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De repente, ei-lo submetido a uma questão 
de tempo. Quanto tempo se pode esperar pelo 

teatro, quando ele falta? Questão importante hoje 
em dia: pode ser que se tenha necessidade de teatro 

e que ele não esteja à disposição. Ou, pelo menos, 
não o teatro de que se necessita. O teatro disponível 

não é necessariamente aquele que a vida pede – 
certas necessidades permanecem insatisfeitas. 

Inquietude de vida e de morte. Em caso de 
necessidade, se o teatro falta, nos falta, essa 

carência persiste, algo corre o risco de morrer. 
“Nós” não morreremos, claro que não. Encontram-

se substitutos. Mas algo em nós pode morrer. O 
quê? 

 
(Denis Guénoun. O teatro é necessário?) 



  

 
 

RESUMO 
 
 
O trabalho que aqui se apresenta tem como intuito realizar uma crítica história de uma 
seleção de apresentações artísticas ocorridas no espaço do Teatro da Universidade 
Católica de São Paulo (TUCA) em diferentes períodos. Uma das abordagens é tentar 
percorrer a consciência possível nesses períodos históricos, bem como na arte então 
produzida. Fizemos um recorte bastante amplo, que abrange desde a década de 1960 até o 
ano de 2010, espelho do que encontramos no Arquivo do Teatro, organizado em termos 
de dossiês históricos dos eventos desse espaço universitário de importância incontestável 
na história de São Paulo.  
 
 
Palavras-chave: Teatro, Ditadura Militar, Resistência, Arte como Protesto, Teatro 
Universitário, TUCA 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
ABSTRACT 
 
 
This paper aims to make a critical historical reading of a selection of artistic 
performances that took place on the stages of the Teatro da Universidade Católica de São 
Paulo (TUCA) in different periods. One of the approaches is trying to recover the 
possible consciousness in the different historical periods as well as in the art made in 
each of them. We have chosen a somewhat wide time parameter, covering from the 1960s 
to 2010, mirroring what can be found at the Theater’s Archive, which is organized in 
historical dossiers of the performances held at this university theater of indisputable 
relevance in São Paulo’s history. 
 
 
Keywords: Theater, Military Dictatorship, Resistance, Protest Art, University Theater,  
TUCA 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 
Figura 1– Reprografia de cartaz. Dossiê Cessão de uso O fingidor, peça encenada em diversas ocasiões no 

TUCA, em 2006. Acervo CDM TUCA. 
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É engraçado isso, não é? O teatro. Ficar o tempo todo fingindo que é outra pessoa. 
 

(Rainha[s] – Duas atrizes em busca de um coração1) 
 

 

Todo discurso ou forma de pensar baseia-se em uma experiência concreta de 

conhecimento de si. Mesmo que as fórmulas e as técnicas apareçam mais do que o 

conteúdo em si, não importa se falamos de receitas, ciência, arte ou até mesmo religião, o 

homem em sua cultura constrói a si mesmo e a sua espécie, no sentido social. 

Poderíamos dizer que essa fala foi inspirada no capítulo primeiro do 

Pensamento selvagem, de Lévi-Strauss, “A ciência do concreto”. Exagerando, toda forma 

de pensar humano constitui-se de tijolos de substância bastante semelhante, porém, como 

“bricoleurs”2, nossos operários utilizam-se da argamassa de maneira particular para cada 

caso, cada um com sua específica forma de classificação, todos com uma real ordem 

racional. 

Já construir-se a si mesmo e ao social poderia estar contido em uma toda uma 

linha de pensamento,de que talvez Marx3 seja o nome mais importante.Podemos citar 

mais alguns nomes que também levantaram questionamentos interessantes, pela 

possibilidade de escolha da parede que esses gigantes construíram para a humanidade: 

Heráclito4, Platão5, Aristóteles6, Hegel7, Goldmann8, Schaff9. 

                                                 
1 Isabel Teixeira, Georgette Fadel, Cibele Forjaz (Dramaturgia). Rainha[s] – Duas atrizes em busca de um 

coração. Rainha[s] – Dossiê sala preta. São Paulo, 2009, p. 165. No TUCA, a peça ficou em cartaz no ano 
de 2009. 

2 Levi Strauss define o bricoleur como um elaborador de estruturas que ordena acontecimentos, ou antes, 
resíduos de acontecimentos, qualidades de segunda classe.A ciência do concreto no pensamento selvagem. 
São Paulo: Cultura, 1973. 

3 Karl Marx. Sociólogo, filósofo, economista, cria sua análise especialmente sob a cultura do capital, 
conhecido por fundar uma corrente socialista de pensamento com seu Manifesto comunista. 

4 Heráclito. Filósofo pré-socrático, tem como citação mais usada o fato de que não se pode nadar duas 
vezes no mesmo rio, por não se ser mais o mesmo, nem também o rio. Para mais informações, cf. 
François Chatelet, História da filosofia, Editora Zahar. 

5 Platão. Filósofo que inaugura uma corrente de pensamento após ter sido discípulo de Sócrates. Escreveu A 
república, O banquete, entre outros. 

6 Aristóteles. Filósofo que inaugura uma corrente de pensamento após ter sido discípulo de Platão. Sua 
metodologia foi denominada por muitos de “enciclopedista”. Escreveu A poética, Política, entre outros. 

7 Hegel. Filósofo da corrente idealista do pensamento alemão. É provavelmente uma das maiores 
influências do pensamento marxista. 

8 Goldmann. Sociólogo e filósofo, lecionou na Universidade Sorbonne. 
9 Schaff. Filósofo, foi diretor do Instituto de Filosofia e Sociologia. 
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Lendo e relendo os teóricos mais relevantes para a feitura da dissertação que 

se apresenta, podemos pensar como pequenos homens, não em altura, masem 

importância, tentam exprimir uma história tão particular quanto a que um estudo desta 

natureza pode exigir e tão geral quanto a cultura possibilitar nos limites de tempo e 

espaço que prescindimos restringir. Gostamos de pensar que a lógica do possível constrói 

uma cadeia inteira de pensamento e sensibilidade, por consequência. 

Se por um lado possuímos a capacidade de debater, difícil armadilha trama-se 

entre a questão subjetiva na qual se insere cada um dos estudos e a questão objetiva que 

nos obriga a pensar além do cheiro de guardado dentro de nossos armários pessoais de 

lembrança; sem perder de vista que podem estar embolorados e empoeiradosou limpos e 

higienizados, como desejaria que estivessem conservados um arquivista. 

Aquele que guarda a memória não necessariamente a contém, pode apenas 

disponibilizá-la ou deixar que o tempo a apodreça, tornando-se alimento de traças. 

Responsabilidade, além da ética, é o que pedimos aos queridos detentores da memória. O 

bom guardião não permite que a revelação seja clara, senão teria feito todo o serviço e 

não deixaria à alma a capacidade de criar, imaginar por si, ultrapassar suas pessoais 

fronteiras do pensar para aquele que necessita compreender o mistério, como demonstra 

Kafka10 no personagem de Diante da lei.11 

Temos atualmente um quadro de dissertações de mestrado de todas as formas 

possíveis, cada vez mais abertos a todos os tipos de escrita. Quem sabe as revisões sirvam 

para pensar-se como está o estado da arte sobre determinado assunto, estudos de caso 

para desvendar um tema ainda não tratado, entre tantos outros tipos que não se poderia 

descrever em poucas linhas, e que também não são tema deste estudo.Todas, no entanto, 

prestam um serviço não somente à comunidade acadêmica, que se deleita com 

“tendências e modas” dos períodos históricos, além da capacidade de produção e 

reprodução de si, a academia, com suas fórmulas e métodos que a apartam de todas 

outras formas de pensamento estruturado, mas também a forma como a academia analisa, 

                                                 
10 Um dos maiores escritores da lingua alemã do século XX. 
11 Pequeno conto que se encontra na publicação do autor, Um médico rural – pequenas narrativas, 

traduzida por Modesto Carone ao português. 
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impregnada de novas idéias que contaminam, estruturada com base em um mecanismo 

orgânico, codifica formas improvisadas de vivência. 

O estudo que aqui se desenha tem como intuito ser uma jornada pela arte na 

história de um teatro universitário, oTeatro da Universidade Católica de São Paulo 

TUCA,que poderia ser somente um espaço, mas que decidiu transformar-se no lugar onde 

as trajetórias são repensadas. Pautamos-nos nesse lado sentimental. 

 

 

O teatro não é feito apenas de tijolo, ferro ou madeira. As ribaltas se 
impregnam da presença dos que pisam ali. 

 
(Fernanda Torres12) 

 

 

Devemos fazer aquilo que sabemos, e nossa formação é determinante para 

estabelecer a forma de fala, resgatarmos nossas raízes, o caminho que atravessamos. Uma 

narrativa tem suas particularidades e, se Aristóteles também estiver certo, quem sabe a 

Odisseia13 seja a forma mais perfeita e imitarmos artisticamente(mimeses) aquilo que 

estamos procurando seja a forma mais acertada de alcançarmos, ainda que humildemente, 

nosso objetivo.  

Pelas precedentes considerações manifesta-se que não é ofício de poeta narrar 

o que aconteceu, mas representar o que poderia acontecer. Ou seja, o que é possível, 

segundo a verossimilhança e a necessidade. Com efeito, não diferem o historiador e o 

poeta por escreverem verso ou prosa(pois bem poderiam ser postos em verso as obras de 

Heródoto e nem por isso deixariam de ser história).Diferem, sim, em que um diz as coisas 

que sucederam e outro, as que poderiam suceder.14 

Um trajeto, uma viagem, uma visita têm uma rota, e se presume que o 

caminho traçado deva ser percorrido. Muitas vezes, porém, por infortúnio, o improviso 

também pode vir a fazer parte da realidade construída. Essa viagem representa também 

                                                 
12 Fernanda Torres. Urbano. Folha de S. Paulo. São Paulo, 28 maio 2011. Ilustrada, p. E18. 
13 Primeira epopeia escrita, para contar os grandes feitos de um povo que já se compreendia como 

república. 
14 Aristóteles. Poética. São Paulo: Abril, 1973, p. 451. Coleção Os pensadores.  
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uma inserção interna a tudo o que constitui o eu e o outro como ser. Nesse olhar 

inauguramos um querer, um modo de ser, uma forma de resposta aos desígnios e 

personagens que se nos foram colocando, colocando-nos, por consequência, em 

questionamento. 

