pequena-e-a-caminhada-
perigosa/ acessado em 01.03.2014. 
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a peça e reflete sobre os hábitos do comandante e sobre a guerrilha. A peça, que fora 

completamente censurada em 1968, versa sobre as lutas de guerrilheiros e das 

traições dos desertores. 

 O político nas imagens, na escritura de Boal, emerge na forma diferenciada da 

organização do texto teatral. Cartografamos três territórios nas peças e nas dinâmicas 

criativas coletivas: o primeiro, o sistema coringa, introduzido na forma literária, nas 

suas primeiras sombras, antes de se tornar o exegeta do “teatro-foro”; segundo, a 

dramaturgia simultânea, quando os espectadores vão criando a dramaturgia enquanto 

ela está acontecendo; e terceiro, os processos de colagens dos textos.  

Os processos dramatúrgicos estão imanentes nos textos e, por isso mesmo, 

inferimos que os textos também propiciam o acontecimento político no ato da leitura. 

Ou seja, eles abrem entradas e saídas na dramaturgia para que o leitor e o espectador 

possam colaborar com a criação, reinventando o texto durante a leitura. Mas, os textos 

teatrais, mesmo apresentados como obras abertas, são repensados quando 

verificamos que a dramaturgia de Boal, diferentemente do processo de criação da 

dramaturgia simultânea, tem estruturas acabadas. As imagens e as relações 

temáticas são definidas de modo a exigir do leitor (encenador ou ator) procedimentos 

que garantam a clareza do espetáculo. Portanto, no decorrer da leitura nos 

encontramos diante de superfícies estriadas, segmentárias.  

 

 6.2.1. O sistema “coringa” 

 

Queremos recuperar o “coringa” na dramaturgia, na função de um personagem 

ou narrador, conferencista ou como sistema do jogo cênico, através do qual os atores 

se revezam em vários personagens. “’ Coringa’ é um sistema que se pretende propor 

como forma permanente de se fazer teatro – dramaturgia e encenação.” (BOAL, 1967, 

p. 28).  Esta função no drama salienta um diferencial na escritura dramática.  

Um desvio da convenção tradicional, como o político na imagem dramatúrgica, 

acontece no encontro da tradição com a novidade, como disse Rancière (2005) sobre 

a “novidade da tradição”, cujo regime da arte é o estético. São três regimes que estão 

ligados ao modo de produção da arte, os quais surgem da separação de um para o 

outro, em movimentos desterritorializantes, são eles: o regime ético das imagens, o 

regime poético e representativo, e o regime estético como oposição, como um 

diferencial no regime poético. O regime estético desdobra-se em modos que 
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subvertem as formas dos dois outros regimes da arte. No regime estético não há 

oposição entre o antigo e o moderno. O passado retorna à cena como manifestação 

do novo.  

 

Aqueles que exaltam ou denunciam a “tradição do novo” de fato 
esquecem que esta tem por exato complemento a “novidade da 
tradição”. O regime estético das artes não começou com decisões de 
ruptura artística. Começou com as decisões de reinterpretação daquilo 
que a arte faz ou daquilo que a faz ser arte: [...]. (RANCIÈRE, 2005, p. 
36).   

 

Acreditamos que a regime estético provoca desdobramentos que se 

enveredam por expressões de novas convenções cênicas. Se elas, necessariamente, 

não devem ser seguidas, em todo caso, indicam, no corpo do texto, aspectos de um 

sistema teatral perturbador da dramaturgia tradicional, embora recaiam sobre práticas 

de releituras ou adaptações.  

A desvinculação ator-personagem, provocando uma rachadura na linearidade 

dramática, não é uma atuação nova. De acordo com Boal, “assim nasceu o teatro”. 

Ele nos lembra de que, na tragédia grega, os atores alternavam entre si todos os 

personagens do drama.  

Sem focalizar na análise do texto impostado, mantemos o olhar sobre o texto 

teatral “Zumbi”82. Uma dramaturgia que resultou de fragmentos de outros documentos 

e peças. “‘Zumbi’ culminou a fase de ‘destruição’ do teatro, de todos os seus valores, 

regras, preceitos, receitas, etc. Não podíamos aceitar as convenções praticadas, mas 

era ainda impossível apresentar um novo sistema de convenções.” (BOAL, 1967, p. 

23). Campos (1988) vê outro aspecto inovador na falta de um estilo determinado, 

cabendo qualquer gênero, do farsesco ao lírico. Outro ponto de semelhança das 

peças “Arena conta Zumbi” e “Arena conta Tiradentes” é que ambas versam sobre 

fracassos. Os heróis foram derrotados. A missão revolucionária não obteve sucesso.  

 Em “Arena Conta Tiradentes, coringa em dois tempos e cinco episódios”, Boal 

e Gianfrancesco Guarniere intercalam o texto com explicações. “Coringa em dois 

tempos”, compreendemos como “peça em dois atos” ou o trânsito livre do coringa 

entre o aqui e agora e as lembranças da inconfidência mineira.  Os fragmentos, 

poemas, canções e falas estão interligados pelas explicações do coringa. Desta 

                                                           
82 “Zumbi” é a forma curta dada à peça “Arena Conta Zumbi” de Gianfrancesco Guarnieri e Augusto 
Boal.  
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maneira, o leitor evita as digressões narrativas durante a leitura. O texto é poético, 

porém com indicações precisas nas rubricas. Além dos esclarecimentos dados aos 

espectadores pelo coringa, as didascálias são bastante diretivas: “(No escuro, côro 

polifônico como tema de seresta. Andamento e tema vão sofrendo modificações, 

tornando-se mais agressivos.)” (BOAL, 1967, p. 58) ou “(enquanto o coringa 

prossegue, o Côro continua cantando)” (BOAL, 1967, p. 59). O texto se divide em dois 

tempos, com uma dedicatória no primeiro tempo, seguido por três explicações e três 

episódios; no segundo tempo, uma introdução abre a cena sequenciada pelas 

explicações e os episódios quatro e cinco.  

Ora, sendo o coringa o próprio ator, desprovido de personagem fixo, a sua 

atuação é dialogar com os espectadores, explicar os acontecimentos obscuros, e 

algumas vezes apresentar outros personagens. Esta ação livre do coringa reforça a 

narrativa. É evidente que a própria estrutura dramática da escritura é uma operação 

no sentido de fazer o político se manifestar. Sobretudo, diante de um jogo dramático 

entre personagens, coros, corifeus e coringas.  

Na sistemática do coringa, na maneira como se narra, entre atores, coros e 

personagens, todos fazem parte do espetáculo como contadores de histórias. Em “A 

Decisão”, de Bertolt Brecht, os “quatro agitadores” são tipos de coringas. Deles saem 

os personagens. É interessante notar que, por uma perspectiva ou por outra, o teatro 

brechtiano vai, de alguma maneira, emergir no teatro de Boal e de Müller. E esta 

influência, ao que tudo indica, parte das peças de aprendizagens. Apesar de o sistema 

coringa e a dramaturgia de fragmentos, de Müller, ainda deixarem perceber, na forma 

da escritura e no jogo cênico, modos brechtianos, no tocante aos espectadores, não 

se pode dizer o mesmo. Pois, no legível e no visível da dramaturgia se acentuam as 

singularidades de cada sistema. No teatro do oprimido é a ação do espectador, na 

cena, que faz a diferença. Já para o leitor, as indicações nos textos orientam, de tal 

maneira, como se a liberdade do leitor não fosse levada em conta. Ou melhor, a 

dramaturgia de Boal não absorve, salvo a aparição do coringa nos textos teatrais, as 

técnicas do teatro do oprimido83.  

                                                           
83Boal escreveu, na França, várias peças curtas de teatro-fórum de 1979 a 1984. No que tange à 
interrupção da catarse e às dinâmicas com os espectadores, o sistema do teatro do oprimido 
certamente está presente nelas. (Cf. BOAL, 1986a, p. 15-16). Ao que parece, a sistematização do teatro 
do oprimido, tal qual a conhecemos hoje, deu-se pós experiências dramatúrgicas com o Arena. 
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Em todo caso, o coringa, como personagem (ator) que faz a relação entre o 

que é apresentado e o espectador, já se apresenta como um diferencial na escritura, 

fazendo-nos perceber uma tendência à narrativa. O narrador, em O homem que é uma 

fábrica, não se apresenta indagando ou dialogando com o espectador, como nos 

modelos de teatro-foro. O narrador se apresenta na condição de contador de história, 

enquanto as cenas são mostradas pelos atores. Na leitura temos sempre a impressão 

de que o narrador permanece em cena, após a sua narração, de maneira silenciosa, 

enquanto os atores apresentam, na forma dramática, a cena.  O texto não orienta 

outro modo do narrador atuar além das falas indicadas do texto, as quais, às vezes, 

não passam de frases curtas. A fala que introduz a peça surge no desfecho de outra 

peça curta intitulada “Felizmente, acabou a censura”. “CONTADOR – [...] a próxima 

história se passou em Guaiaquil, no Equador. Desemprego. Muita miséria, mas 

também inteligência. Às vezes, a gente acha um jeito pra tudo. Vejam só.” (BOAL, 

1990, p. 24). E no Botequim, como indicação de espaço cênico, logo em seguida, 

Bonifácio já introduz a fala inicial: “– Pra qualquer lugar! Eu vou embora pra qualquer 

lugar! Pra onde tiver trabalho e comida!” (BOAL, 1990, p. 27).  

 

6.2.2.  Dramaturgia simultânea  

 

A dramaturgia simultânea é o próprio processo de criação das cenas de teatro-

fórum, principalmente na composição da trama baseada em um tema de interesse da 

comunidade. A simultaneidade se dá quando o espectador, ao participar,  reage, em 

cena, como se estivesse no lugar do protagonista. O jogo cênico, como prática do 

teatro do oprimido, possibilita o processo coletivo de criação dramatúrgica 

manisfestando as diversas opiniões e sugestões dos espectadores. É simultânea em 

parte, pois  na cena,nos modos de um esquete, os protagonistas oprimidos, na relação 

de força com os opressores, fracassam. Ou seja, há um texto inicial composto pelos 

atores cujo processo de criação, em muitos casos, também é consequência de 

improvisações baseadas em temas escolhidos pelo grupo.  A partir da falha trágica, 

quando a cena para, o coringa, como facilitador e interlocutor entre  o palco e a plateia, 

incentiva a participação dos espectadores na cena. Estes, por sua vez, passam a 

compor as alternativas dramáticas. É nesse sentido, durante o desenrolar da cena, 

que os espectadores compõem a textura da cena com as diferentes maneiras de dar 

continuidade ao drama. Neste caso, entendemos que: dramaturgia simultanea é 



160 
 

aquela que acontece na propria dinâmica das cenas, trazendo novos confrontos e 

argumentos para a peça.  

Boal criou um esquema em que o espectador torna-se também, ator. O plano 

geral de conversão, implica em  três etapas do jogo: a primeira etapa é o 

conhecimento do corpo; a segunda, tornar o corpo expressivo; e a terceira ,a que 

focalizamos nessa pesquisa, é o teatro como linguagem, uma prática do teatro “como 

linguagem viva e presente , e não como produto acabado que mostra imagens do 

passado” (BOAL, 1975, p. 131). Esta etapa se divide em três graus: dramaturgia 

simultânea, teatro-imagem, e teatro debate.  

O primeiro grau, ou seja,  a dramaturgia simultânea, é o que demos, aqui, mais 

atenção. Ela consiste na participação do espetador na escritura , sem que seja 

necessário a intervenção  dele na condição de ator. São os atores que, tendo o texto 

escrito pelos espectadores, apresentam as cenas mostrando todas as possibilidades  

dramáticas  sugeridas no texto. Neste processo, os atores improvisam e os 

espectadores observam fazendo alterações nas falas quando necessárias. Desse 

modo, deflagra-se um ensaio cujo andamento se assemelha ao de uma encenador 

frente aos exercicios e desempenhos dos atores. Todavia, neste grau, o espectador é 

dramaturg, atuando na composição do texto teatral.  “Assim , enquanto a platéia 

‘escreve’ a peça, o elenco simultaneamente apresenta. Tudo o que possa pensar os 

espectadores é discutido ‘teatralmente’ em cena, com a ajuda dos atores.”(BOAL, 

1975, p. 140).  

 

6.2.3. Colagens  

 

 A colagem do teatro de Boal, ao contrário de Müller, acontece com fragmentos 

que se unem construindo blocos temáticos e de sentido. Sempre há uma mensagem 

a ser transmitida. Estes fragmentos podem ser literários, históricos, jornalísticos e 

depoimentos, cujas composições dramáticas são realizadas por grupos de atores e 

espectadores ou surgem de uma criação desértica, solitária.  

 Quando Boal (1977) escreve sobre a colagem, no livro Técnicas latino-

americanas de teatro popular: uma revolução copernicana ao contrário, comenta 

sobre os efeitos das colagens desenvolvidas por vários grupos na América-latina. Mas 

é fundamental ressaltar que o processo de colagem em Boal segue uma linha 

narrativa, mesmo que ele veja nestas práticas possibilidades dos atores improvisarem. 
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Esta é uma técnica muito simples, eficaz muito estimulante que 
permite aos atores a livre criação a partir do estímulo de um texto 
quase sempre literário (isto é, sem as indicações características que 
limitam e predeterminam o texto de teatro). (BOAL, 1977, p. 53).    

  

Ora, nos textos dramáticos de Boal têm indicações que predeterminam o texto 

de teatro. Ao lermos a citação, escrita pelo próprio Boal, escorregamos na superfície 

dramática onde a dramaturgia e o sistema do teatro do oprimido, como sistema que 

põe o teatro como arte de todos, estão delimitados por regras. Mas, acreditamos que 

essas indicações, por mais limitadoras que sejam de novas leituras, abrem para uma 

ação emancipada, se a leitura do texto dramático estiver associada a um 

conhecimento da teoria do teatro do oprimido. Como todo jogo, segundo Boal, a luta 

requer atenção sobre alguns pontos: 

 

DRAMATURGIA – 1. o texto deve caracterizar claramente cada 
personagem, deve identifica-lo como precisão, a fim de facilitar aos 
espectadores reconhecerem a ideologia de cada um; 2. os soluções 
propostas pelo Protagonista deve conter pelo menos um erro político 
ou social que se pretende analisar em “foro”. Esses erros devem ser 
claramente mostrados e reiterados, dentro de situações bem 
definidas; 3. a peça pode ser em qualquer estilo (realista, simbólica, 
expressionista etc.) menos surrealista  ou qualquer [sic] outros estilos 
irracional, pois o que se pretende é discutir razões em situações 
concretas. (BOAL, 1977, p. 150, grifo nosso). 

 

Embora seja sinalizada as possibilidades de modificações dessas regras, são 

elas que delimitam o diferencial e o desentendimento da prática de colagem nos 

processos criativos de Müller e Boal. Ou melhor, do estilo pós-dramático e do teatro 

do oprimido. Quando é abominado qualquer forma surrealista e “irracional” na 

escritura, esta postura provoca um distanciamento reafirmando a singularidade de 

cada estilo.  

O teatro jornal também se mostra como uma técnica de escritura que paira na 

colagem. São matérias jornalísticas que ganham uma textura dramática e são lidas 

pelos atores através de exercícios de leituras que vão das leituras simples das 

matérias jornalísticas às leituras cruzadas, simultâneas.  

Entre Boal e Müller existe, na verdade, diferenciações de regimes. Ao que 

parece, Boal não rompe definitivamente com um regime representativo, mantendo-se, 

ainda, numa máquina social técnica, ainda sobre a energia das grandes utopias 
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socialistas, porém, são os mesmos fantasmas que, de certa forma, ainda persistem 

no pensamento de Müller. Deleuze e Guatarri (1972) quando tratam das máquinas 

desejantes e das máquinas técnicas sociais, fazem-nos perceber que esta 

diferenciação transita em campo tênue. Pois, trata-se da mesma máquina, e não seria 

uma diferenciação de natureza, mas de regime, como já dito. Uma questão é a de que 

uma máquina só funciona se não tiver avaria e a outra, a máquina Müller, ou a 

máquina pós-dramática, é a varia que potencializa o seu funcionamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

A MÁQUINA DE PRODUÇÃO DE EXCREMENTOS
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 O homem que era uma fábrica surge no início dos anos setenta, como uma 

crônica que compõe parte da obra de Augusto Boal intitulada de “Crônicas de Nuestra 

America”. É um texto curto, escrito no Equador, período de exílio do autor. E compõe, 

junto a mais duas outras peças curtas, “Felizmente acabou a censura” e “A última 

viagem da avó imortal”, o que ele denominou de “Histórias de nuestra america”.  

Quando encontrei o livro Crônicas de nuestra america, de Augusto Boal, antes 

de folheá-lo, vi que na capa do livro, especialmente naquela edição de 1977, tinham 

marcas, pegadas que me davam as primeiras impressões sobre o conteúdo e contexto 

da obra. Ressalto aqui a história da Editora Codecri, fundada em 1968, no Rio de 

janeiro, pelos participantes e organizadores do semanário satírico “O pasquim”. É o 

nome “Pasquim” (VER ANEXO 2) que aparece na capa do livro, numa tarja preta, 

apresentando as crônicas de Boal. Tenho este elemento como um traço importante 

para entender a forma e o conteúdo da obra. Primeiro, o caráter da empresa midiática 

que veicula essas ideias; segundo, e fundamental ponto, o contexto em que a editora 

surgiu. Em 1968, o Pasquim era um ponto de mobilização de artistas e intelectuais 

insatisfeitos com as políticas governamentais, apresentando à sociedade discussões 

e informações importantes contra o sistema ditatorial brasileiro. Entre outras formas 

de tiranias praticadas pelo governo e seus aliados, o semanário denunciava o ato 

institucional AI-5. 

Nesse contexto, Augusto Boal permaneceu exilado durante alguns anos em 

países latino-americanos. Ao que parece, o contato com diversas culturas, as histórias 

políticas e realidades de países e cidades por onde ele passou, tornaram-se motivos 

e temas de crônicas enviadas ao Pasquim. Anos depois, o semanário organizou e 

publicou as crônicas em forma de livro. Como disse Boal (1977, p. 9) “estas são 

histórias verdadeiras – histórias que o povo andou me contando, aqui e ali, nestas 

viagens que eu, errante, ando fazendo desde que saí do Brasil em 1971”.  

 A crônica O homem que era uma fábrica foi adaptada para o texto dramático, 

com o mesmo título, no livro 2 de Teatro de Augusto Boal, editado em São Paulo pela 

Hucitec em 1986. Nela, interessa-nos a temática discutida na forma de discurso direto. 

A maneira coloquial das falas das personagens e as lacunas, no texto, por onde novas 

imagens emergem.  
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O homem que era uma fábrica se passa em Guaiaquil, cidade portuária, no 

Equador. Na década de setenta, a América Latina viveu constantes ondas de golpes 

militares. Certamente, estes acontecimentos também compõem o arsenal de histórias 

ouvidas e presenciadas por Boal. Bonifácio, protagonista da crônica, diante da sua 

situação precária, sem emprego, sem biscates e endividado, resolve tentar a sorte 

nos Estados Unidos. Mas, para conseguir o visto do consulado norte-americano em 

Guaiaquil, ele precisou se submeter a uma bateria de exames de saúde, entre eles, o 

de fezes. Ao receber o resultado, surpreende-se com os elogios do médico e dos 

embaixadores por se tratar de um excremento fecal “valiosíssimo”. Diante daquele 

magnífico “cocô”, os empresários ianques poderiam provar para a população a 

idoneidade das empresas e se defender dos ataques da “imprensa esquerdista” que 

denunciava as péssimas condições sanitárias, haja vista a quantidade de amebas e 

vermes encontrados na água. Esses microrganismos causavam sérios problemas na 

saúde pública. Como o dono das “fezes saudáveis”, também era um equatoriano, os 

empresários, espertamente, tornaram público o acontecido para provar que a saúde 

era uma questão de escolha dos produtos a serem ingeridos. Logo, Bonifácio foi 

contratado para ser o “garoto propaganda” das empresas norte-americanas. A mídia 

propagou o modelo ideal de homem que entraria nos EUA sem problemas. A 

população precisava apenas consumir os produtos indicados para gozar de uma 

saúde exemplar. Por consequência, Bonifácio passou a ter uma popularidade 

assustadora. Convencido pelo amigo Josualdo, ele percebeu o potencial produtivo 

que possuía. Passou a “fabricar” em quantidades, ou seja, defecar com mais 

frequência, e comercializar suas fezes nas ruas e praças. Quando aumentou a 

freguesia, ele arranjou um local onde os clientes iam comprar o “produto”. Por causa 

do lucro considerável, Bonifácio desistiu da ideia de ir trabalhar na América do Norte. 

Essa proeza desencadeou uma enorme quantidade de vistos diariamente liberada 

para os Estado Unidos, despertando dúvidas nos funcionários do consulado que, ao 

investigarem, descobriram as causas das mudanças.  

  A escritura dramática é uma literatura que se completa no palco84. Diferente do 

romance descritivo ou narrativo que indica ao leitor a carga dramática das 

                                                           
84 Anne Uberfeld (2010, p. 5) distinguindo entre texto e representação, afirma a necessidade de 
expulsar a teatralidade do texto para que este possa ganhar a dimensão do palco. Para ela, “o texto 
seria então uma simples prática escritural passível de uma leitura ‘literária’, enquanto a teatralidade 
seria um atributo da representação.” E para sustentar a questão literária é deleitoso saber que “[…] 
sempre se pode ler um texto de teatro como não-teatro. Não há nada num texto de teatro que impeça 
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personagens, como também, ambientaliza o espaço do acontecimento, na 

dramaturgia há algumas indicações nas didascálias ou nenhuma ou apenas 

didascálias. Em todo caso, uma parte significativa da criação fica a critério do leitor, 

do grupo de atores e diretores. 

Trata-se de um texto teatral curto que apresenta a realidade reduzida a uma 

situação específica, como um caso exemplar, vivida pelos guaiaquianos. Nada se 

sabe da origem dos personagens, ou dos seus problemas psicológicos. A dramaturgia 

apresenta uma situação específica cujos problemas sociais, de “todo mundo”, são 

trazidos para o espaço público, com intenções claras, diretivas, de promover o debate 

na camada social com difícil acesso às informações.  

Um narrador, chamado de “contador”, surge no desenrolar do texto dramático, 

quase por um milagre. O tempo do discurso do contador é o passado. Mas as cenas, 

os diálogos entre os personagens, se desenvolvem no presente:   

  

CONTADOR – Durante uma semana, Bonifácio entrou em todas as 
filas, bateu em todas as portas, implorou a todos os funcionários, 
subornou todos que pôde e finalmente conseguiu todos os papéis 
requeridos, pagou todos os impostos e emolumentos, selou, carimbou 
e autenticou tudo que era preciso […] (BOAL,1990, p. 29-30).  
 