O espírito tem de começar por retirar-se da natureza e regressar a si mesmo, 

por elevar-se acima dela e ultrapassá-la, antes até de nela se poder orientar como num 

elemento sem resistência, e dela fazer a expressão positiva da sua própria liberdade15. 

A perspectiva de liberdade é sempre uma meta, um rumo a ser perseguido 

para aquele que ainda não tem definido seu destino. Eheu!16Édipo17 tem como fatalidade 

sua existência traçada a princípio, antes de seu nascimento, e, como tragédia, emociona 

mentes e corações que, tementes, creem com preocupação porsuas vidas. Uma forma 

educativa de passar a moral de geração a geração, assim como a escola nos ensina há 

diversos séculos. Refrões que emitem mensagens de “preste atenção nas próximas 

investidas! E tentem não repetir nossos erros...” 

Invertidos modos de relacionar-se com essa cultura que, imposta ou 

escolhida, parece ser a única forma dada.  

Dito isto, gostaríamos de citar uma fala, emitida para o projeto 6 bilhões de 

outros18, pergunta essa que se refere aos territórios que construímos e nossa visão de 

pertencimento. Por meiode inscrições no corpo (tatuagens), um componente de uma tribo 

no Nepal “guardava” suas tradições desenhadas em metade do corpo, a metade esquerda, 

do coração, enquanto que em seu lado direito, lado “moderno”, nada havia desenhado.Lê-

se como uma busca, uma procura do que ainda necessitava ser preenchido, completado, 

interpretado fora de suas raízes. 

Não somos tão diferentes, quando falamos sobre tribos e culturas desses 

“outros”. Acreditamos não viver em um sistema de valores e referências que causaria 

uma espécie de estranhamento, caso esse “outro” decidisse estudar-nos, como se nossa 

                                                 
15 Hegel. Estética. Lisboa: Guimarães Editora. v. IV – A arte clássica e a arte romântica, p. 35.  
16 “Ai de mim!”, grito gutural do personagem ao entender que sua fatalidade havia sido traçada desde o 

momento de seu nascimento, e que os deuses já haviam concebido sua real caminhada. 
17 Personagem da tragédia grega de Sófocles, também faz parte da mitologia da Grécia. Conhecido por 

matar seu pai e casar-se com a própria mãe, dá, com doutor Freud, o nome a um complexo psicológico, 
muitos séculos mais tarde. 

18 Exposição do MASP. São Paulo, junho de 2011. 
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“civilidade” fosse uma meta a ser atingida por todos os povos e, em nome disso, 

desconsideramos e tratamos esses “outros” como espécimes raras e em extinção. 

Destacamosque essa afirmação também é válida para o pensamento.  

Ao reconhecer esse “outro” como parecido na forma de pensar, percebemos 

que todos estamos atrás de respostas que, misteriosamente, ainda não conseguimos 

desvendar. No caso, se na década de 1960 tivéssemos vivido “como nossos pais”, 

teríamo-nos construído com determinada espécie de mentalidade, agindo dessa ou 

daquela forma, num balanço muitas vezes – e ainda julgamos! Porém, de “se” não se 

constrói uma dissertação, senão um estudo frágil em argumentação. 

A razão é a seguinte: o que é possível, é plausível. Ora, enquanto as coisas 

não acontecem, não estamos dispostos a crer que elas sejam possíveis, mas é claro que 

são possíveis aquelas que aconteceram, pois não teriam acontecido se não fossem 

possíveis19. 

Os estudos devem pautar-se em ações pontuais.Quase que sem percebemos, 

acabamos tomando e fazendo “cultura” e vivendo-a de maneira tão pulsante e 

incontrolável, que é quase como a consciência possível de Goldmann, em que a classe 

social oprime nossa visão e os espectros de nossa ciência, exatamente por fazermos parte 

de algo e, assim, termos interesses particulares de nossa classe. 

Imbuídos estamos das pequenas formas cotidianas de arte, desconsideradas 

pela maioria e, por isso, vistas como inferiores ou menores: a culinária, a poesia, a moda. 

Prestigiamos os importantes papéis exercidos se e quando ocupados por homens e se,ao 

contrário, o percebemos no universo do feminino, desconsideramo-lo, por causado 

gênero. Elucida esse pensamento a professora doutora Carla Cristina Garcia ao redigir 

sua tese de doutoramento,Hambre del alma, e debater a poesia de Clarice Lispector e Isac 

Dinensen.20 

No estudo que desenhamos, pensar a arte produzida no TUCA, pressupõe-se 

certa análise tanto sobre o pensamento de arte no período da fundação do bem cultural, 

quanto uma visão contemporânea da arte que o teatro vem apresentando. Tambémse 

constróium mapa dos territórios nas mudanças e permanências, conceito retirado do 

                                                 
19 Aristóteles. Poética. Op. cit. 
20 Carla Cristina Garcia. Hambre del alma: escritoras e o banquete das palavras. São Paulo, Limiar, 2007. 
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capítulo segundo da antropologia estrutural de Strauss, tanto do espaço teatral específico 

do estudo, quanto da política cultural que esses estímulos pressupõem. 

Percebam o grande nó que tentamos desatar e, ainda, a viagem interna da 

história individual, que foi percorrendo trajetórias de diversos personagens e atores para 

conseguir um esboço daquilo que lota as plateias no universo do espetáculo, em um 

espaço cultural inserido em uma universidade. 

Assim como nas visitas monitoradas, agendadas de acordo com as 

“possibilidades” de horário do visitante, nossa função inicial será começarmos com uma 

breve apresentação do monitor que o guiará na jornada. Depois, discutimos como em 

cada um dos capítulos trabalhamos com as fontes e de que forma metodológica, para 

podermos compor, esperamos, uma estruturação clara denossos objetivos nesse trabalho. 

As primeiras visitas monitoradas registradas no TUCA ocorrem em 2002, 

quando o Teatro inicia o processo de fechamento de suas portas, a caminho de reconstruir 

seu espaço. 

Eram realizadas por atores contratados, que se apropriavam de cada espaço 

para montar uma cena-história, que ia retalhando, como em uma colcha, toda a trama do 

Teatro com histórias. Por exemplo, uma bilheteira tiete que guardava uma recordação de 

cada cantor e ator importante que havia passado no palco do TUCA e deixado, por 

consequência, marcas e rastros em seu camarim de sonhos. 

O Centro de Documentação e Memória do TUCA (CDM TUCA) apropria-se da 

função de realização do serviço chamado visitas monitoradas com o intuito de apresentar 

um pouco da história do Teatro e sua inserção na cidade de São Paulo.Além disso, 

utiliza-se desse mecanismo para levar ovisitante a interessar-se pela documentação, que 

liga à informação passada dizendo como encontrá-la na documentação. É um mecanismo 

de difusão disfarçado. 

O roteiro perpassa conceitos de mudanças e permanências na estrutura 

arquitetônica, traça um diálogo sobre alguns grupos sociais que forjaram a história do 

teatro, bem como promove uma discussão própria da Arte Teatral e de suas tendências. 

Para quem escrevemos? Quem são nossos leitores?  

O prezado arquiteto que quercompreender as alternâncias e continuidadesdo 

espaço estrutural, necessário paradialogar com o aspecto artístico de cada um dos atos da 
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peça. Também, para a professora revolucionária que se questiona daquilo que ninguém 

ousa pensar, dos tempos do 1968, e que busca imagens que nunca antes consultadas para 

completar sua imaginação ou realizar um programa universitário. 

Escrevemos para a fã que posta fotos no blog do artista favorito, para o aluno 

da oitava série que gosta de entender além das frases e jargões construídos pela fala 

institucional e de questionar-se sobre os mortos no incêndio desse histórico Teatro. 

Também o fazemos para os nossos e para os outros, para não esquecer de onde viemos. 

Nós somos a poesia acadêmica na escrita que,se atingir modestamente a 

expectativa de que os estagiários prestigiem com os olhos as linhas que aqui se 

desenham,constrói, com esse trabalho, uma história. Foramcinco ou seis anos 

despendidos tentando juntar, reunir, catalogar, discutir e também debater, com os tantos 

personagens que fomos confrontando, o que representava e como realmente fazia.A 

teoria, ao contrário da prática, pouco pode orientar a realidade da experiência, a não ser 

que desenhemos um manual de como fazer. E, afinal, o que queremos contar dela? 

Queremos contar sobre alguns espetáculos e peças teatrais, e até mesmo o 

incêndio, como evento, a formação do material humano em determinado momento, com 

vistasà mobilização social e acadêmica em torno de cada um desses fatos. Muito 

específico e, ao mesmo tempo, com uma tentativa totalizante de entender operíodo 

vivenciado, focando também um passado que grandioso se desenha.Os documentos desse 

arquivo, as falas dos personagens no programa de entrevistas e todos os intermeios que 

nasceram da experiência com o espaço em si. 

O que está escrito sobre uma pessoa ou um fato é, declaradamente, uma 

interpretação, do mesmo modo que as manifestações visuais feitas à mão, como pinturas 

e desenhos. Imagens fotografadas não parecem manifestações a respeito do mundo, mas 

pedaços dele, miniaturas da realidade, que qualquer um pode fazer ou adquirir21. 

Ao trabalharmos com as fotografias, esperamos que o leitor tenha em mente 

que nos apropriamos do conceito de que a fotografia é um testemunho que não 

contestamos normalmente, mas, como qualquer outro documento, é uma interpretação 

                                                 
21 Susan Sontag. Sobre a fotografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p. 14-15.  
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cheia de signos e mensagens específicas, que são diariamente oferecidasaos olhos dos 

espectadores. 

Quando trabalhamos, o corpo em si ocupa uma posição no espaço e também 

constrói sua memória emocional específica. O que fazemos nesse trabalho é criar linhas 

que fizeram sentido lógico para o desenvolvimento do tipo de arte que teatralmente foi 

representada nos palcos do TUCA. Obviamente, todo estudo é um recorte e, como tal, 

deixa de lado diversos caminhos possíveis para trilhar apenas um. É fato, também, que, 

de uma gama de documentos e eventos, a análise é uma escolha que ocorre no momento 

em que uma pista ou um vestígio nos provoca e incita algum desejo de compreender.Mas, 

o que? 