Bonifácio é um homem comum vivendo as adversidades de um tempo. 

Equatoriano, desempregado, em situação econômica precária e, consequentemente, 

como já dito, endividado. Mora numa pensão na área portuária. Todo dia, pesquisa 

nos classificados dos periódicos alguma oferta de emprego. Este hábito parece ser o 

cotidiano de muitos outros latino-americanos, principalmente no contexto do início dos 

anos setenta. Década na qual a onda de golpes militares movimentava as políticas 

sul-americanas. Bonifácio é um daqueles personagens ingênuos tipo Galy Gay em 

“Um homem é um homem” de Bertolt Brecht e a mãe, Peláguea Nilovna, no romance 

“Mãe” de M. Gorki. Ambos apreendem a realidade, testemunham a realidade. 

Enquanto um não sabe dizer não, o outro age de maneira ingênua, mesmo sabendo 

o que os seus atos podem desencadear. Já Bonifácio quer sobreviver e buscar 

melhores dias como imigrante nos Estados Unidos. Para ele, a terra dos ianques é 

um paraíso. Noutra cultura, com uma economia diferenciada, ele mudaria a sua vida 

e solucionaria todos os seus problemas financeiros. Uma decisão que tem como fundo 

                                                           
de lê-lo como um romance, de ver, nos diálogos, diálogos de romance; nas didascália, descrições; 
sempre se pode romancear uma peça, como se pode, inversamente, teatralizar um romance.” 
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a precariedade social e o desemprego em Guaiaquil. Ele observa que a maioria dos 

biscateiros e desempregados têm como saída entrar na fila dos que pretendem 

conseguir um visto para trabalhar nos EUA. Nessa passagem do texto, vem à tona a 

problemática da emigração. É ressaltado o desemprego como um dos fatores da 

emigração e, mais adiante, abrem-se novos focos na questão da saúde pública de 

Guaiaquil, das multinacionais e da mídia. Em síntese, apresenta-se uma máquina de 

exploração através do capital estrangeiro, como um ciclo que mantém as potências 

imperialistas. Deduzimos algumas informações quando associamos o texto ao 

contexto, pois não são comentadas pelos personagens e muito menos pelo narrador 

85. São temáticas costumeiras que expressam um tempo com seus estranhamentos 

comportamentais, de condutas espontâneas. Movimentos corriqueiros do dia a dia das 

cidades como é o caso de Guaiaquil. De modo que apresentam, dentro desse 

cotidiano, atos discrepantes que não são surreais nem absurdos, mas estão ali como 

parte do cotidiano, num “realismo expressionista”.  

O fato de não se ter, nessa peça, uma sequência de indicações que orientem 

a leitura, é visto como positivo, uma vez que, a não indicação, impulsiona a suspensão 

do tempo e do espaço, dando margem para uma leitura inventiva.   

Se, do dia para a noite, alguém, através da mídia televisiva, radiofônica e 

escrita, chega ao píncaro da glória, da fama, não há o que duvidar. Agora, se alguém 

alcança o status quo pelas qualidades dos excrementos fecais, aí entramos no tempo 

e nos desvios característicos da comédia satírica: Bonifácio passa de uma situação 

desconhecida e assume uma popularidade, como o homem do “cocô” mais saudável 

da cidade, desmentindo a oposição, a esquerda política, que criticava as condições 

sanitárias de Guaiaquil e culpava as multinacionais pelo desmantelo econômico. Com 

a utilização da imagem de Bonifácio, as empresas norte americanas reforça e faz girar 

a sua máquina social. Com isso, os manifestantes, insatisfeitos, serão calados e 

desmentidos, pois os EUA acabam de provar que não é problema deles e sim das 

escolhas que o povo faz na compra dos alimentos. Os produtos diversos, enlatados, 

comprados nas empresas norte-americanas, são mais saudáveis. A prova disto é o 

próprio Bonifácio.  

                                                           
85 O texto está para uma comédia de costume assim como “A Vida como Ela É”, de Nelson Rodrigues, 
está para o mesmo gênero literário, porém recheado com alimento farsesco. “Excluída assim do reino 
do bom gosto, a farsa pelo menos consegue jamais deixar-se reduzir ou recuperar pela ordem, pela 
sociedade ou pelos gêneros nobres, como a tragédia e a alta comédia. À farsa geralmente se associa 
um cômico grotesco e bufão, um riso grosseiro e um estilo pouco refinado.” (PAVIS, 2007, p. 164). 
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Bonifácio não é um sujeito crítico. Ele age dentro do sistema, como parte da 

máquina do estado, adequando-se à maneira favorável para, através do trabalho, da 

sua produção, se enquadrar na sociedade capitalista.   

 

7.1.  O recalque ideológico na escritura 

 

A arte como um reflexo da realidade estava presente nas indagações de Boal. 

A citação seguinte apresenta um comentário feito numa mesa redonda, que 

exemplifica a natureza da arte acentuada na visão de teatro do pensamento boaliano, 

na relação com Nelson Rodrigues. “Augusto Boal testemunhou sobre Nelson 

Rodrigues”: 

 

"O principal conselho que me dava e eu me lembro bem, era: ─ 

'Deforma!'" E prosseguindo: Apesar de escrever, mais tarde, uma 

coluna intitulada 'A Vida Como Ela É', Nelson me aconselhava a 

deformar a realidade como ela não era, ou pelo menos, mostrar a 

minha visão da realidade ─ fugir da fotografia". Para arrematar: "Tinha 

razão: teatro não é a reprodução do real, é a sua transubstanciação. 

Arte é Metáfora, não cópia servil.  (BOAL, 2007, p. 10).86 

 

Essa ideia da transformação de uma coisa em outra nos remete à dimensão 

mágica e de parentesco. É um salto do estado real das coisas para o ficcional. As 

aparentes definições, que surgem nos discursos dos artistas, não preconcebem um 

porto seguro do que seja ou não arte. Ao que parece, Boal não pensa a metáfora 

como um jogo que aliena a alteridade. As contradições aprecem entre o objeto criado 

e o pensamento sobre a arte. Esta tensão escava a trincheira e exige uma definição 

de arte nos lados atuantes livres ou engajados.  

Neste caso, a arte requer algumas pitadas de criatividade nas escolhas e na 

maneira de expressar essas escolhas na invenção e contação de uma história. Ao 

narrar um causo, antes ouvido ou assistido, o narrador, mesmo tendo um 

acontecimento como parâmetro, se envolve de forma espontânea com o ato narrativo, 

recriando e trazendo novos elementos para o enredo ou, simplesmente, desvia-se da 

mera descrição do ocorrido. Contaminações que ou aproximam ou envolvem o outro, 

                                                           
86 Nelson Xavier em depoimento ao SNT – Serviço Nacional de Teatro, em 1975. Disponível em: 
http://blogdojosafa.blogspot.de/2010/09/nelson-rodrigues.html acesso 14.12.2012 

http://blogdojosafa.blogspot.de/2010/09/nelson-rodrigues.html


169 
 

espectador/leitor, na trama, por identificação, ou distância, ou espanto, sensações ou 

pensamento crítico, construção ou desconstrução das imagens. 

A forma com que o narrador expressa este ocorrido leva os ouvintes a provarem 

de sensações semelhantes ou não às sensações narradas. Isto garante uma visão da 

coisa artística. Uma atração que o objeto artístico causa no observador por 

identificação ou estranhamento. No entanto, a ideia de arte é ampliada para além da 

produção, propriamente dita, presente naquilo que lemos, ouvimos e vemos nos 

teatros, nos concertos, nas exposições, assim como as edificações, as estátuas, os 

poemas, os romances. Assim, a arte ganha horizontes existenciais se confundindo 

com a própria vida.  

Numa primeira impressão, o texto de Boal, O homem que era uma fábrica, 

apresenta uma estrutura simples, coloquial, de fácil assimilação, enquadrado numa 

categoria popular. Uma dramaturgia política elaborada de uma escrita ligeira com a 

intenção de comunicar e informar o espectador sobre as reais formas de opressão da 

sociedade. Um teatro que se revela como uma maneira de despertar o pensamento 

crítico do espectador. A linguagem teatral, nesta produção temática, era um meio de 

alcançar um número maior de espectadores. Uma produção de consciência em massa 

para contrapor ao inculcamento em massa da cultura dominante87. As discussões de 

Augusto Boal no tocante ao popular implicam categorizações. Explicitaremos as 

categorias, aqui, para dar sequência ao que nos propomos: a) do povo para o povo 

como categoria eminentemente popular: com o teatro propaganda, o didático e o 

cultural; b) um teatro de perspectiva popular para outro destinatário que não é o povo 

(são aqueles espetáculos que não revelam de imediato, nem perifericamente, o seu 

conteúdo); c) um teatro de perspectiva antipovo e cujo destinatário infelizmente é o 

povo. Para Boal, o que interessa é a “nova categoria”, diferente das três. Esta nova 

categoria é imprescindível nesta tese porque quando tratamos do processo criativo da 

“dramaturgia simultânea” vemos que ao socializar os meios de produção do teatro o 

próprio povo escreve suas peças e faz o espetáculo. É na verdade, a socialização e 

produção de ferramentas para que o povo possa criar e fabricar o seu próprio teatro. 

(cf. BOAL, 1977b). 

A influência da escola dramática russa é perceptível, assim como os traços 

rodriguianos. Se a vida e as posições de Boal e Nelson Rodrigues são aparentemente 

                                                           
87 Cf. MORAES,1991. 
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demarcadas por oposições, não deixaríamos de dizer que ambas as distinções são 

entrecortadas por contradições, ou melhor, por passagens aproximadas entre as duas 

maneiras de ver. Desse modo, não é apenas o tema da obra que a colocará em um 

lugar de arte engajada ou de arte pela arte, pois os meios de veiculação da obra e sua 

finalidade também delimitam essas fronteiras.  

 

7.2. Uma escrita livre ou engajada? Digressões em si  

 

O fazer artístico está associado a vários fatores que o definem na forma do 

conteúdo e da expressão. Lukács (2010) trata a questão discutindo os vieses de uma 

arte livre ou dirigida. Tratando da obra boaliana e, em especial, da escritura proposta 

neste trabalho, esta abordagem da arte e suas intenções individuais e sociais ampliam 

as possibilidades de análise da escrita literária. Os artistas do passado não eram 

totalmente livres, pois se orientavam: “[...] segundo os critérios da classe social à qual 

pertenciam, ou por nascimento, ou pelas convicções adquiridas ao longo da vida” 

(LUKÁCS, 2010, p. 269). Numa arte dirigida, os artistas estão sujeitados aos modos 

de pensar de uma coletividade.  

O que pretendemos desconstruir é a ideia de representação que vê a arte como 

espelho de algo chamado de real e defende que embora a arte esteja direcionada a 

um público específico, ou emoldurada por um tema de interesse geral, o artista 

verdadeiramente autêntico nunca deixa de ser autêntico, ao produzir nesta direção. 

Esta liberdade do artista solicita concepções modernas do político. Ele poderá 

expressar-se por meios estranhos à sociedade à qual faz parte e agir à margem desta 

sociedade. Todavia, o indivíduo se distancia dos rumos coletivos deixando à 

subjetividade as escolhas estéticas. Assim sendo, o artista, mesmo sendo parte dessa 

sociedade, sempre se valeu do impulso criativo próprio e das escolhas pessoais. Um 

fazer artístico em consonância com os temas atuais da sociedade vai desencadear 

também manifestações que estarão associadas às ações transgressoras ou 

pacificadoras de um sujeito histórico. Ora, a singularidade do artista se, por um lado, 

está cercada pelos interesses e formas de agir do grupo que ele faz parte, por outro 

lado, não haveremos de negar que este mesmo artista é livre nas suas inquietações 

pessoais, que poderão vir ao encontro ou desencontro da vontade coletiva. 

A arte dentro de um regime socialista/comunista, como foi o caso da RDA e da 

sua reverberação na esquerda brasileira e nos artistas simpatizantes, foi motivo de 
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muitas críticas, principalmente, quando a liberdade do artista é compreendifdada   

como mecanismo de proliferação capitalista. Um paraíso das possibilidades artísticas 

como produtos mercadológicos88. Essa é, sem dúvida, a contradição que polemiza o 

político. A RDA proclamava uma literatura otimista, não dialética. Como disse Röhl 

(1997, p. XIV), canonizava o “modelo literário que privilegiou – reprodução mimética, 

onisciente, sem rupturas -, modelo este cunhado na literatura da época do realismo 

burguês […]” E, como disse Brecht, ao criticar a banalidade do sistema: trata-se de 

um “conteúdo novo em vasilha velha”.  

Nelson Rodrigues e Boal, o segundo influenciado pelo primeiro, são exemplos 

concretos de escritores que se posicionam entre um ponto de vista social, político, 

literário livre, diretivo e diretivo-livre, como parece ser o que se pode ter como 

perspectiva. Nenhum artista é totalmente livre. Artistas ou não, nós somos sempre, de 

alguma forma, parte de uma ordem comunitária. Nenhuma forma de pensamento está 

totalmente livre. Emancipação, como tratamos, aqui, é sempre um por vir, assim como 

o devir-democrático, inalcançável. Querendo ou não, somos parte de contextos 

sociais. A favor ou contra, refletimos e reproduzimos as ideologias, assim como os 

meios de produção. Logo, a ideologia age para transformar os indivíduos em sujeitos, 

através de uma operação denominada de interpelação (ALTHUSSER, 1985).  

Quando estudamos Boal, somos arrebatados para uma forma marxista do 

teatro, pois seu discurso acerca da liberdade e da emancipação está emoldurado por 

palavras de ordem que direcionam e reafirmam regras. 

Augusto Boal, como disse Nelson Xavier (Depoimento SNT - Serviço Nacional 

de Teatro - RJ, 1975; LIMA, 2014), foi discípulo de Nelson Rodrigues e tinha uma 

                                                           
88 Sobre este assunto, Lukács poderá esclarecer sobre as ideias de abertura e liberdade da arte em 
um país mobilizado por um sistema comunista e que vive as consequências de uma guerra fria. No 
caso do Brasil, não se tinha um governo “esquerdista”, mas os movimentos sociais e alguns partidos 
tinham como referência as experiências políticas da União Soviética, as mesmas que orientavam o 
partido na Alemanha Oriental. “Quanto mais o sistema capitalista se desenvolve plenamente, tanto mais 
a nova liberdade se torna absoluta cessando qualquer sujeição temática; a liberdade total de invenção 
torna-se, na realidade, uma servidão. As relações diretas entre os diferentes gêneros e seu público 
desaparecem; em outras palavras, desaparece a interação entre dimensões, a estrutura, o modo de 
apresentação etc. e um gênero concreto, determinado, da receptividade. Também aqui, tudo é 
abandonado à invenção pessoal do artista; a nova liberdade da arte é total (para a obra dramática, o 
contato subsiste na aparência. Ao mesmo tempo em que o teatro se torna uma empresa capitalista, 
que o público frequenta unicamente para se divertir, perde-se em grande medida a influência concreta 
e fecunda do teatro sobre a forma dramática e transforma-se numa indústria literária particular; por seu 
turno, a obra dramática torna-se autônoma no curso do século XIX, o que não lhe é favorável: nasce 
assim a obra dramática feita para ser lida).” (LUKÁCS, 2010, p. 272-3 grifo do autor).   
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visão rígida da dramaturgia. Organizou os seminários de dramaturgia, mas se 

manteve firme, buscando uma eficácia dramatúrgica. Segundo Nelson Xavier: 

 

Muitos foram se afastando, criticando a liderança do Boal como uma 

visão rígida e unilateral da dramaturgia contemporânea. Só restou 

mesmo no seminário o pessoal do próprio Arena, que apoiou e 

acompanhou Boal na sua proposta de uma dramaturgia mais eficaz 

tecnicamente e mais realista no seu conteúdo e, principalmente, 

mais autenticamente brasileira na sua forma. Claro, Boal tinha sido 

discípulo de Nelson Rodrigues e vinha de um estágio nos Estados 

Unidos, onde estudou no Actor's Studio do Lee Strasberg.  

 

A dramaturgia sempre foi uma função de interesse de Boal. Não o conhecemos 

apenas como diretor, criador de teorias teatrais, mas, sobretudo, como criador e 

pesquisador da escritura teatral, do romance, do conto, da crônica. Não foi à toa que, 

no final dos anos cinquenta, foi um dos organizadores dos seminários de dramaturgia.  

As crônicas de Boal foram escritas no início dos anos setenta, quando esteve 

exilado nos países sul-americanos. Uma escrita ligeira, no jogo do teatro-jornal, trazia 

o movimento dos fragmentos jornalísticos, das histórias do povo, à peça teatral, ao 

conto, às crônicas. Estas produções foram enviadas ao “Pasquim” que, neste início 

de década, estava com seus organizadores centrais envolvidos com o Departamento 

de Ordem Política e Social (DOPS). De uma forma ou de outra, na escritura ou na 

cena, e mesmo exilado, Boal sempre procurou os meios de manter as suas ideias 

políticas em evidência. Isto está claro na produção literária e teórica que sistematizou 

ao longo da vida em sua práxis teatral na América Latina e na Europa. As escolhas 

dos assuntos e a maneira de tratá-los na literatura dramática indicam as suas opções 

políticas.  

Logo no início do texto dramático O homem que era uma fábrica, numa 

conversa informal de botequim, o leitor é situado no ambiente do conflito. A partir daí 

desenrolam-se as questões posteriores que são nada mais, nada menos, que um 

destrinçamento temático. O tema como assunto de interesse geral. São assuntos que 

o autor, como parte de um grupo social e político, elege como necessários para serem 

lembrados e debatidos por um número maior de pessoas.  

 

Um botequim 
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BONIFÁCIO – Pra qualquer lugar! Eu vou embora pra qualquer lugar! 

Pra onde tiver trabalho e comida! 

JESUALDO – Mas está tudo pior que nós. É que você não lê o jornal 

direito, mas eu estou por dentro. Tá todo mundo querendo ir embora 

dos outros países também. E a gente que está aqui fica com a 

impressão de que os outros estão melhores do que nós, mas não é 

assim, não e não.  

BONIFÁCIO – Melhor do que aqui, até o inferno deve ser. E lá pelo 

menos deve fazer menos calor. 

JESUALDO – Os uruguaios estão todos atravessando o rio e indo 

morar em Buenos Aires. Tudo quanto é argentino está se mandando 

pro México. Tem mexicano as pampas indo trabalhar na Venezuela 

por causa do petróleo. Tá todo mundo querendo mudar de país 

pensando que o seu é pior e pensando que encontra um paraíso em 

algum lugar, mas não encontra não. Tá tudo a mesma porcaria na 

América inteira, rapaz, tudo igual.  

BONIFÁCIO - Mas que paraíso coisa nenhuma. Eu quero só um país 

onde exista trabalho e comida. 

JESUALDO – Aqui tá ruim, é verdade. Mas a tendência é melhorar. 

Inda mais agora que descobriram petróleo… 

BONIFÁCIO – Ih, rapaz, então agora sim é que vão piorar… Eu vou 

me mandar… 

JESUALDO – Mas pra onde você vai?  

BONIFÁCIO – Pros Estados Unidos. Que nem todo mundo, que nem 

esses caras aí… (Mostra os companheiros de bar) Tá todo mundo se 

mandando pra lá. Eu vejo pelos filmes, rapaz. Só tem cara gordo, 

sadio, todo mundo mede mais de um metro e noventa, as mulheres 

são loiras, rechonchudas, têm uns peitinhos lindos, as crianças já 

nascem dando um sorriso: “Bom dia mamãe!” Tudo colorido, um arco-

íris; os Estados Unidos, pra mim, parece até filme de Walt Disney. 

HOMEM – Mas é bom não ficar fazendo muita fantasia. Esse negócio 

de mulher loira e homem de dois metros é só pra eles, com a gente a 

coisa é diferente. Pra nós eles pagam só metade do salário, viu? 

Trabalha a mesma coisa e às vezes até mais, mas ganha metade só. 

 

Neste trecho inicial, os problemas relacionados à exploração do trabalho mal 

remunerado e ao desemprego geram a demanda emigratória. As condições precárias 

de sustentação das pessoas causam o êxodo para outras cidades e países. Parece 

ser um problema migratório geral. Cada grupo está insatisfeito com a sua realidade. 
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O lugar desconhecido parece acenar à possibilidade de que somente lá, na incerteza, 

se vive melhor. A procura por vistos para trabalhar nos Estados Unidos aumenta de 

tal maneira que, em cima desta demanda, se criou outros mecanismos de geração de 

renda.  

O texto dramático é recheado de pequenos temas como um complexo temático, 

embora possua um tema que se define como central. Os temas menores, ou 

subtemas, estariam nas passagens do discurso, como já foi mencionado 

anteriormente: o desemprego, a saúde pública, a exploração do trabalho. O que 

prevalece no texto é a crítica social, especificamente, a crítica à mídia. Através da 

propaganda, até os excrementos humanos podem ser vendidos. De forma ingênua, o 

protagonista encontra a forma capitalista de ser, ou seja, o maquínico o faz 

reterritorializar-se. O excremento fecal torna-se produto, e lhe é anexado um valor 

comercial. A procura por um produto de qualidade torna o excremento um fetiche. No 

sistema capitalista, a mídia emprega um valor a qualquer coisa. Transforma-a em 

mercadoria, em benefício da ideologia dominante. E é por esta fissura no sistema da 

máquina que a máquina-Bonifácio, ao se acoplar, se transforma numa máquina de 

produzir fezes. De modo que Bonifácio não se junta à imprensa “esquerdista”, mas se 

deixa levar pelo fluxo, e vai se formando no sistema mercadológico e midiático. Ele 

também é aquele que não sabe dizer não, como Galy Gay que sai à procura de peixes 

e termina entrando numa tropa militar onde passa a ser mais uma “bucha de canhão 

da guerra”. Digamos que este personagem seja um tipo anti-herói. Um ato político dos 

fracassados, dos derrotados, dos “sem saída”.  

 

7.3.  A fábrica que produz homens e por eles é produzida 

  

Na edição alemã de “Crônicas de Nuestra America” (Nuestra América: Satiren), 

é traduzido o título de O homem que era uma fábrica da seguinte maneira: “Der Mann, 

der seine eingene Fabrik war”, ou seja, “O homem que era sua própria fábrica”. O que 

poderia parecer, para nós, um problema de tradução é, substancialmente, uma fonte 

de imagens. Se o homem é sua própria fábrica, é, por sua vez, também excremento. 