Algo que só podemos esperar é contribuir, de qualquer forma que seja, para 

que a escuridão não se repita. 

Parte pela materialidade que o pensamento ocupa, parte por que as pessoas 

necessitam de respostas e de organização de enredos para retratar aquilo que elas mesmas 

realizam, este trabalho é a construção de uma história. 

 

O caráter subjetivo do relato não vicia sua estrutura referencial coletiva, 
embora a narrativa, por escrito, possa ser pobre, em comparação com a 
ação descrita. O modo de expressão dos operários era uma espécie de 
teatro popular. Envolvia pantomima, música barulhenta e um dramático 
“teatro da violência” improvisado no local de trabalho, na rua e nos 
telhados. (DARNTON, 2010, p. xiv) 

 

Mesmo o personagem mais insosso é criado pelo autor possuindo 

características tão específicas que são incapazes de serem reproduzidas por qualquer 

outro personagem da história, caso contrário, os leitores iriam confundir-se. Para que a 

personagem seja real, ela possui um alto código que guia sua conduta moral e é, por isso, 

realista o suficiente para que cada um dos leitores da peça ou romance creiam em suas 

histórias e tagarelices. 

Não poderia ser diferente com os atores sociais22. Todos somos constituídos 

de valores que transparecem na mais fina gosta de suor. Sabemos nossas limitações e, por 

                                                 
22 A decisão de utilizar o termo cunhado no livro Hibridismo cultural por Nestor Canclini pauta-se na 

necessidade de tratar os sujeitos da história como atores, uma vez que habitam o universo teatral. 
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isso, na maioria das vezes, descremos de nossa possibilidade de análise crítica. Quando 

ouvimos nossa própria reza, não conseguimos ver até que ponto estamos sendo claros e 

não simplesmente repetindo aquilo que ouvimos ser a forma correta de expressar-nos. 

Estar vivo impõe-nos uma necessidade primária, comer para sobreviver. 

Depois disso podemos pensar,criticamente, se compreendemos que nosso tempo está 

cheio de presentes que nos passa, que a cada momento a descoberta do novo nos fará: 

“astronauta libertado/ minha vida me ultrapassa/ em qualquer rota que eu faça/ dei um 

grito no escuro…”23 

O pior temor do ator começa exatamente no instante em que cria a 

consciência de que terá de entrar na boca de cena. O palco gigantesco, mesmo quando 

sua dimensão é diminuta, causa um frio na barriga específico, injustificável a não ser pelo 

fato de que terá de encarar, apesar da redundância, de frente a plateia, que espera 

impacientemente a primeira fala, a primeira reação, a primeira movimentação corporal. 

Desde 2005, a organização da massa documental no CDM TUCA era função 

primeiramente da então estagiária que aqui se apresenta, que, nos dias atuais, contratada, 

coordena o Projeto de Digitalização da Documentação do TUCA, com apoio da Imprensa 

Oficial do Estado de São Paulo (IMESP). Com trabalho em equipe e muito esforço para 

doutrinar uma difícil mente criativa, o Centro de Documentação e Informação Científica 

Casemiro dos Reis (CEDIC-PUC) e a equipe do CDM TUCA redigimos um projeto para a 

Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura (MINC) e conseguimos 

angariar verbas para a implementação de nosso espaço físico. Com a orientação da 

superintendente do TUCA, acabei também finalizando um curso profissionalizante de 

teatro, o que justifica muitas vezes a arcaica forma de escrita e as liberdades que fui 

tomando de apropriação da linguagem da área, além do vocabulário controlado do 

arquivo. Realizamos a apresentação do monitor, agora podemos deliciar os primeiros 

detalhes do espaço-caminho. 

 

 

                                                 
23 Mutantes, 2001. A banda apresentou-se no V Festival de Música, no TUCA. 
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Figura 2– Reunião SBPC, 1977. Foto p1f4. Carlos Namba. Dimensão original: 16cm. x 25cm. Acervo 

CDM TUCA. 
 

 

Em 1964, a ata de fundação24 do Teatro da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo estabelece como função primeira do espaço: Sala Magna para conferências 

e palestras, além de espaço para formatura. O Auditório Tibiriçá, primeiro nome do 

Teatro Universitário, nasce como espaço vinculado à Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, possuindo também mais dois auditórios com utilização diversa, o Auditório 

Dom Paulo Tarso, apelidado carinhosamente de Tuquinha, e o Salão Beta. 

O visitante é conduzido aoSaguão do Auditório Principal (“Tucão”). Começa 

a ser pensada a ideia de que esse espaço é como outros saguões: espaço de espera, o 

receptivo do espetáculo. 

Por muitos anos acreditava-se que o nome Tibiriçá era pouco interessante 

para a produção cultural, como também não expressava claramente a importância que 

                                                 
24Ata da fundação. São Paulo: Teatro da Universidade Católica de São Paulo, 1963. Acervo CDM TUCA. 
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tiveram o Teatro e os atores que o construíram. Ninguém nunca se remetia ao espaço pelo 

nome do índio. 

A seguinte frase estava inscrita no saguão do auditório principal, e foi retirada 

durante a reforma final: “Ao primeiro paulista da história, o Cacique Tibiriçá, fundador e 

conservador da casa de Piratininga, 1582”  

Refutando essa ideia, fomos buscar fontes na Revista da Universidade 

Católica de São Paulo que explicam sobre o IV Centenário do falecimento do Cacique 

Tibiriçá. Em artigo que também havia sido publicado no jornal O Estado de S. Paulo, em 

dezembro de 1962, o autor preocupa-se especificamente em trabalhar com a 

documentação de Martim Afonso, nome de batismo do cacique, e remonta a história 

particular que ele sofreu. 

 

Na madrugada do dia da invasão achavam-se os guerreiros a postos, e 
os jesuítas preparados a transportar, a curar os feridos. (…) Seu fim era 
incendiar o templo, roubar e chacinar a todos, mas um guerreiro escravo 
que por ali se achava atravessou-lhe o ventre com uma seta e o prostou 
por terra agonizante. (ANCHIETA, sem data, p. 308-9) 

 

Não poderíamos pensar que a história do teatro seria tão semelhante à desse 

índio, e, por alguma quase ironia de mau gosto, podemos reparar que a história do índio 

acaba sendo aparentemente confluente com a do próprio Teatro da Universidade, uma 

invasão e também um incêndio. Além disso, o Cacique Tibiriçá teve uma filha chamada 

Bartira, mesmo nome da rua onde fica a entrada do TUCARENA. O cacique, no período da 

Colônia, ofereceu Bartira para ser esposa de João Ramalho, português que, inclusive, foi 

um real semeador do país, uma vez que teve aproximadamente oitenta filhos, logicamente 

com mulheres diferentes. João Ramalho também é um nome de rua no bairro de Perdizes. 

É dada a primeira referência de histórico do Teatro como data de fundação, 

bem como os eventos que inauguraram o Teatro, em específico a peça Morte e vida 

severina25 e o Grupo TUCA26, com suas peças, melhor descritas no primeiro ato do 

trabalho que se apresenta. 

                                                 
25 Auto de natal redigido por João Cabral de Melo Neto. 
26 Grupo dos universitários da Católica. 
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O Grupo TUCA (constituído por alunos de diversos cursos da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP) aparece como sujeito reivindicador no 

cenário da construção do Teatro da Universidade. A luta fora travada pelo norte de 

funções e tendências na construção do TUCA. Empregar verbas da Universidade no 

contexto de forjar um espaço para formaturas era descabido, na lógica da arte para todos 

pela qual esse universitários eraminfluenciados desde a criação dos Centros Populares de 

Cultura (CPCs)27, vistos como espaços ricos em discussões. 

A reivindicação denunciava a necessidade de investimento nas periferias 

carentes, de onde havia sido retirada parte da verba28 para a construção do Teatro além da 

fazenda que a instituição havia herdado. Os aparelhos culturais nas áreas periféricas 

também não eram comuns, em comparação ao espaço privilegiado onde se encontra o 

Teatro até os dias atuais. A questão da reivindicação do espaço gera o embate de haver 

um grupo da Universidade lutando para fazer teatro, em um contexto em que se 

confundem o Grupo TUCA e o próprio Teatro, que forjam suas identidades criando o 

objetivo de fazer um teatro engajado. 

O TUCA estreia com a peça Morte e vida severina29, com direção de Silney 

Siqueira. O grande impacto da peça colocou o Teatro nos jornais. Ganhador de prêmios 

em Nancy e com passaporte carimbado para quase toda Europa, o grupo firma-se e, mais 

tarde, repete o sucesso com a peça O & A30, com propostas muito inovadoras pela 

essência de sua representação corporal e vocal e espaço cenográfico contemporâneo até 

mesmo para os dias atuais. 

 

Em 68, quando o estudante e o público dos melhores filmes, do melhor 
teatro, da melhor música e dos melhores livros já constitui massa 
politicamente perigosa, será necessário trocar ou censurar os 
professores, os encenadores, os escritores, os músicos, os livros, os 

                                                 
27 Fundados em 1961, vinculados à União Nacional dos Estudantes (UNE), os CPCs podem ser 

considerados um movimento de cultura popular, buscando o diálogo com o povo, sem entrar na questão 
de o que o grupo considerava como povo. 

28 De acordo com Elza Lobo (1985), em entrevista para o boletim Porandubas, a verba havia sido retirada 
de igrejas na periferia, onde era mais necessário investir. 

29Dossiê peça teatral Morte e vida severina. São Paulo: Teatro da Universidade Católica de São Paulo, 
1965. 100f. Acervo CDM TUCA. 

30Dossiê peça teatral O & A. São Paulo: Teatro da Universidade Católica, 1968. 15f. Acervo CDM TUCA. 
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editores, noutras palavras, será necessário liquidar a própria cultura viva 
do momento. (SCHWARZ, 1992, p. 63) 

 

Os personagens que só emitem sons de “o” e “a” trabalham as características 

da contradição na linguagem ou falta dela, confrontando diretamente o regime político da 

época, que censurava qualquer forma de diálogo. Isto em pleno ano de 1968, quando a 

palavra “proibido” vira ordem, no final do ano, com Ato Institucional no. 5. Além disso, a 

peça traz no título referência à OEA, a Organização dos Estados Americanos. 