É um corpo lançado para fora. Se dentro do território este homem não tem serventia, 

é um corpo estranho desempregado, resta-lhe desterritorializar-se em busca de um 

mundo sonhado, imaginado e, certamente, incerto. É o próprio corpo que se lança na 

travessia.  
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O homem que é uma fábrica é, mais um homem, parte das engrenagens da 

máquina que fabrica os desempregados, os doentes, as mulheres, as minorias. 

Bonifácio é fábrica enquanto agenciamento coletivo, como produtor e produto. Ele é o 

próprio excremento. Uma máquina vai se acoplando a outras máquinas que se movem 

por força de outras engrenagens. É pura propulsão. “Uma máquina-órgão para uma 

máquina-energia, sempre fluxos e cortes.” (DELEUZE; GUATTARI, 1976, p. 15).  

“Pra qualquer lugar! Eu vou embora pra qualquer lugar! Pra onde tiver trabalho 

e comida!” Esta é a primeira fala da peça, dita por Bonifácio. O desejo de partir, de ir 

para um mundo sonhado. A forma é de um diálogo dramático tradicional. Os 

personagens estão em um botequim. Amigos e conhecidos conversam sobre temas 

diversos.  

O tema já é coletivo, pois querer sair do país porque as condições econômicas 

e sociais não garantem o sustento das pessoas não é um problema individual de 

Bonifácio e nem exclusivamente da cidade de Guaiaquil. Esse tema transpassa o 

território e atinge dimensões continentais. O tempo também é rompido, pois não se 

trata da década na qual a peça foi escrita. Estamos diante de um retorno da história. 

Não, necessariamente, com as mesmas características, os mesmos fatos, mas a 

situação em si tende a se prolongar até a atualidade.  

Quando lemos a produção literária de Boal, percebemos que ela se dá como 

manifesto político. O fazer teatral de Boal esteve repetidas vezes associado ao desejo 

de transformação da realidade opressora. Os experimentos literários e teatrais são 

“armas”, como ele mesmo disse, para combater as injustiças sociais. Foi com esta 

finalidade que vários grupos se formaram no mundo, pesquisando, aprimorando e 

multiplicando o teatro do oprimido. Esta é a primeira visão que se tem do político nas 

imagens dramatúrgicas de Boal. Não apenas restritas ao texto especificamente, mas 

a toda mobilização teatral que se faz para contrariar o sensível. Ou seja, uma posição 

contra o teatro autoritário e manipulador. (Cf. BOAL, 1980, passim). 

O teatro do oprimido é um sistema teatral que foi criado para problematizar e 

debater a terrível realidade da América Latina. Um continente onde dezenas de 

pessoas foram diariamente assassinadas pelas ditaduras militares e, como disse Boal 

(1979, p. 17) nos anos setenta: “[…] onde o povo é fuzilado nas ruas e escorraçado 

das praças, onde as organizações proletárias e camponesas, estudantis e artísticas, 

são sistematicamente desmanteladas e destruídas”. Na introdução do livro “Técnicas 

latino-americanas de teatro popular”, Boal (Ibid, p. 18) transcorre em um só fôlego ao 
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argumentar porque o teatro do oprimido pode ser realizado na Europa: “Aquele que 

diz: ‘aqui na Europa não existem oprimidos’ - esse é um opressor. Porque aqui 

também existem as mulheres, os negros, os imigrantes, os operários, os camponeses 

– e esses não dizem que aqui não existe opressão.”  

O sistema do teatro do oprimido, salvo o coringa, o narrador e a ruptura com o 

sistema trágico aristotélico, não é, efetivamente, algo proposto na dramaturgia, uma 

vez que apresenta uma organização acabada. Nesta fase, digamos assim, o teatro 

brechtiano não foi superado. E, certamente, esse é um ponto de tensão. Mas há 

momentos de relaxamento quando lemos que se trata de “uma pesquisa, uma análise, 

uma busca”. (Cf. BOAL, 1980, passim). 

“Eu vou embora pra qualquer lugar! Pra onde tiver trabalho e comida!” Esta é a 

primeira fala que expressa o desejo de Bonifácio de seguir o horizonte e mover o seu 

devir-nômade. Mesmo sabendo que fará parte de mais um navio negreiro, que não 

terá direitos trabalhistas iguais aos cidadãos nativos, é sempre o desejo de uma terra 

por vir que move a máquina-Bonifácio.  

 

Existe apenas o desejo e o social, e nada mais. Mesmo as forças mais 
repressivas e mortíferas da reprodução social são produzidas pelo 
desejo, na organização que dele deriva em determinadas condições 
que havemos de analisar. É por isso que o problema fundamental da 
filosofia política é ainda aquele que Spinoza soube formular (e que 
Reich redescobriu): “Por que é que os homens combatem pela sua 
servidão como se se tratasse da sua salvação?” Como é possível que 
se chegue a gritar: mais impostos! menos pão! Como diz Reich, o que 
surpreende não é que uns roubem e outros façam greve, mas que os 
explorados e os esfomeados não estejam permanentemente em 
greve; por que é que há homens que suportam há tanto tempo a 
exploração, a humilhação, a escravatura, e que chegam ao ponto de 
as querer não só para os outros, mas também para si próprios? 
(DELEUZE; GUATTARI,1972, p. 33). 
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Fig. 12: 89 

 

Bonifácio é máquina acoplada a outras máquinas, e a sua saída é seguir o fluxo 

maquinal, é encontrar os meios de resolver um problema se acoplando ao desejo 

social. Um deles é realizar a travessia, buscar os meios para tal proeza como sendo 

a salvação dos seus males. Não obstante, como a máquina é produção de produção, 

o excremento é o fluxo da máquina-social. É excremento do que é digerido, como 

também refluxo, o que gera náusea na máquina-Europa.  

 
  

7.3.1.  “[…] dinheiro = merda”  
 

Há malandragem em Bonifácio? Essa questão aparece no momento que temos 

uma saída, fora do comumente imaginado: vender as próprias fezes. Essa atitude do 

personagem emerge com certa carga pitoresca. Nessa trama, Bonifácio não é o 

narrador dos acontecimentos. Ele não se apodera dos caminhos narrativos para se 

gabar de sua esperteza. Ele não deprecia os outros para se sair bem das situações 

difíceis. Naturalmente, ele se envereda por situações não planejadas, transitando 

ingenuamente nos acontecimentos, como outra máquina que corta o fluxo da merda. 

                                                           
89 Foto de Henrique Canary. “A imagem é estarrecedora. Mas não se pode fechar os olhos. Eles 
chegaram como lixo à praia, descartados pela civilizada Europa, que de seus países não precisa de 
outra coisa além das riquezas naturais e do livre comércio.” (Comentário de Canary no facebook 
disponível em: https://www.facebook.com/henrique.canary?pnref=story acessado em 25.04.2015) 
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Como disseram Deleuze e Guattarri, ao tratar do social e do desejo, a máquina-ânus 

não se separa da máquina-social, ambas se completam em fluxos e contra fluxos. 

“Mesmo as forças mais repressivas e mortíferas da reprodução social são produzidas 

pelo desejo […].” (DELEUZE; GUATTARI, 1972, p. 33). Cabe aqui ressaltar as 

perguntas que os autores anteriormente citados ressaltam dos estudos de Espinoza 

e Reich: “Por que os homens combatem pela sua servidão como se fosse a sua 

salvação?” E perguntamos: a luta de Bonifácio para fazer a travessia para os EUA, 

não seria também uma luta por servidão? Vender suas fezes não seria uma forma de 

partilhar com os outros algo da sua intimidade mais profunda? Mais interessante é a 

questão da perpetuação da exploração: “por que os homens suportam desde séculos 

a exploração, a humilhação, a ponto de querer isso, não apenas para os outros, mas 

para si próprios?” (Idem). São perguntas que põem em jogo o real e o fantasmático, 

um produzido pela razão e o outro pela irracionalidade. Para Deleuze e Guattari (1972) 

não há distinção entre o desejo e o social. Um é produção do outro. O desejo de 

Bonifácio de viajar para os EUA em busca de realização dos seus desejos, de se 

alimentar, poder usufruir e provar das coisas boas da vida, mediante o poder aquisitivo 

do capital, é controlado por um regime de máquina técnica, em seu movimento de 

produção e produto, determinando os valores; por sua vez, a máquina desejante é 

totalmente descabelada. Ela age, com os seus fantasmas, provocando curto circuito 

na máquina social. Em O homem que era uma fábrica é a máquina-anal, desejante, 

da máquina-Bonifácio, que provoca avaria na máquina-social. Mas há a privatização 

de órgão (DELEUZE;GUATTARI, 1972, p. 146) como “investimento colectivo que liga 

o desejo ao socius e reúne num todo, sobre a terra, a produção social e a produção 

desejante”.  

 

As nossas sociedades modernas procederam, pelo contrário, a uma 
vasta privatização dos órgãos, que corresponde à descodificação dos 
fluxos que se tornaram abstractos. O primeiro órgão a ser privatizado, 
colocado fora do campo social, foi o ânus, que se tornou o modelo da 
privatização enquanto que o dinheiro passou a exprimir o novo estado 
de abstracção dos fluxos. 

 

Slavoj Žižek, ao comentar sobre a libido, sobre um corpo organizado em zonas 

erógenas, fala de um corpo espectral. O excremento, como uma dádiva, é o que de 

mais íntimo e sublime as crianças presenteiam aos pais. Ação que está entre o 

sublime e o excrementício. Žižek nos lembra que, para Lacan, o excremento é um dos 
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aspectos que distinguem os homens dos animais. E o problema não é o mau cheiro, 

mas porque a merda sai do mais íntimo. “Temos vergonha da merda porque nela 

expomos/externalizamos nossa maior intimidade.” (ŽIŽEK 2012, p. 125).  Nos 

comentários sobre a obra de Otto Weiniger (1997 apud Žižek, 2012, p. 125), “‘Der 

Dreck der Erde’ [‘o excremento da terra’], ela vem de dentro do corpo, e esse interior 

é mal, criminoso: ‘Das innere des Körpers ist sehr verbrecherisch’ (Op. cit., p. 188) [‘O 

interior do corpo é muito criminoso’].”  E o autor prossegue falando dos nossos órgãos 

mais íntimos, aqueles que, quando externalizados, geram repulsão. Segundo Žižek 

(Ibidem), “Essa exposição de si vem ganhando dimensões outrora inconcebíveis: […] 

sites conectados a uma câmera no interior de um vaso sanitário, de modo que você 

possa observar, de baixo, mulheres defecando e urinando…” Tais imagens, por mais 

estranhas que soem, são discussões que nos ajudam a pensar a máquina-Bonifácio 

entre uma ação “nobre”, que é a de se alimentar e outra, obscena, de defecar. Uma 

máquina-boca, injetora, internalizadora e outra anal, expelidora, que projeta dejetos, 

a vergonha da humanidade, parte desejante que intervém no social. Um ato social 

sublime e outro detestável. É aí onde entram as máquinas desejantes, pois uma coisa 

não funciona sem a outra, são fluxos e cortes. Não se excreta merda, num ato social 

vulgar, sem a “nobreza” do ato de comer. Ou seja, é no ato social elevado, num ritual 

social sublime que se produz merda.  

A estrutura do texto, o movimento cênico, dá à trama uma desenvoltura sem 

complicações psicológicas das personagens. O texto teatral, curto, assemelha-se a 

uma propaganda, a um panfleto. O conteúdo não é o aprofundamento das origens das 

personagens, mas os personagens estão ali como uma síntese, uma criação para 

assimilação fácil e rápida por parte do leitor e do espectador. Vemos, em algumas 

características de Bonifácio, a possibilidade de traços picarescos, um choque com a 

realidade que o leva à mentira, ao roubo, ou a ingenuidade do personagem possa ser 

pensada na origem do pícaro. Josualdo, o amigo, é o mentor da farsa. É ele que pensa 

e arquiteta o plano, se aproveitando da situação midiática do amigo. E este 

personagem não é ingênuo. Ele descobre uma entrada na máquina capitalista e 

provoca um contra fluxo. Essa sagacidade lembra o Trickster nas suas encarnações 

zoomórficas. A esperteza de Josualdo, por exemplo, associada à agilidade do 

macaco. Outras imagens seriam as de raposas políticas como funcionários do 

consulado norte-americano ao tramar um plano para desmentir a “imprensa 
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esquerdista” que denunciava os problemas de saúde pública causada pelas empresas 

multinacionais que se estabeleceram na cidade de Guaiaquil.   

Como já dito anteriormente, a psicologia do personagem não tem a menor 

expressividade em obras dessa natureza. Estão ali tipos sociais, “fachadas humanas”. 

Possivelmente, as histórias de vida dos personagens e suas angústias seriam 

informações desnecessárias por se tratar de tipos conhecidos na sociedade, tipos que 

representam coletivos. É a história, por exemplo, de trabalhadores que saem da zona 

rural e vêm tentar a vida numa cidade grande. O êxodo rural, os refugiados e as 

retiradas migratórias.  

 O homem que era uma fábrica, como se sabe, é uma história contada pelo 

povo90. São causos que ganharam uma dimensão popular e hoje fazem parte desse 

imaginário. Outra ideia é a de uma dramaturgia que representa as relações e 

interesses sociais naquelas atitudes que reforçam a dominação de uma classe sobre 

outra. Uma pequena parcela excludente e opressora, na relação de forças, detém 

grande parte dessa produção.   As atitudes que almejam as conquistas, ou usufruto 

do capital, permanecem no pêndulo entre o bem e o mal, na ordem e na desordem. 

Na verdade, tudo na máquina capitalista pode tornar-se mercadoria. É neste sentido, 

que O homem que era uma fábrica satiriza o funcionamento dessa máquina.  

Ora, o excremento fecal humano tem, em nosso tempo, seu valor. E podemos 

ver isso na oposição água e merda. A água relacionada à vida, ao bem estar social, à 

assepsia, à limpeza, é uma substância com valor significativo no mundo. Temos aí a 

oposição entre limpo e sujo. As fezes como poluidoras das águas e as águas como 

higienizadoras. Mas existem as positividades: a merda e sua transformação em 

água91, assim como a quantidade de minérios encontrados na água e nas fezes 

humanas.92  

Da mesma maneira que a associação “dinheiro = merda” soa estranha, quando 

do entrelaçamento do social e do desejo, o estranhamento refaz-se na relação de 

desentendimento de um conceito com o outro. Os conceitos imbricam-se, e o que 

                                                           
90 Cf. BOAL, Augusto. Crônicas de Nuestra América. RJ: Ed. Codecri, 1977. 
91 “Bill Gates propõe água feita de cocô 
Para contornar escassez de saneamento em regiões pobres, bilionário financiou máquina que 
transforma fezes humanas em água potável.” (Disponível em: http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-
estilo/noticia/2015/01/bill-gates-propoe-agua-feita-de-coco-4679776.html acessado em 15.01.2015.). 
92 “Os excrementos humanos e as águas usadas são uma mina potencial de metais preciosos, como 
ouro ou prata, ou de outros elementos raros, como paládio e vanádio, utilizados na eletrônica, afirmam 
cientistas norte-americanos.” (Disponível em http://visao.sapo.pt/excrementos-humanos-e-aguas-
usadas-sao-potencial-mina-de-ouro=f814281#ixzz3dlrVYlzM acessado em 24.03.2015.). 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/noticia/2015/01/bill-gates-propoe-agua-feita-de-coco-4679776.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/noticia/2015/01/bill-gates-propoe-agua-feita-de-coco-4679776.html
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poderia parecer estranho não é, quando entendido como produção de máquinas que 

se acoplam a outras máquinas. 

 

7.3.2. O teatro no teatro como desvio em O homem que era uma fábrica 

 

A obra, o excremento lançado pela máquina-Bonifácio, é o que ele tem de mais 

íntimo que a máquina-ânus deixa cair, retraindo e cortando o fluxo. A máquina-ânus 

se conecta com a máquina-intestino e com a máquina social, se conecta ao desejo de 

usufruir de uma vida melhor em um território desconhecido, sonhado. Tais desejos 

potencializam a máquina fazendo proliferar a demanda social. A procura pelo 

excremento de Bonifácio tomou proporções gigantescas, uma vez que a máquina 

midiática lançou o excremento-Bonifácio no fluxo da máquina social.  Ao contrário de 

um excremento despotencializado, um dejeto sem vida, como proferiu Derrida (1995, 

p. 128) ao discutir o teatro de Antonin Artaud: “[...] a obra, como excremento, é apenas 

matéria: sem vida, sem força nem forma. Sempre cai e imediatamente se desmorona 

fora de mim”, não, ela não se desmorona, na fábrica-Bonifácio essa produção 

escatológica não é retida, a ela é atribuído um valor de mercado. É a máquina ânus, 

máquina produtora de excrementos que se torna uma fábrica, uma máquina-

capitalista. Bonifácio é o próprio ânus, e os dejetos fragmentados que dele caem.  

 Trazer Artaud para transitar, como fantasma, na análise do texto dramático de 

Boal, só se fez possível uma vez que isso é indiferente. Não é que Artaud vá 

reverberar nas vozes de Boal, mas é que o que Artaud pensou e viveu ardentemente 

no teatro se proliferou em Müller acentuando a distinção com Boal.  Na verdade, há 

um devir-Artaud em Müller, assim como Brecht prevalece na práxis boaliana.  São 

essas singularidades que demarcam as fronteiras e, ao mesmo tempo, apresentam 

linhas de fuga que reescrevem um novo mapa de uma terra por vir. 

As fezes e a urina também indicam marca territorial. Para exemplificar as 

demarcações territoriais, Deleuze e Guattari (1997a, p. 106) trazem o exemplo do 

Scenopoietes dentirostris, pássaro australiano que “estabelece suas referências 

fazendo, toda manhã, caírem da árvore folhas que ele cortou, virando-as em seguida 

do lado inverso, para que sua face interna mais pálida contraste com a terra: a 

inversão produz uma matéria de expressão...” 

 A expressividade nas manifestações do odor, do excremento, da performance 

é que vai dando forma ao território. Se pensarmos no excremento fecal de Bonifácio 



182 
 

não é de se esquivar e não ver que parte dele se expande em Guaiaquil. Ele não 

acumula a produção, mantém o fluxo do excremento, entra nas engrenagens 

midiáticas capitalistas avariando a máquina desejante. A merda produzida circula no 

mercado, por isso mesmo, acordamos com a similitude do dinheiro e da merda.   “O 

paralelismo Marx/Freud será sempre estéril e indiferente enquanto fizer intervir termos 

que se interiorizem e projectem uns nos outros sem deixarem de ser estranhos, como 

acontece com a famosa equação dinheiro = merda.” (DELEUZE; GUATTARI, 1972, p. 

33). A máquina-Bonifácio vai sempre está conectada a máquina-ânus e a máquina-

boca, na relação do alimento com a produção de excrementos.  

O desejo de Bonifácio é sair da sua condição de miséria, partir para um lugar 

onde ele pudesse trabalhar e comer: “Eu vou embora pra qualquer lugar! Pra onde 

tiver trabalho e comida!” (BOAL, 1990, p. 27).  Esta é a primeira fala que abre a peça 

e já apresenta a perturbação do personagem com necessidade de projetar-se para 

fora, desterritorializar-se e perturbar a ordem do sensível, fazer-se ouvir.  

Defecar é como o nascimento, é uma parte de nós que se perde, que se separa. 

É ao mesmo tempo a palavra escrita que cai sobre a folha de papel, manchando-a 

como fazem os dejetos.  

O excremento é sem vida, é massa morta, como já anteriormente citado, “a 

obra, como excremento, é apenas matéria: sem vida, sem força nem forma. Sempre 

cai e imediatamente se desmorona fora de mim.” (DERRIDA,1995, p. 128). No 

entanto, estar sem vida é está sem voz é não participar da partilha social, é o que se 

aglomera com a banda marginal que não se conta. Digamos que o excremento 

expurgado está fora. Esta ideia da merda enquanto matéria morta nos arrebata para 

os mortos de Heiner Müller, como escreveram Lehmann e Primavesi (2003) os mortos 

são as minorias de migrantes, sem tetos, forasteiros, desempregados, homossexuais, 

mulheres, negros, moradores de rua, fracassados, todos pertencentes ao reino dos 

mortos. Mortos da história, como palavras mortas que se deitam improdutivas nos 

livros túmulos, como excrementos, resíduos de lembranças, são com estes que Müller 

quer dialogar. E é deste reino que emanam as linhas difusas como ação do político.  

No caso de Boal, ele insiste em dizer que suas palavras surgem na tela do 

computador saltitantes, alegres, e que depois, ele se despede delas que saem por aí, 

vibrantemente, mundo afora. Em O home que era uma fábrica elas saltam de forma 

grotesca, satírica, na projeção de uma linguagem popular, cotidiana. É o excremento 

do riso, da ironia, uma marca indelével do excremento ligado a fecundidade muito 
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mais para o modo de dizer baktinianos (Cf. BAKHTIN, 1987, p. 16-21) do que 

artaudiano, mesmo que, a obra, o excremento como matéria morta, em Artaud, não 

esteja aquém de criações. (Cf. LINS, 1999, p. 28). A distinção que fazemos é de que 

em Boal não dispomos de uma linguagem de horror como em Artaud e Müller.  E se 

a merda é fecunda em Boal, é fecunda no sentido de rentável.    

 A comercialização dos dejetos fecais faz dessa matéria um tema de interesse 

público. Quantidade, qualidade e modo de fabricação, são temas presentes nas 

discussões dos consumidores. Por outro lado, o aumento de vistos concedidos pelo 

consulado norte-americano para os guaiquianos preocupou os funcionários da 

embaixada. Mas isso não impediu que algumas pessoas duvidassem da originalidade 

do produto. Além do mais, nas ruas, não se falava em outra coisa, os interessados no 

produto queriam ter certeza que se tratava do mesmo “cocô” da televisão. No tumulto 

da procura, uma senhora que não tinha como pagar a caixinha completa de bolo fecal 

foi logo dizendo: “Me dá a metade que eu completo com a minha.” (BOAL,1990, p. 

41). Mas Josualdo não hesitou em responder: “Não pode minha senhora, vai botar 

tudo a perder. Onde já se viu uma coisa dessas? Os cocôs finos não se misturam. É 

como o vinho.” (BOAL,1990, p. 41). Outro senhor, que não está acreditando na 

originalidade do produto, diz: “Quero ver a fábrica fabricando no momento de fabricar.” 

(BOAL,1990, p. 41).  

Depois da fala do narrador elogiando os lucros dos empresários, entra o 

arquiteto para planejar a construção de uma casa de espetáculo onde   os 

espectadores poderão assistir a fabricação dos excrementos.  