Mais tarde, o Grupo TUCA retorna com sangue novo para compor os palcos 

que estariam representando mais uma vez a Universidade e o Teatro da Universidade fora 

do país. Com nova direção, Mario Piacentini responde por obras como Comala31 e 

Terceiro Demônio32. Esta é uma das finalistas do Prêmio Universitário de Teatro Sul-

Americano e foi elogiada pelo diretor e encenador Grotowski33, uma das figuras centrais 

do cenário teatral contemporâneo. 

Esses embates ocorrem, em realidade, quase paralelamente a outras propostas 

de linguagem cultural que fervilhavam no espaço do Teatro Universitário. Grandes 

expoentes da música popular brasileira passaram pelo palco do TUCA, assim como atos 

políticos, como o SBPC e, muito depois, congressos da UNE, e eventos internacionais de 

grande porte, como Sarah Vaughan, Astor Piazzolla etc. 

O Auditório Tibiriçá recebia palestras, assembleias, peças teatrais de outros 

grupos, inclusive universitários como o TEBA
34 e o TUSP

35, apresentações de dança, 

cantores nacionais e internacionais, cineclubes, formaturas de diversas instituições de 

ensino e era espaço de defesa de teses e dissertações. 

O TUCA continua hoje exercendo as funções do auditório, de maneira geral, 

espaço que abriga congressos, debates, simpósios internacionais e diferentes formas de 

                                                 
31Dossiê peça teatral Comala. São Paulo: Teatro da Universidade Católica de São Paulo, 1972. 30f. Acervo 

CDM TUCA. 
32Dossiê peça teatral Terceiro demônio. São Paulo: Teatro da Universidade Católica de São Paulo, 1973. 

32f. Acervo CDM TUCA. 
33 Guénoun (2009) lembra-nos que o encenador só monta apresentações por seu pessoal gosto estético, para 

os próprios atores. 
34Dossiê peça teatral O dragão Teba. São Paulo: Teatro da Universidade Católica, 1968. 11f. Acervo CDM 

TUCA. 
35Dossiê peça teatral Fuzis da senhora CarrarTUSP. São Paulo: Teatro da Universidade Católica, 1968. 5f. 

Acervo CDM TUCA. 



23 
 

  

arte. Conhecido e institucionalizado como tal, o Teatro, que é acadêmico, é também sede 

de eventos, peças, performances, espetáculos musicais e outros. 

Em agosto de 1998, por resolução do Conselho de Defesa do Patrimônio 

Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (CONDEPHAAT), o 

TUCA foi tombado bem histórico, cultural e arquitetônico. A primeira das características 

observadas é a representação do valor histórico, que impõe a necessidade de definir o 

TUCA como patrimônio histórico de São Paulo. 

O labirinto proposto coloca como base a problemática de que em 

determinados períodos históricos o teatro, a música etc. tentavam ultrapassar a barreira 

das paredes concretas do Teatro. Discutia-seem um espectro mais amplo da cultura 

paulistana projetos de embate a pensamentos compartilhados pelas políticas consolidadas, 

além de pensar o quanto o fio de Ariadne pode ajudar-nos a desvendar o que representa 

essa arte inserida em um novo modelo, pelo tempo que politicamente foi alterando, 

inclusive, a forma de pensarmos o que significa a Arte Teatral e para que serve. 

O primeiro capítulo tem como grande enredo as duas primeiras décadas de 

arte que foram produzidas no TUCA. Não, obviamente, no sentido de esgotar as fontes e 

trabalhar com todo os eventos ocorridos, senão no de analisar o período histórico com 

aquilo que destacava-secomo o fundamental da documentação a ser percorrida. 

 

 

Nunca havíamos feito nada, nem sabíamos ao certo a importância daquilo. 
 

(Ana Torres36) 
 

 

Na seção “E o tal Grupo TUCA?”, construída particularmente com as fontes 

documentais do acervo do TUCA, especificamente de um jornal da Universidade que 

comemora a importância do grupo, oPorandubas, debruçamo-nos a esmiuçar um pouco 

mais o Grupo TUCA e a tal Morte vida severina.Afinal, por que era tão importante montar 

um teatro dentro de uma universidade, com um bando de amadores? Como eles se 

                                                 
36 Ana Torres, em vídeo institucional elaborado na época da reforma do TUCA, 2002-2003. São Paulo, 

2003. Acervo CDM TUCA. 
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sentiam efetivamente ao construir o significado de um espaço que foi criado para ser 

simplesmente uma sala magna e espaço para formaturas? Como pista, o próprio arquiteto, 

Benedito Calixto, havia sido generoso ao conceber um espaço com 1.200 lugares, para 

esse propósito! 

Dediquemo-nos aqui a explicitar melhor essa construção. Em meados de 

1956, a Universidade começa a pensar em construir seu teatro. Como forma democrática, 

valor que a Instituição, até os dias atuais – de forma mais ou menos acentuada –

demonstra, foi aberto concurso público para a inscrição de projetos arquitetônicos para o 

tão desejado local.  

Por voto popular, assim como funcionam as eleições para reitoria na PUC, 

alunos, funcionários e professores decidiram os projetos vencedores, lembrando que os 

pesos e medidas para cada um dos votos têm sua proporção. O projeto vencedor foi o de 

Joaquim Guedes, naquele momento extremamente influenciado pelo projeto de Brasília, 

preocupado também em criar uma linguagem bastante moderna, até mesmo para os 

padrões da Pontifícia paulistana. Um teatro subterrâneo, com uma praça pública, 

claramente não combinaria com o desejo da Universidade de possuir um prédio de 

linguagem coerente com o complexo já erguido da Instituição. Cancelou-se o concurso e 

nomeou-se Benedito Calixto, arquiteto já renomado por suas construções católicas, para 

elaborar o projeto. Como o dinheiro da Igreja vem aos poucos, da mesma forma foi 

elaborado o teatro, que demorou quase dez anos para ser finalmente terminado. 

Tentamos também colocar em diálogo as vozes de um coro e suas diversas 

opiniões, um recurso bastante teatral que nos rendeu um pouco de material humano 

disponível para pensar sobre arte, chamamosessasubseção de “Parábase”. 

Nasce como um encantamento que há muito sabemos ser necessário: ouvir a 

voz das sereias no oceano. Para Kafka, em seu pequeno conto O silêncio das sereias37, 

não é possível para a racionalidade de Ulisses e sua posição risível de prender-se ao 

mastro. As sereias sentem-se envergonhadas por aquele mortal não se ter permitido sentir 

o mais nobre dos âmbares, o cantar dessas criaturas. De sensações no acervo de um teatro 

histórico que tanto procuramos descrever e organizar é que se forma esse trabalho. Aos 

                                                 
37 Publicado na Folha de S. Paulo, domingo, 6 maio 1984. 
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deuses gregos devemos o entendimento de o que era o teatro, e aos cidadãos da pólis38 

grega, a moralidade de pagar aos escravos a entrada dessa interessante encenação que, ao 

contrário do que podemos imaginar, nasce como ensinamento moral.  

Viagem no tempo, os cidadãos da República Grega pagavam aos escravos 

entradas ao teatro, era lá que a educação era distribuída, afinal, a maioria da população 

era analfabeta, e nas peças os trajes já eram previamente distinguidos por classe social. 

Havia mecanismos de entendimento de símbolos de todos os signos que seriam passados 

pelos personagens da peça. Aquilo que acreditamos ser revolucionário era lição moral 

para aqueles que precisavam temer deuses? Pessimismo à parte, quem não segue a regra 

moral, tem os olhos cegados, é enforcado, essa é a única possibilidade de ligação entre 

Fortuna e Virtú39. 

Há os que temem aos deuses de toda forma! A fatalidade é um princípio 

bastante complexo, e, dentro da lógica do teatro, não devemos de forma alguma 

desrespeitá-lo.  

A terceiraparte desse largo período de tempo ganha um nome grande e um 

pouco disfuncional, o que acaba sendo explicado em seu cerne, esperamos. A subseção 

“Tendo tudo transcorrido dentro da normalidade...” começa com uma menção honrosa 

aos CPCs e sua influência em todos os eventos que acontecerão de 1968 até o período de 

1973, momento de ascensão dos Festivais e dos shows de música em geral.  

O segundo capítulo, chamado “80tas e 90tas”, pretendemos fazer uma análise 

do que se foi modificando no cenário da arte. Sua primeira subseção foi denominada 

“Interrupção e incêndio”, e tem como origem primeira a reflexão sobre como os 

incêndios mobilizam a sociedade em geral para a reconstrução do espaço teatral, agora 

chamadoTUCA, como um local da memória paulistana, um patrimônio. Esses valores 

foram relevantes para que fossem conseguidas verbas, bem como para que a importância 

desse bem cultural tomasse dimensões maiores que as pensadas pela própria Instituição 

que o criou. 

                                                 
38 Modelo de cidade da antiga Grécia. 
39 Conceito retirado do livro O príncipe, de Maquiavel, que ganhou diversas publicações.Muito utilizado 

em cursos de Política para explicar, em específico, o poder. 
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A segunda subseçãocompreende a documentação datada do final da década 

de 1980 e 1990, quando o TUCA, por causa dos incêndios que sofreu, realizou na 

realidade poucos eventos.Pelo interesse de diversos atores, porém, a reconstrução,que era 

uma ideia que somente se colocava no papel, foi alterando trajetórias que não podiam 

ainda estar desenhadas para que pudesse efetivamente ocorrer uma reforma. Utilizamos 

documentos da construção da Comissão SOS TUCA para demonstrar a relevância que 

esses atores tiveram na arrecadação de verbas de diversas formas e no estabelecimento de 

contratos e parcerias diversas, para que fosse possível reconstruir o Teatro da 

Universidade.Utilizamos também o depoimento do diretor do teatro na época, fornecido 

durante o projeto Suas Memórias, Nossa História(2011). 

A criação da Fundação Cultural São Paulo, órgão que acaba sendo 

responsável por alterar em muito a situação da produção cultural, possibilitou a reforma 

de fato do Teatro, e com verbas públicas, apesar de a mantenedora do TUCA ser, ainda, a 

própria Fundação São Paulo. 

No terceiro capítulo será analisada a Odisseia de chegarmos até a arte 

realizada em 2000, com toda a força e empenho do restante do estudo!  

Na primeira subseção, “A serpente”, analisamos o contexto que na realidade 

se foi desnudando com a peça A serpente, desde sua primeira encenaçã, até o momento 

em que foi efetivamente encenada no TUCA. Dramaturgos como Nelson Rodrigues 

permitem-nos o orgulho dos teatros lotados de semântica específica. 

 

Na segunda subseção desse capítulo,“Mulheres de Brecht”, por algum tipo de 

imprudência, tentamos mostrar como os símbolos da própria Universidade podem e 

devem ser comparados aos aspectos fundamentais da arte, que, quando ultrapassa a 

vontade, expande o limite da consciência possível. Nesse capítulo devemos lembrar-nos 

de alguns teóricos fundamentais para sua escrita, entre eles Raymond Williams e Jean-

Pierre Vernant. 

Na conclusão,“Pra botar no disco”, preocupamo-nos em pensar as mudanças 

que ocorreram no cenário cultural desde a década de 1960 até meados de 2000, a fim de 

ter um espectro mais apurado da forma como o teatro foi-se tentando manter como locus 

de entretenimento e cultura. Podemos também resgatar o novo vocabulário que se 
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manifesta na fala dos jornais de uma classe que, com cada vez mais poder aquisitivo, 

começa a procurar diversão. Cada uma dessas afirmações está cada vez mais sustentada 

pela lógica do mercado e por jargões como “economia criativa”. Dessa forma, esperamos 

conseguir um balanço do modo como se organiza o cenário cultural e de como a 

quantidade de teatros na cidade influencia a pauta até mesmo de um teatro universitário.  

 

 

A única diferença reduzir-se-ia ao fato de que a historiografia se limita ao que se 
produziu na realidade, enquanto a arte está livre desta obrigação e se ocupa igualmente 

do possível. 
 

(Adam Schaff40) 
 

 

Uma das formas de compreendermos o objeto, não a única, mas uma, é a 

análise do que o autor acima citado chama de “possível”, ao menos quando nossos 

objetos historiográficos são na realidade obras de arte produzidas em contextos 

particulares no tempo. 

Há os que digam que, para trazer à tona a inspiração, é necessário ouvir o 

cantar das Musas como garantia de prosperidade de um bom poema. As Musas são filhas 

da Mnemosine41, filiação que se apresenta de duas formas. A primeira, com a imbricação 

da preservação ao mesmo tempo da memória dos feitos originários da comunidade. A 

segunda, como forma de manter a lembrança de um ocorrido que faz parte de outro 

tempo, mas que, ao ser recontado, pode ser transmutado e dialogado dentro mesmo de 

uma estética do hoje. 

A arte, seja escrita, oral ou plástica, torna-se relevante ao pensar-se em sua 

descendência de Mnemosine, simbolizando a memorização, além da não necessidade da 

repetição de palavra por palavra, mas sim da composição durante a própria performance, 

na qual a memorização tem um papel limitado. 

                                                 
40 Adam Schaff. História e verdade. Novaes direções. Martins Fontes, 1971, p. 109. 
41 Uma das Titânides, filha de Urano e Gaia, a deusa que personificava a memória. Ela teve com Zeus nove 

musas. 
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Guardar na memória só se torna necessário no momento em que o fato se 

torna socialmente significativo. Considerar-se discípulo42 das Musas enobrece o autor, 

que conquista a liberdade para o canto por onde quer que a mente conduza o astuto 

recitador. Os poemas, dessa forma, tornam-se belos por serem divinos, e são divinos por 

serem belos. 

Os faróis de Baudelaire, pintores que trouxeram a mudança claramente 

espelhada, deixam um pouco mais clara a iluminação que tentamos demonstrar. Autores 

que utilizamos e de que entendemos um pouco melhor o cenário que estamos tentando 

desnudar. 

 

Sem dúvida, Senhor, jamais o homem vos dera  
Testemunho melhor de sua dignidade 
Do que esse atroz soluço que erra de era em era 
E vem morrer aos pés de vossa eternidade  
(BAUDELAIRE, 1985, p. 123) 

 

A primeira obrigação do autor, poeta, não é a veracidade ou mesmo a 

memorização para repetição da própria ideia, mas a necessidade de torná-la parte da 

dimensão do divino, para que provoque o prazer estético e delicie o ouvinte que estiver 

disposto a escutá-lo. 

Como diz Goethe, os gregos sonharam mais esplendidamente o sonho da 

vida. Isto se deve – e agora sou eu que o digo – a terem sonhado sonhos de poetas e não 

de profetas, pastores ou sacerdotes. Já indicando uma demarcação das distinções que o 

tipo de Estado Moderno em que ele mesmo, Goethe, estava inserido demonstrava o tipo 

de cultura e arte prevaleceria. 

Merda!43 

 

 

                                                 
42 Essa ideia surge do artigo de Antonio Cicero, Homero e as Musas.Folha de S. Paulo, São Paulo, 27 jun. 

2009. Ilustrada, p. E16. 
43 Ou “break your leg”. Forma de desejar boa sorte ao atores que entram no palco. 
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CAPÍTULO 11960 e1970: Gênese histórica e a arte na década de 1970 no TUCA 

 

 

No espaço-tempo específico do objeto de análise, depararemo-nos com 

algumas terminologias que podem ser confusas para um leitor mais despreocupado, como 

“cultura popular”, “cultura do povo”, “cultura para o povo”, “agitprop”, “cultura de 

massa” etc.Discussões que foram travadas entre grupos e, quem sabe, deram respostas a 

propostas que foram inclusive forjadas na formação histórica do Teatro Universitário em 

que nos inserimos. 

O debate da cultura necessita de diálogo imediato com o período em que está 

sendo produzido, tem de ser pensado como arte que ocorre como texto. O ano de sua 

publicação, porém, é no palco, onde ele é encenado, no caso teatral, é na música, que 

pode deixar o silêncio dizer mais que as palavras, e no interdito, que sabemos realmente a 

inserção dessas histórias de vida bem como de histórias de grupos o que havia sido feito e 

por quê. Reações que provocariam consequências para todas as gerações posteriores se 

pretendessem encenar arte, teriam de passar pensando ao menos por um instante nas 

gerações da revolução. Assim ensaiamos.  

Abrem-se as portas do teatro e o Auditório Principal torna-se o novo palco 

em cena. Com diferenças perceptíveis de um palco de arena, o palco italiano é 

consagrado como o espaço que possui a quarta parede, lugar onde o espectador é visto e 

vê. 

Depois da reforma, as mudanças ficam claras e recortadas pelo arquiteto 

Joaquim Guedes, que privilegia deixar marcado na parede o que restou da estrutura 

original e levanta com tijolos aparentes o resto da edificação.O intuito é o de provocar no 

espectador o olhar de rememoração dos incêndios, como mecanismo de revelaçãoda 

resistência que esse espaço significou para as vozes que tantas vezes foram caladas no 

período da repressão.  

A concepção própria da política vinculada, nas décadas de 1960 e 1970, é 

completamente diferente do que podemos imaginar de um estudante nos dias atuais. Na 

época da Ditadura Militar, a importância que os grupos de teatro e seus atores sociais 
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assumem, elegendo o TUCA como palco de resistência e como espaço para movimentos 

sociais, toma fundamental relevância quando pensamos que a maioria dos espaços 

estavam fechados para esse tipo de debate, que encontra abrigo exatamente em uma 

instituição católica, tendo como reitora44 uma mulher. 

Devemos a importância da construção das plateias no TUCA também aos 

diferentes tipos de arte que ele abriga. 

 

 

Capítulo 1.1 E o tal… Grupo TUCA? 

 
 

Essa cova em que estás,  
com palmos medida,  

é a cota menor 
que tiraste em vida.  

— É de bom tamanho,  
nem largo nem fundo,  
é a parte que te cabe 

deste latifúndio.  
— Não é cova grande,  

é cova medida,  
é a terra que querias 

ver dividida.  
— É uma cova grande 

para teu pouco defunto,  
mas estarás mais ancho 
que estavas no mundo.  
— É uma cova grande 

para teu defunto parco,  
porém mais que no mundo 

te sentirás largo.  
— É uma cova grande 
para tua carne pouca,  

mas a terra dada 
não se abre a boca. 

 
 (João Cabral de Melo Neto. Morte e vida severina) 

 

 

                                                 
44 Nadir Khoury. 
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O palco45 que se apresenta é de bom tamanho, nem largo nem fundo, a parte 

que coube do latifúndio46 aos estudantes que estavam interessados em fazer certo tipo de 

arte, engajada, necessária para responder aos anseios que o período clamava. Antônio 

Mercado, em entrevista para o boletim Porandubas, edição especial de 20 anos de Morte 

e vida severina (1985), descreve o palco da seguinte maneira: “ele tem uma boca de 

cena47 fenomenal e só sete metros de profundidade, não tem coxias48”. 

 

 

 
Figura 3– Foto aérea do TUCA antes da reforma, sem identificação de fotógrafo, sem data. Acervo CDM 

TUCA. 
 

 

                                                 
45 Do TUCA. 
46 “...e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte; porquanto nunca fez injustiça, 

nem houve engano na sua boca” (Isaías 53,9). 
47 Parte frontal do palco, abertura inicial do teatro. 
48 Parte lateral do palco que esconde cenários e troca de figurinos. 
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Alberto D’Aversa49, em artigo para periódico da época, coloca grandes 

esperanças nesse espaço que estava nascendo em São Paulo, demonstrando a importância 

que a ligação com a Universidade poderia ter, assim como as experiências que cita que 

afloraram pelo mundo e deram frutos que revolucionaram a situação societária. Chega a 

ser panfletário, o que em arte normalmente precede o fracasso, mas aparentemente acerta, 

o que seria uma fala alternativa em um período que já não podia dizer muito. 

O grupo universitário TUCA surgiu do Departamento Cultural do Diretório 

Central dos Estudantes (DCE) da PUC-SP. Já era intuito da Ditadura desmobilizar os 

estudantes que se organizavam em torno dos Centros Acadêmicos (CAs), integrando-os 

em Departamentos Culturais e de Esportes. Antonio Ciampa50 e Antônio Mercado51 

frequentaram um Congresso das Entidades Estudantis das Universidades Católicas do 

Brasil e queriam formar um grupo de teatro. Mercado assume as atividades do 

Departamento Teatral e convoca Roberto Freire52 para dar corpo à ideia. Nascia a tropa 

de choque da intelectualidade, ex-formadores dos CPCs, ligados para formatar uma 

concepção global de espetáculo, na postura ideológica. Juridicamente TUCA, o Grupo de 

Teatro nasce para arrecadar verbas. 