 Temos então um momento peculiar na peça curta, é a preparação para um 

espetáculo no espetáculo. São os personagens que estão preparando uma 

performance: Bonifácio, atuando como ele mesmo, continuará defecando, porém, 

agora, no palco, na presença do público.  

 

ARQUITETO - Não sei se dá pra entender a planta baixa. É assim: 
aqui fica a arquibancada.  
BONIFÁCIO - Um estádio???? 
ARQUITETO – Não vamos exagerar. Podem entrar quando muito 
umas vinte pessoas. É como se fosse um anfiteatro grego, onde se 
representavam as tragédias, assim em semicírculo. Aqui a gente 
pendura uns refletores, azuis, porque é mais discreto, e aqui bem no 
centro da arena, como se fosse um trono, aqui vai se sentar o rei da 
merda! De costas para plateia. 
BONIFÁCIO – E esse espelho aqui na frente, pra que é que é? 
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ARQUITETO – Ora, pois então: o protagonista fica aqui sentado de 
costas para plateia, mas os espectadores querem ver a cara no 
momento do clímax, tá entendendo? Assim, nesse instante aumenta 
uma luz em resistência bem dosada, um lilás, digamos, como se fosse 
um relâmpago, e uma luz chamada floodlight , tudo...  
BONIFÁCIO – E qual é a música que vai no background? 
ARQUITETO – Wagner! 
BONIFÁCIO – Genial. Genial. Genial. Sabe de uma coisa: eu estava 
me sentindo muito sozinho trabalhando lá no banheiro o dia inteiro, 
recluso. Assim pelo menos vou me sentir mais acompanhado. 
(BOAL,1990, p. 41). 

 

Bonifácio transforma os dois rituais, de forma satírica, em “sublimidades”. Come 

como um rei e faz do ato de defecar um espetáculo.  

Eles constroem um pequeno teatro de arena para no máximo vinte pessoas. 

Um pequeno palco, menor do que o espaço onde o espetáculo está acontecendo. No 

centro, do pequeno palco, um vaso sanitário é colocado de modo que os espectadores 

possam assistir detalhes da produção. O espelho, na frente, era para que todos 

pudessem assistir as reações de Bonifácio no momento fatídico.  

A performance é o teatro dentro do teatro, uma mise en abyme (narrativa em 

abismo). Esta passagem do texto, não vertiginosa como os desvios em A missão, abre 

lacuna para manifestação, da exposição do vaso sanitário à ação de guilhotinar o bolo 

fecal, em um ritual de distribuição e de troca. 

A espetacularização de um ato tido como “ignóbil” aponta para uma inversão 

de valores e moralidades entre o comer e o excretar. Mais uma vez é Žižek que nos 

traz um bom exemplo dessa inversão ao comentar sobre o filme “O Fantasma da 

Liberdade”, de Luis Buñuel, principalmente a cena em que os convidados de uma ceia 

se sentam sobre vasos sanitários e, educadamente, perguntam onde se pode jantar 

na casa, como se perguntassem onde se pode usar a latrina. Isso de certa forma 

acontece também em O homem que era uma fábrica, porém, o teor se inverte pelo 

seu valor mercadológico. O excremento fecal de Bonifácio torna-se valioso a partir de 

uma demanda social. E esta demanda é gerada pelo desejo dos guaiaquinos de sair 

da cidade por causa das precárias condições políticas, econômicas e sociais. A 

irreverência cênica, de Boal, a nosso ver, é fazer de um ato considerado, pelos que 

prezam o “bom costume”, de “indecente”, um espetáculo. E esta proeza na escritura 

é, sem dúvida, o político agindo na imagem.  

A nosso ver, a porosidade dessa superfície textual, lança o leitor para irromper 

as amarras, as palavras que acorrentam e impedem a fuga do território, do estado 
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sensível do texto. É um movimento que agita e perfura os limites da linguagem. Jogar-

se por cima das palavras extraindo os sentidos, arrancando delas as crostas de 

representação. Toda esta ação, perturbação da palavra instrumentalizada, por uma 

letra emancipada. Uma maneira de entrada no texto que seja, também, um exercício 

democrático de fragmentação, de remodelagem das imagens indicadas, e de 

colagem.  

 Aqui, neste caso, o que temos é o texto de Boal como modelo que se desdobra 

numa prática de leitura que se quer emancipada e criadora. Se há, claramente, 

desvios, estes são motivados por leituras da superfície das palavras, das frases, e do 

conjunto que compõe o texto dramático. Este modo de leitura aproxima-se da 

observação de Derrida e Bergstein (1998, p. 94)  sobre a escrita de Artaud, quando 

disse que ele não propõem abandonar as palavras  capturadas nas frases, mas 

precisa de força para dobrá-las “a uma nova relação”.   

 Está claro que, a maioria das técnicas do teatro do oprimido se voltam para a 

atuação do espectador na cena, transformando-as a partir de um contexto especifico 

em que os personagens estão envolvidos. Porém, é possível que essas formas de 

socialização do drama, na percepção do político nas imagens, possam migrar para os 

processos de leituras dos textos e contribuir como uma prática de leitura emancipada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES EM MOVIMENTO
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É certo que não encontramos ruptura explícita no texto O homem que era uma 

fábrica, no modo de A missão. Ler o texto, seguindo piamente as indicações do autor, 

seria desconhecer a teoria que agencia esta forma de teatro. O autor preza por uma 

ideia clara, objetiva, com finalidades concretas. Nesse modo de articular o 

pensamento, as “assignificações” e percepções surreais são inaceitáveis. No entanto, 

conhecendo os preceitos teatrais de Boal, verificamos que ele compõe os textos 

dramáticos de maneira a não provocar uma liberação que possibilite uma leitura de 

fato emancipada. Sabemos que as modalidades do teatro do oprimido, desde a ideia 

de uma “dramaturgia simultânea,” provoca nos espectadores a vontade de romper 

com a convenção tradicional do teatro. Este impulso transgressor dos limites da cena 

são agenciamentos coletivos. O grupo de atores e espectadores combinam as regras 

do jogo e se tornam protagonistas da ação dramática. 

Quando buscamos o político nas imagens do drama é com vista na entrada do 

leitor no texto. Entendemos que quando se abre a lacuna, quando a narrativa se 

desvia, desnorteia o leitor, a tal ponto, tirando-o da zona de conforto e exigindo que 

ele encontre ou recrie as conexões. Em outro caso, na dramaturgia boaliana, essas 

saídas são diretivas. O autor tende a dar o máximo de informações e indicações para 

serem seguidas. A noção de peça acabada não condiz com um teatro para a liberação. 

Talvez, neste sentido, a prática democrática, política e libertadora das modalidades 

do teatro do oprimido não reconheça a necessidade de transformar a passividade do 

leitor e nem o estimule a transgredir a condição de recipiente depositário. 

 A emancipação no teatro não se efetiva unilateralmente apenas na “atuação” 

do espectador, na ruptura palco e plateia, mas, sobretudo, no plano literário, embora, 

na “pós-modernidade”, seja revista a ideia romântica de dramaturgia em função de 

uma escritura cênica performática.  

Estamos falando de escrituras teatrais de uma década cuja forma ainda se 

prende ao texto. Nesse sentido, o pensamento de Rancière (2005) corrobora ao 

acentuar o regime estético como modo de ser da arte revirando um modo de pensar 

a tradição do novo para a novidade da tradição, ou seja, tal ideia compreende o que 

se faz de uma dramaturgia clássica. O “regime estético” é um novo regime da relação 

com o antigo. A transformação de “Carmem” de Georges Bizet em “Sambópera”, 

dirigida por Boal; O Hamlet revisitado por Müller em “Hamlet-machine”, a montagem 
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pós-dramática, de Robert Wilson, dos sonetos de Shakespeare, são exemplos entre 

tantos outros.  

Na peça “Nathan, o Sábio”, de Lessing, montada no Berliner Ensemble sob a 

direção de Claus Peymann, exceto os cortes e ajustes dramatúrgicos, o texto se 

mantém na integra. No material escrito do espetáculo (folder, programa), como se 

pode ver, em quase todos os espetáculos apresentados nessa casa, vimos três 

fotografias: uma da Biblioteca Nacional de Sarajevo, datada de 1994; outra de Cabul, 

de 1996; e uma outra de Nova Iorque, de 2001. Além das fotos, o programa traz textos 

de José Saramago, Alexandre Deleyre e Heiner Müller os quais discutem sobre os 

conflitos entre esses povos. Ao lermos o material, vemos que o tema da peça trata de 

um conflito secular. Neste impacto entre temporalidades, iluminismo e 

contemporaneidade, literatura dramática do século XVIII e imagens fotográficas 

contemporâneas, o político reverbera como dissenso no próprio tema e nas imagens 

do judaísmo, do islamismo e do cristianismo, como repetições, como eterno retorno.  

O espectador/leitor como sendo uma preocupação tanto do fazer teatral 

mulleriano quanto boaliano, nele acentuamos o político como devir, como um teatro 

menor a perturbar a ordem do sensível, e, portanto, uma ação que se manifesta na 

leitura desconstruindo as imagens dadas as quais ou podem ser por associação ao 

texto, por semelhança, ou por descrição. Na verdade, a ideia de um leitor/espectador 

emancipado é o que move o político no processo de criação dos escritores quando 

estes potencializam o território do texto com linhas de fuga, acionando na escritura 

seus devires.  

A escolha dos textos A missão: lembranças de uma revolução e O homem que 

era uma fábrica foi desafiadora, uma vez que, aparentemente, não se apresentam 

com zonas confortáveis para comparações, de modo que instigou a discussão do 

político nas imagens a partir de desterritorializações do conceito de política. E isso 

podemos ver em Rancière, quando este des-institucionaliza o conceito de política 

entendido como ordenação, como a partilha do sensível. que passa a chamar de 

“polícia”, restando ao político o ato de perturbação da ordem do sensível, na 

redistribuição das partes partilhadas e excluídas.  

Neste sentido, visualizamos o texto dramático como parte desse sensível 

partilhado e como território que, com seus vetores e linhas de fuga, já implica em 

desterritorialização, redistribuição, repartilha como potência dos devires imanentes na 

escritura literária do teatro.   
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Tendo como referência os dois textos dramáticos selecionados, verificamos 

singularidades no tratamento do que é político nas imagens dramatúrgicas desses 

textos. E essa diferença se dá na própria diferença dos textos, ou seja, no que está 

imanente neles.  Para isso, rompemos com a ideia estritamente literária e transitamos, 

como nômade, nas interfaces contextuais dos mesmos, ou melhor, procurando 

entender os impulsos que subverteram a lógica dramatúrgica até então 

convencionada na expressão iluminista e dos conflitos modernistas implicados nessa 

lógica e que problematizam a pós-modernidade.   

Nesse movimento, as teorias pós-dramática e a do teatro do oprimido se 

empenham em desterritorializar as convenções e proliferar modos de atuações de 

desfazimento do texto como dramaturgia reguladora do manifesto político nas 

imagens que, nos autores pesquisados, tomam proporções significativas nesse 

sentido a partir da década de setenta, com o exílio de Augusto Boal e aprimoramento 

das técnicas do teatro do oprimido e a primeira viagem de Müller aos Estados Unidos 

culminando com a ruptura com a peça didática aos modos brechtinianos.  