 

 

                                                 
49 Cf. Dossiê Participação em eventos no Fundo Grupo TUCA. Acervo CDM TUCA. 
50 Antonio da Costa Ciampa é doutor em Psicologia Social, Professor Associado de Pós-Graduação em 

Psicologia Social da PUC-SP. 
51 Antonio Mercado, ator na primeira montagem de Morte e vida severina pelo Grupo. Também já atuou na 

direção de diversas peças teatrais. 
52 Ex-diretor, na época, do Serviço Nacional de Teatro, durante a gestão de Darcy Ribeiro. 
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Figura 4– Reprografia de documento. Dossiê Morte e vida severina. Alberto Daversa. Clipping crítica 

teatral. Diário de S. Paulo. São Paulo, 14 set. 1965. 
 

 

As universidades em geral, até o ano de 1964, estavam produzindo muito em 

questão de protesto e voz de rebeldia. Com o Golpe Militar, torna-se cada vez mais difícil 

qualquer tipo de expressão advinda desse popular. “Popular” entendido, nesse ponto, 

como estudantes insatisfeitos com a situação da política imposta. A palavra 
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“atores”53toma relevância, acreditamos, devido ao duplo sentido de entendimento: eram 

atores, mesmo que amadores, fazendo arte e atuando em prol de discutir o contexto 

cultural mesmo em que estavam inseridos. 

De acordo com Nestor Canclini, a encenação do popular só pode ser 

conseguida no teatro da modernidade em brechas. Estas, ao serem abertas entre o 

trabalho material e a criação/arte, tornam-se dicotomia de valores, uma vez que nada 

existe que não em contraposição ao outro, valor e relação, identidade e diferença, 

contraditórios dialéticos. 

O TUCA nasce do intuito mesmo de sinal de vida universitária. A brecha 

possível de voz dos atores inseridos em seu contexto, que tomam parte por acreditar que 

algumas vozes ainda necessitavam ecoar, mesmo que o único espaço possível de fazer 

isso acontecer fosse um teatro. Ao mesmo tempo, estimula outros grupos a produzir, 

quem sabe por ter conseguido veicular a imagem nacional e internacional que acabou 

alcançando. TEBA
54, TUSP

55, TESES
56, entre outros, começam a pensar em arte após o 

advento do Teatro da Universidade Católica.  

Roberto Freire demonstrava seu interesse em dirigir um grupo que fosse uma 

atividade cultural e ao mesmo tempo política, utilizando do potencial crítico do jovem 

como forma de criação na tentativa de eclodir uma consciência que deveria ser catalisada 

pelos agentes educacionais. Ele já estava envolvido fazia algum tempo com a Ação 

Popular57 (AP), que teve origem na Juventude Universitária Católica (JUC), parte da 

esquerda ligada à Igreja Católica. A Ação Popular torna-se um partido independente, e a 

visão do diretor artístico era de esquerda, voltada ao socialismo, em oposição ao chamado 

“processo revolucionário de 1964”, o que justifica ter ele sido preso seis vezes antes de 

começar a trabalhar com o Grupo TUCA.  

                                                 
53 A decisão de utilizar a expressão “atores sociais” tem relevância se pensado o cenário da arte com o 

contexto político que foi cada vez mais caracterizado, em especial nesse período posterior ao Golpe 
Militar. 

54 Teatro de Balança do Mackenzie.  
55 Teatro de Universitários da USP.  
56 Teatro do SEDES Sapientia. 
57 Se houver interesse no acesso dos arquivos desses grupos, o CEDIC, Centro de Documentação Casemiro 

do Reis, é guardião e detentor desse documentos: JAC, JEC, JOC, JUC, AP e também o CLAMOR, que 
recentemente foi considerado Patrimônio da Humanidade. 
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Na década de 1960, a PUC-SP era um dos poucos espaços abertos para o tipo 

de atividade a que esses atores sociais se estavam propondo, e havia projetos de diversas 

frentes. Mesmo que não estivesse patrocinando os universitários em seus intuitos, 

permitia que ocorressem, e criava órgãos, inclusive, que justificassem mudanças 

significativas, como as permisões concedidas por capelões, formatando pareceres sobre a 

peça em nome da moral e da importância para a discussão em âmbito de valores cristãos. 

No início da estrutura organizacional mesma do Teatro, o reitor Oswaldo Aranha e sua 

secretária, Maria Laurindes, eram os responsáveis por organizar a programação de 

eventos, sem nenhum tipo de órgão responsável por pauta ou administração própria do 

Teatro. 

Antônio Mercado, por sua vez, tinha interesse em montar um centro de 

atividades culturais propulsor de ideias e assessoria de grupos amadores. De acordo com 

o diretor superintendente, o Grupo TUCA “nasce no momento em que do fundo do poço 

brota uma coisa improvável e temerária que deu certo”58. Eram oferecidos cursos, como 

do crítico teatral Alberto D’Avessa, ministrando História do Teatro, e formação técnica 

por Eugenio Kusnet59. Além disso, os professores da Universidade Católica voltaram 

seus estudos para a formação mesma da peça, a Psicologia do Retirante, o Nordeste da 

Seca na Geografia, Sociologia Nordestina etc., fornecendo subsídios para o embasamento 

teórico que estava sendo construído no corpo, na voz, no cenário, no figurino, na melodia 

e em toda a estrutura que foi criada para ambientar o papel da vida seca que a obra 

descrevia para o homem nordestino. 

 

 

Estudante é para estudar, dizia-se. 
 

(Henrique Suster) 
 

 

A Lei Suplicy, de 1964, tentava controlar e muito as ações estudantis, 

centralizando o dinheiro que poderia ser arrecadado nos órgãos oficiais designados pela 

                                                 
58 Revista Porandubas, entrevistas Morte e vida severina. São Paulo: PUC, 1985. 
59 Cf. Dossiê Organização de eventos. Fundo Grupo TUCA. Acervo CDM TUCA. 
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própria Universidade. Isto gerou reivindicações na própria classe estudantil, que se 

opunha aos Diretórios Acadêmicos Estudantis, pois ficavam dependentes da liberação de 

verbas por parte das faculdades. A luta pauta-se pela tentativa de manutenção da 

autonomia estudantil. A oposição ao governo culmina em 1968, com as passeatas e, mais 

tarde, com atividades abertas pela União Estadual Estudantil (UEE)60epela UNE. A 

situação de impossibilidade de expressão, entendendo-se nesse ponto todas as formas 

possíveis de arte, sufocava, provocando nesses atores a necessidade de reivindicar toda e 

qualquer mudança. Ao mesmo tempo, era da resistência que nascia o endurecimento do 

próprio regime. Da opressão nasciam as formas de busca de flexibilidade, da 

flexibilização as possíveis forças de endurecimento. Daniel Arão61 lembra-nos que 

nenhum regime se mantém sem aceitação pública de uma forma ou de outra. Isto não 

seria diferente para os militares. 

A influência que a própria Universidade Católica Paulista vinha vivenciando 

era de crise, o fator fundamental, a construção do prédio do Teatro em que havia 

investido alta verba. Quando o edifício ficou pronto, uma das propostas era de 

transformá-lo em sala de cinema, mas os alunos começaram a reivindicar a utilização do 

espaço para teatro, em nome da proposta de arte para todos. Uma vez que estavam sem 

possibilidade de mobilização via UEE ou pelos próprios CPCs62, o TUCA nasce como 

uma prova de afirmação cultural do movimento estudantil. Uma cultura que no início é 

de massa passa a ser pensada na lógica da produção de marginalizados. De acordo com 

Antônio Mercado (1985): “Nós tínhamos também a intenção de popularizar o teatro por 

que o povão não tinha oportunidade.” 

Os universitários estavam cerceados de manifestação de pensamento, como 

indica Sábato Magaldi63 (2000), e tinham como objetivo difundir o conhecimento do 

fenômeno cultural do teatro nos meios universitários; realizar estudos e debates sobre 

assuntos ligados ao teatro; dar início de formação ao universitário, nos diversos ramos da 

                                                 
60 A UEE, por decreto, transformara-se em DEEs, Diretórios Estaduais Estudantis. 
61 Revista CPDOC, n. 20, p. 57, 2002.  
62 Centros Populares de Cultura, para o debate da época, cf. Marilena Chauí, Ferreira Gullar, Marcelo 

Ridenti, entre outros. 
63 Crítico do jornal O Estado de São Paulo, foi quem indicou ao Grupo a possibilidade de concorrer com o 

Teatro Universitário em Nancy. 
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arte cênica; levar o espetáculo às camadas sociais cujas disponibilidades econômicas não 

facultem o acesso às montagens profissionais. 

 

 

Quase todo mundo concorda que a idéia de povo deixou de ser o que foi um dia. 
 

(SARLO,2004, p. 18) 
 

 

Com indicações de generalizações de todas as espécies, “classes ínfimas” ou 

“povo” passam a ser denominações utilizadas de forma a criar nivelações para a história 

das manifestações e tensões que provocavam uma real mudança.Dada uma necessidade 

de continuar discutindo o caráter do brasileiro como cordial, aventureiro etc. ao invés de 

debruçar-se sobre questões essenciais como as estruturas da organização da própria 

sociedade na qual se inserem os grupos sociais. 

Uma vez que a PUC-SP acaba construindo o espaço ao lado da sede principal, 

na Rua Monte Alegre, 1.024, em Perdizes, este começa a ser ocupado desde os 

primórdios. Na data de sua inauguração64 marca presença uma peça que até então não 

tinha tido sucesso reconhecido em nenhum outro palco, com outras encenações 

relevantes. 

 

 

                                                 
64 Agosto de 1965.  
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Figura 5–Morte e vida severina no palco do Teatro da Universidade Católica de São Paulo, Auditório 

Tibiriçá. Fotógrafo Hiroto Yoshioka. São Paulo, 1966. 
 

 

Morte e vida severina65, uma poesia do Brasil da fome. Que necessitava 
ser musicada. Brasil que o Regime Militar da década de 60 não deseja 
refletir sobre, ou melhor, preferia esconder. Canção que nos ajuda a 
sustentar resistência, aparentemente tão inútil, contra a Ditadura de 
ontem e a arbitrariedade que continua conosco. A luta do poeta migra 
para seu leitor. (Luis Lima, Folha de S. Paulo, jul. 2009) 

 

Uma peça do nordestino, Severino, entre tantos, apenas mais um, que estava 

tão aparente também em outras obras, como Deus e Diabo na terra do Sol, de Glauber 

Rocha, e O pagador de promessas, de Anselmo Duarte. Em um palco universitário, no 

entanto, relembrava reivindicação direta e clara. A Arte Teatral, como nenhuma outra, 

tem a capacidade de desvelar diante da plateia toda a trama, sem possibilidade de escape 

ou fuga. No corpo, na encenação, no atrito e no diálogo é que a resposta passa a ser dada 

de maneira direta a questionamentos tão internos e interrogações que tantas vezes não 

                                                 
65 Cacilda Becker havia acabado de estrear essa peça sem nenhum tipo de sucesso. 
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obtiveram reposta por outros meios. No teatro, a dança do corpo e da voz toma lugar no 

palco. 

 

 

Nós fomos a primeira força cultural que conseguiu se organizar como anti-Revolução de 
1964, e a favor da liberdade: era um grito de protesto. 

 
(Roberto Freire Porandubas, edição especial Morte e vida severina) 

 

 

O cenário fora feito com sacas de café, dentro da verba possível para sua 

realização, porém, como havia sacos velhos e novos, os que assistiam interpretavam 

como se fossem minifúndios e latifúndios. A arte tem esse elemento provocadorde 

interpretação, que perpassa a própria experiência e comovimento da situação própria do 

vivenciado. Não se pode assistir duas vezes ao mesmo espetáculo, o público não será o 

mesmo e nem também os atores. 

Com direção artística de Roberto Freire e Silney Siqueira, ficava certo que o 

sucesso ultrapassaria os palcos de estreia. Os críticos teatrais da época indicavam a peça 

como uma obra de arte do período. Alberto D’Aversa, crítico do Diário de São Paulo, 

discutia inclusive se Silney Siqueira não havia superado o próprio João Cabral, uma vez 

que a música trazia um lirismo de uma nova forma semântica, que superava a própria 

oralidade e que parecia perpassar o texto mais uma vez em seu entusiasmo quase 

descontrolado. 

A real transformação cênica dá-se exatamente no momento em que, por 

escolha cênica, o diretor traduz responsabilidades que deveriam ser individuais para o 

coletivo. Verso faz-se música, decoração cenográfica é básica, os próprios atores tornam-

se mímica, transformando a encenação em fábula cênica.  

 

 

Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e untar os fragmentos. 
 

(BENJAMIN, 1996, p. 226) 
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São os anjos esquerdos da história, que são representados no Teatro da 

Universidade Católica, retirantes na pleniposse da terra de Haroldo de Campos, que 

escovaram a história a contrapelo, convocando o nebuloso dos dias vindouros, a mistura 

exata entre o moderno e o atraso evidente, afinal sobreviventes do justo ajuste de contas 

citado. Como se ganha as possibilidades de vida para continuar sendo explorado, culturas 

que já não são as únicas formas de dinâmica do possível. Uma mistura do silêncio, da 

necessidade da memória do nada, da falta e da luta necessária para a supravivência. Da 

plenitude e confiança de vida vencendo pela comédia da eficiência o discurso do drama 

da miséria do homem forte. Conquista de um lugar ao sol, que não falta no Nordeste 

brasileiro. 

Gostaríamos de ressaltar que um dos funcionários do Teatro do período em 

que a peça Morte e vida severinaestava sendo encenada chamava-se Severino. Ele era um 

dos encarregados de limpeza contratados pela instituição para realizar todo tipo de 

serviços que fosse necessário às atividades do Teatro. Como nos lembra “Jorginho”, 

outro funcionário do teatro, até os dias de hoje empregado ali – o mais antigo na 

Universidade, inclusive –, eles acabaram virando, no processo, uma equipe “quase 

profissional”. Organizavam a vida mesma do Teatro em meio ao processo teatral, em que 

os alunos foram ensinando o que precisavam para continuar a fazer arte. 

A ideia de que a vida social muda tão lentamente como o sistema solar 

poderia ser implantada. Como nos lembra Carlos Guilherme Mota (1975), em seu artigo 

Os fazendeiros do ar, o processo cultural vem como resposta possível, frente a tantas 

repressões e formas de invadir a cultura e torná-la incorporada. 

O autor da poesia severina, um diaspórico por essência, não poderia ser outra 

coisa senão alguém que, com o afastamento de seu local de origem, teria em seu discurso 

poético a possibilidade de entender todo enredo que fez parte de sua infância. São os 

engenhos, o Nordeste, a casa grande e a senzala há pouco extinta que povoam seu 

imaginário. 
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Figura 6 – Morte e vida severina no palco do Teatro da Universidade Católica de São Paulo. Fotógrafo 

Hiroto Yoshioka. São Paulo,1965. 
 

 

João Cabralera atormentado por uma dor de cabeça que não o deixava de 

forma alguma. Ao saber que sofria de uma doença degenerativa incurável que faria sua 

visão desaparecer aos poucos, o poeta anunciou que iria parar de escrever. Como não 

admirava a música, o autor foi perdendo também a vontade de falar. “Não tenho muito o 

que dizer”, argumentava. 

Interessante pensarmos que a escolha de texto não poderia ser mais 

inteligente. Que outro texto, senão o de um autor tão consagrado, com cargo 

internacionalmente reconhecido, um gênio da língua portuguesa, poderia passar tão 

facilmente pelo duro crivo da censura? 

De acordo com Chico Buarque, para João Cabral o mais aterrorizador deve 

ter sido ter seu poema musicado, poema seco que ficava adocicado no espetáculo e sem 

arestas. O início da rejeição deve ter acontecido por isso. A peça, musicada, poderia 
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trazer um tom de alegria que em si o poema e o Nordeste, nas letras de Cabral, não 

tinham. 

Apesar do medo, Chico Buarque aceitou o convite de Roberto Freire para 

musicar o poema do poeta que não gosta de música66. Experiência única de quem nunca 

havia sido chamado para uma encomenda de composição. (Um dos primeiro atores 

sociais a ter sua trajetória alterada ao pisar no palco do TUCA.)O contraponto de vozes era 

necessário para a composição mesma da harmonia. O coletivo na música nascia também, 

além da necessidade estética, da formação do próprio grupo, que ia tendo ideias à medida 

que o espetáculo ia ensaiando nascer. 

Uma das justificativas em que o próprio grupo, que inclusive continua a 

realizar encontros anuais, crê é que a peça não foi censurada pelos órgãos de repressão 

devido à unicidade do próprio movimento do canto e ao ritmo que a poesia tinha, o que 

impossibilitava o corte de pedaços do espetáculo. A unicidade não permitiria, dessa 

forma, a fragmentação. A dramatização ressaltava a unidade. Todos os participantes 

perceberam, no momento de realização das entrevistas concedidas ao periódico 

Porandubas, como o método da subjetividade de expressão, que a experiência do 

espetáculo foi responsável pelo entendimento do que era a realidade do País e, ao mesmo 

tempo, uma questão de amadurecimento frente à própria vida. 

Uma produção cultural nasce do intuito mesmo das pessoas de vivenciar um 

processo criativo que, dessa forma, criam um escopo de ideias que surge das respostas 

necessárias ao se pensar o todo. No meio teatral, respostas cênicas a entradas e saídas do 

palco, bem como o entendimento da obra por parte do público. A visualização da própria 

musicalidade do texto poético só poderia nascer dentro do contexto cultural que o 

espetáculo e as pessoas criavam. Seria árido demais pensar música sem a inserção do 

humano em cena, essa foi a riqueza atingida. 

O sentido político da produção cultural só pode ser entendido dentro das 

funções mesmas que cada um dos atores sociais delimitava nas ações que seus 

personagens realizavam em cena. Possuíam um intuito cênico e, na mesma intensidade, 

experimentavam em suas vidas pessoais parte da construção de um espetáculo. 

                                                 
66 Caetano Veloso redige música em que homenageia o poeta que não gosta de música, João Cabral de 

Melo Neto. “Outro retrato”, música do álbum Estrangeiro. 
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Propunham para o período embates coletivos, quando a política tinha como força a 

própria despolitização desses atores, mesmo que no momento da experiência não se tenha 

essa consciência tão bem delineada. 

A motivação de ocupação do espaço do Teatro, que recebe mais tarde o nome 

de TUCA, o qual permanece até hoje, somente poderia ter acontecido com a força que o 

grupo de universitários teve em construir a memória, conjugado com o incentivo da razão 

de existir do próprio lugar. Lugares não existem em si, é a ocupação promovida por esses 

atores sociais que cria a noção mesma impregnada até hoje no Teatro Universitário, que 

acaba apontando para um tipo de arte que discute com o contexto cultural que está 

inserido. 

A feitura da arte não está em si no tempo passado, e sim no presente, um 

processo formativo com o presente específico nos diferentes momentos históricos. 

Formam-se assim termos ativos dos mais diferentes: Consciência do Vivido, Experiência 

do Realizado e Sentimento do Todo, o processo em si. As formas sociais de entendimento 

do processo ultrapassam a subjetividade do indivíduo ou grupo e, para ser compreendida, 

deve ser articulada e explicitada, como deseja Raymond Williams (1988). São os valores 

vividos e sentidos culturalmente que dão vazão às modificações. Na ligação com o 

passado dos espectadores da arte, porém, é que o sentido é criado. 

 

 

“Nós éramos naquele momento o material humano disponível.”  
 

(Inês Porto) 
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Capítulo 1.2Parábase67 

 

 

A existência do coro, função que nasce que na Grécia e tem como 

característica básica mostrar a importância do envolvimento do povo nas decisões que 

serão tomadas e no que está acontecendo, responsabiliza a todos. 

João Cabral não apavorava Chico Buarque pela distância física. Morando na 

Europa, ele não havia autorizado a peça de acontecer, mas mesmo assim Roberto Freire 

insistiu. Nas palavras de Chico: “João teria dito que ele não consegue ler os versos sem 

ouvir a música. Acho que isso foi gentileza dele porque ele já falou que música e barulho 

é a mesma coisa, porque ele confessa que não tem ouvido, não tem sensibilidade 

musical.”68 

 

 

                                                 
67 Parábase. Do grego parabasis, aquele que para sem base, como “ficar sem chão”. Na comédia grega, era 

a parte na qual o coro, em nome do autor, se dirige diretamente aos espectadores, pedindo seu voto à peça 
para que ela vença o festival. Funcionava como uma espécie de bronca no público por seu 
comportamento.  