A ideia de uma dramaturgia simultânea e como ela acontece no teatro do 

oprimido e no teatro pós-dramático traça uma linha limítrofe entre os dos modos de 

pensar e fazer teatro.  Foi verificado, entretanto, que, no ponto de vista do texto 

dramático, as rupturas que Boal provocou se deram na introdução do curinga no texto 

dramático, embora seja mantida uma narrativa concatenadora, sem desvios, nem 

lacunas, que possibilite ao leitor a mesma liberdade que ele teve ao recepcionar 

dramaturgias clássicas em sua escritura. Ao que se mostrou evidente foi a 

dramaturgia simultânea como um dos procedimentos do teatro-fórum (uma das 

modalidades do teatro do oprimido) que Boal desfaz o poder de referência autoral do 

texto provocando a simultaneidade de desenlace da cena. Ora, se a pergunta básica 

da cena é como o espectador reagiria numa determinada situação, num determinado 

impasse dramático, entende-se, com isso, que o que está sendo mostrado é a 

representação de algo que acontece no cotidiano, e a experiência cênica é um 

exercício, um ensaio que instrumentalizará o espectador para atuar de tal modo ao se 

deparar, na realidade da vida cotidiana, em uma situação análoga. É nesse sentido 

que o teatro do oprimido, principalmente, na forma do teatro-fórum segue outros 

caminhos políticos no teatro distanciados do teatro pós-dramático. Ao que parece, a 

dramaturgia simultânea possibilita, em princípio, a ruptura com a lógica dramatúrgica 

centrada no texto, nos objetivos de um único autor. Ora, esta perfuração torna a ação, 
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as imagens que daí advém, como manifesto político de uma forma dramatúrgica 

relevando o político nas imagens nas aberturas, ou no inacabamento do texto, 

tornando a dramaturgia um devir-político. Porém, é no teatro invisível (outra 

modalidade do teatro do oprimido) que estes caminhos se entrecruzam. E este 

entrecruzamento se dá no plano do espectador. Se ele, o espectador, não sabe que 

a situação na qual está envolvido é teatro, ele reage estando realmente no conflito 

vivido, no aqui e agora.  E é nesta situação que o acontecimento cênico se faz 

imprevisível, e mesmo tendo uma intenção, a cena tende a cair no inintencional, 

reascendendo o caráter performático do teatro. Boal, certa vez, escreveu sobre 

performance, a pedido de Richard Schechner, mais um pesquisador da performance 

do grupo de autores pós-dramático, o seguinte texto: 

    

Sempre me fascinou estudar essa terra de ninguém, onde o teatro é 
vida e a vida, teatro. A Performance pressupõe o conhecimento de 
suas regras, mesmo superficial: o padre durante a missa, o general no 
desfile militar, o professor dando aula – como o ator no palco -, todos 
sabem que papel estão representando. Todos procuram desenvolver 
seu talento performático para melhor realizarem estes espetáculos do 
dia-a-dia. (BOAL, 2003, p. 74). 

 

 Para Boal não há distinção entre o teatro e a vida e a vida e o teatro, até porque 

somos todos teatro, somos atores, espectadores e encenadores de nós mesmos, de 

modo que, o que se faz no palco também é vida, assim como, escolhemos o nosso 

figurino, diariamente, que se adequem, de acordo com o nosso julgamento, a cada 

situação. Mas esta é outra discussão. Aqui, damos um foco a questão da emancipação 

do espectador/leitor que provoca o político nas imagens.  

Todavia, no que tange o formato do texto dramático O homem que era uma 

fábrica, embora Boal tenha dito que se trata de um texto que surgiu a partir de fatos 

reais, de matérias jornalísticas e causos contados pelo povo, ele se apesenta como 

um território com suas linhas limítrofes, como um sensível redistribuído nas 

comunidades e falas dos personagens: a comunidade de desempregados, os 

funcionários do consulado e a mídia. A narrativa se mantém linear agenciada pelo 

narrador. Os personagens protagonistas não vencem, eles simplesmente fracassam 

e não encontram outra saída para resolver o problema do desemprego e do poder das 

multinacionais sobre a mídia. Eles tentam de forma bizarra reagir fazendo o contra 

fluxo da máquina capitalista ao oferecer como mercadoria um produto atípico.  Eles 
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tentam, mas fracassam, deixando a possiblidade para se pensar em outras saídas, 

em outras ações que polemizem a situação de desemprego, da saúde pública, do 

poder das multinacionais e da mídia. 

Na tentativa de uma leitura emancipada vemos que a cena na qual é construído 

um teatro de arena, em O homem que era uma fábrica, se mostra como um momento 

que se faz possível a abertura da fronteira do território do texto para dá passagens a 

linhas vetoriais e de desterritorialização, ou seja, o texto excreta um plano imanente 

de perturbação da ordem dramática. A nosso ver, a percepção deste plano faz com 

que o político nas imagens aconteça ao possibilitar o desvio do segmento narrativo, 

de um teatro dentro do teatro, a cena na cena, performatizando uma defecação na 

redistribuição da ordem do texto.  

Por outro lado, em Heiner Müller, o próprio texto é motivado por fragmentos de 

outras obras. No processo criativo não se quer um encadeamento de sequências 

narrativas, ele já se faz político ao romper com esta lógica e anunciar a queda do texto 

dramático. Uma escrita, oriunda de fragmentos e colagens, que não se basta a 

preocupação de comunicar uma mensagem.  As conexões não se limitam a 

estabelecer sentidos, ela ordena um corpo sensível no qual devires se agitam em 

linhas não segmentárias, desordenadas e em fuga. Trata-se de uma escrita 

performática que exige do leitor uma ação de fragmentação, de perturbação e de 

desvios de qualquer resquício de imagem dada. Como a própria escritura é irruptiva, 

é no estado vertiginoso que a leitura prossegue. A aparição do anjo do desespero, os 

fantasmas de Sasportas, Galloudec e Debuisson, o teatro da revolução, o homem no 

elevador, são passagens na escritura que desautoriza qualquer perseguição por 

significados. O leitor atua lendo e redistribuindo as partes, reterritorializando 

temporariamente fragmentos históricos da composição paratáticas, no tempo 

fragmentado, na imagem sem alinhamento narrativo, na organização ininterrupta do 

caos, na perturbação do ato simultâneo. E a simultaneidade aqui, diferente do teatro 

do oprimido, dá-se na inundação de imagens ao mesmo tempo. É a proliferação de 

vozes estranhas atravessadas. Um movimento não narrativo, por isso mesmo pós-

brechtiano, de tempo fragmentado, porém com movimentos e tentativas de 

organização do caos pelo espectador que, na simultaneidade das imagens, constrói 

sua colagem e seus sentidos perceptivos.  A simultaneidade é um dos traços 

estilísticos do teatro pós-dramático que é lançada pelo princípio paratático que des-

hierarquiza os recursos teatrais.  
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 Portanto, o político nas imagens é sempre uma terra por vir, pois a 

emancipação, assim como, a democracia, são devires que estarão sempre se 

refazendo, em metamorfose, e o seu sentido está na movência rizomática, na 

velocidade e lentidão dos vetores que expurgam, que projetam e rompem os 

territórios, no movimento de dentro e de fora, atravessando o teatro, os perceptos 

deste, desordenando e redistribuindo a ordem do sensível na expressão do político 

de uma arte menor.   
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Apêndice 1: Ação sobre os primeiros rascunhos textuais de A missão. 

 

 
Esquema de Müller para A missão rascunhado em um envelope de carta. (Os cortes são 

nossos). Fonte da imagem: HMA 05205/3 
 

Este esquema de Müller traz à superfície imagens latentes, as primeiras linhas 

textuais de A missão. É um estado caótico de inundação de imagens. O fato de ser 

escrito em um envelope de carta, mostra que A missão é uma mensagem endereçado 

ao caos, sem um destinatário especifico, mas o próprio acontecimento da abertura da 

carta, como a abertura de um túmulo fazendo lançar os fantasmas da história 

fragmentada. Nela. Debuisson, Sasportas e Galloudec deslizam na superfície lisa do 

papel, nas linhas de fuga e em um tempo partido.  
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Apêndice 2: 

 
Fragmento do texto datilografado. Fonte: Arquivo de Heiner Müller n° 05182 (Akademie der 
Künste/Berlim.  
 

Tradução 
 

OBSERVAÇÕES PARA O ENSAIO DE SÁBADO 1. DE NOVEMBRO 
 

A MISSÃO 
 

1.  Imagem. É importante saber como permanecerá o funcionário público atrás do espaço 
cênico. O texto da carta deve estar visualmente claro no lugar da entrada do computador. 
Até agora não está muito claro.  Sobre o sofrimento humano – com “a perna decepada” – 
passar muito rapidamente. Aqui temos outros fatos para discussão. Dois já morreram graças 
a Deus – o outro deve continuar sendo observado. 

2. Imagem. Quando [...]  

 

Aqui, nas observações de Müller para a encenação de A missão, vemos que ele, conjuntamente com o 

grupo de atores, começa a extrair do próprio texto as imagens para composição das cenas. Este 

procedimento nos faz reafirmar o pensamento acerca do político nas imagens dramáticas. Tais 

imagens não estão a priori no texto, elas são construídas no processo de leitura e releitura do texto e 

da cena.   
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Apêndice 3: 

 

 
Michelangelo (1475 – 1564) O Apóstolo, St. Bartolomeu. Afresco da Capela Sistina. 

 

Na imagem o apóstolo Bartolomeu oferecendo a sua pele como prato principal. E no 
rosto da pele se reconhece o autorretrato de Michelangelo. Um povo suspenso para fazer 
revolução que foge do espaço estriado da terra para deslizar na superfície lisa, na ardência 
das relações em carne viva.   

Não é uma descrição da imagem de Michelangelo. Ela é algo a mais como o dito e o 
visto na relação com A missão. Esse pensamento atravessa as criações de Müller, em 
especial, em Bildbeschreibung (descrição de imagem), que surgiu da descrição do desenho 
de uma aluna de cenografia. Sobre esse texto algumas questões são levantadas por 
estudiosos do teatro de Müller, por exemplo, as questões que emanam da escritura: Müller 
descreveu de maneira prospectiva a imagem ou fez uma descrição própria? Isso reporta a 
Didi-Huberman “o que vemos e o que nos olha”. Possivelmente, com base no estudo de Ulrich 
Hauss (2005) intitulado Heiner Müller - Bildbeschreibung: End der Vorstellung (Heiner Müller 
– Descrição de imagem: fim da representação.), a “Descrição de imagem” é a imagem escrita 
em Müller, por Müller.  
 
SASPORTAS:  
Nós não seremos iguais enquanto não tivermos arrancado a pele um do outro. (MÜLLER, 
1987, p. 39) 
 
DEBUISSON 
Cada um com sua própria liberdade ou com sua própria escravidão. Nosso espetáculo 
terminou, Saportas. Cuidado quando tirar a maquiagem. A tua pele pode sair junto. Tua 
máscara, Sasportas, é o teu rosto. Meu rosto é minha máscara. (Cobre o rosto com a mão) 
(MÜLLER, 1987, p. 51).  
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Anexo 1: 

 

 

 

 

 
Esquema de ensaio de A missão, por Heiner Müller. Fonte: (SUSCHKE, 2003, p.37) 
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Anexo 2: 

 

 

 

Ilustração de Rafael Siqueira para o livro de Augusto Boal “Crônicas de nuestra América” 

editado pela Codecri,1977 
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Anexo 3: 

 

 
Ilustração de Mollica para o livro de Augusto Boal “Crônicas de nuestra América” editado 

pela Codecri,1977, p. 35 

 

 

 

 

 