68 Edição Especial de Porandubas, 20 anos de Morte e vida severina. São Paulo: PUC, 1985. 
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Figura 7–Foto p8f29. Dossiê Participação em festivais. Passeata para arrecadar fundos no dia da vitória do 
Grupo TUCA em Nancy, no Festival de Teatro Universitário. Sem identificação de fotógrafo. São Paulo, 

1966. Dimensão 9cm. x 12cm. Acervo CDM TUCA. 
 

 

O primeiro dia da apresentação foi no Teatro das Nações, na Europa, conta-

nos Silney Siqueira. Na segunda apresentação, João Cabral esteve presente. Já de manhã 

os ingressos estavam esgotados e o grupo havia sido considerado a inteligência absoluta 

de Paris. O poeta pede licença especial para assistir a peça em pé e o grupo discute com o 

autor a importância de tudo que haviam conquistado. 

Roberto Freire demonstra sua indignação quanto o escritor do auto de natal: 

 

Quanto a João Cabral, escrevi-lhe uma carta e não fui respondido. Pedi 
ao Frei Dominicano Benê Santa Cruz que entrasse em contato com ele e 
soube que João Cabral achava uma loucura estudantes fazerem uma 
peça daquela complexidade... Reuni o elenco e disse que o autor podia 
ser um grande poeta, mas como pessoa de certa forma concordava com 
a “Revolução”, achando que o estudante era um incompetente. Nossa 
decepção com João Cabral foi muito grande: resolvemos esquecer a 
pessoa e trabalhar com o poeta.69 

                                                 
69 Id., ib. 



46 
 

  

 

Ferrara tem outra opinião sobre o autor: 

 

Quanto a João Cabral, poeta já consagrado, jamais imaginou que seu 
poema virasse peça levada por universitários. Mas é sintomático o fato 
de ele dizer que o importante foi o espetáculo em si e não a poesia dele, 
tanto assim que ele se tornou uma babá do grupo, viajando com a gente, 
assumindo uma espécie de paternidade do grupo. 

 

Era um período bastante conturbado. A importância da peça levantada é 

exatamente perceber que, no contexto ditatorial, os alunos estavam preocupados em 

passar alguma mensagem, que muitas vezes não se encaixava na visão de esquerda que 

era mais coerente e melhor formada, ainda que dividida entre diversas facções. Não 

estamos aqui analisando o certo e errado, nem a melhor ou pior opção, nem ao menos a 

vencedora e a perdedora. Nenhuma dessas dicotomias percebem as cores das fotografias 

da década de 1960, mesmo que branco e preto, mesmo que os filmes tivessem cores 

vermelhas e verdes mais antigas. 

 

 

Si considerarmos el espíritu , y lo llamamos moral, virtuoso, fuerte, porque produce lo 
que constituye la íntima voluntad de su espíritu y defiende su obra, en la labor de su 

objetivación, contra todo poder externo. 
 

(Hegel70) 
 

 

No capítulo que segue temos como pretensão pensar um momento posterior a 

essa montagem marcante na história do Teatro, mas que ainda assim tinha o grupo TUCA 

como reivindicador de ideias. Outros projetos para ocupar o espaço teatral da 

Universidade, novos grupos e novos atores, tomam o palco para si com também novos 

intuitos.  

 

 

                                                 
70Hegel. Lecciones sobre la filosofia de la historia universal. Madri: Revista de Occidente, 1974, p. 71. 
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Capítulo 1.3 Tendo tudo transcorrido dentro da normalidade 

 

 

Para que haja mensagem, não é possível fazer arte! 
 

(Vianinha71) 

 

 

O visitante é convidado a entrar no TUCARENA, o teatro de Arena do TUCA, 

onde é avisado da perceptível remontagem do espaço que tem como influência principal a 

arena grega. Levado a pensar sobre o histórico da estrutura do anfiteatro, da religiosidade 

pelo culto de Dionísio, que possuía um templo em cada espaço teatral marcando a sua 

exaltação. Explicitada também a intenção de cultura desse período histórico, pensada 

como educação moral em queos cidadãos da pólis eram responsáveis por pagar para os 

escravos assistirem as peças.Metodologia de entenderem a punição aplicada pelas 

divindades e temerem a força desse divino, fatalidade já anteriormente tratada. 

A arena pode também ser vista como espaço de construção da crítica, uma 

vez que há uma mudança do espaço de poder para a plateia que se encontra acima do 

espaço do ator no palco, além de ter sido arenatambém espaço da política romana, debate 

exposto pela questão de cunho principal por meio da oralidade. 

A estética que o espaço propõe para a representação do ator é um corpo capaz 

de dialogar com todos os espectadores, trabalhando na diagonal para conseguir 

comunicação num ângulo de 360°. Existem também algumas características que 

diferenciam o tipo de encenação, uma vez que provocam a exposição contínua, a 

impossibilidade de trabalhar a questão de troca do figurino para o próprio ator, bem como 

de cenário, para modificar as situações em cena. As luzes do espaço cênico de arena são 

aparentes, o cenário é aparente. Vejamos como se forma o corpo desse ator para suportar 

o pesado fardo da censura e dos ecos que a voz faz se não tivermos cuidado em ocultá-la. 

O passeio desse capítulo ensaia também sobre o silêncio que as entrelinhas da palavra são 

capazes de entoar.Ainda que se tenha uma plateia de censores ao redor, há também as 

                                                 
71 Vianinha, que fazia parte do movimento autodenominado CPC, Centro de Cultura Popular. 
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saídas pelo fosso, que, escondido, nos leva à possibilidade de um lugar para esconder 

cenários e conduzir à troca de figurinos. 

 

 

Os abastados calculam politicamente, têm noção de seus interesses materiais, sua 
capacidade epigramática é formidável e sua presença em cena é um bom teatro; já o 

mártir corre desvairadamente empós a liberdade, é desinteressado, um verdadeiro 
idealista cansativo, com rendimento teatral menor. O método brechtiano, em que a 

inteligência tem um papel grande, é aplicado aos inimigos do revolucionário; a este vai 
caber o método menos inteligente, o do entusiasmo. 

 
(Roberto Schwarz72) 

 

 

Um exemplo da realidade expressa pelos documentos do TUCA pode ser 

reconstituído a partir das fontes de 1968 que o teatro guarda. Dessa forma, a narrativa 

ganha conteúdo ao analisarem-se as correspondências administrativas da época, além de 

programas de peças e solicitações de utilização do espaço. 

 

 

“E sempre é possível fazer perguntas novas ao material antigo…” 
 

(Robert Darnton. O grande massacre dos gatos) 
 

 

A História, assim como a maior parte das ciências, permite espectros de 

pontos de vista bastante amplos para analisar seus eventos e acasos. Tudo o que nos 

provoca estranhamento merece minimamente ser analisado. Como primeiro ponto a ser 

discutido: todos os eventos ocorridos no ano de 1968 foram realizados “tendo tudo 

transcorrido dentro da normalidade”73. Por que dessa frase tão irreverente, pensando em 

conteúdo documental? Era assim que na época a informação era passada diretamente ao 

                                                 
72 Roberto Schwarz. O pai de família e outros estudos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 
73Frase utilizada em todos os documentos por Maria Laurindes, secretária do reitor Oswaldo Aranha, ao 

referir-se sobre os eventos ocorridos em 1968 e 1969. 
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reitor Oswaldo Aranha pela sua secretária Maria Laurindes: todos os dossiês guardam 

como parte de seu conteúdo essa pequena ideia de normalidade.  

 

 

 
Figura 8 – Reprografia de documento. Informação Dossiê Cessão de uso para espetáculo do CA de 

Filosofia São Bento. São Paulo, 1968. Acervo CDM TUCA. 
 

 

Uma das preocupações desse capítuloé desvendar o que significa normalidade 

no discurso necessário para a existência da Universidade, bem como do Teatro, em plena 

Ditadura. Buscar na fala normalidade, regras, moral, é lembrar Alessandro Portelli 
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(1996), em seu estudo sobre Civitella e a ordem natural das coisas além daquilo que a 

regra rebelava. 

Aqui, a burocracia alimenta-se de jargões para existir e, como é do 

conhecimento geral, qualquer documento nasce com uma função determinada e mutatis 

mutandis. A funcionalidade do jargão de normalidade cria a prova de que tudo estava 

bem. Dadas as circunstâncias da Ditadura e o que no Teatro “tudo” se havia tornado pela 

política estudantil, a normalidade era uma exigência do quadro político. 

Mas muitos outros eventos normais estavam ocorrendo, em 1968. Alunas da 

Escola Normal Particular “Beatíssima Virgem Maria”74estavam-se formando, sessenta e 

duas meninas exatamente. Outras tantas garotas da Escola Normal Particular “Padre 

Moye”75recebiam diplomas, e a Faculdade Paulista de Serviço Social76 prestava 

homenagens em solenidades aos seus formandos. 

A Associação dos Professores do Ensino Secundário e Normal Oficial do 

Estado de São Paulo (APEOESP)77propunha reuniões e encontros de professores, tendo 

tudo transcorrido dentro da normalidade; duas vezes no mesmo ano, inclusive. Um 

verdadeiro exemplo de utilização do espaço que vai ao encontro dos bons valores sociais 

e morais da sociedade. 

Por outro lado, o teatro, no TUCAocupado pelos alunos, tendia a ver a arte 

como espaço de reivindicação. Explicamos melhor essa afirmação compreendendo o 

papel de atores sociais como o próprio Dom Paulo Evaristo Arns e a relevância de sua 

posição para o período, deque mais tarde iremos tratar, especificamente em nosso estudo 

sobre o incêndio. Mesmo em plena Ditadura, a revolução na arte era proclamada pelos 

universitários da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo assim como pelos do 

TUSP, TEBA etc.  

                                                 
74 Dossiê Locação para escola. São Paulo: Teatro da Universidade Católica, 1968. 5f. Acervo CDM TUCA. 
75 Dossiê Locação para escola normal. São Paulo: Teatro da Universidade Católica, 1968. 3f. Acervo CDM 

TUCA. 
76Dossiê Faculdade Paulista de Serviço Social. São Paulo: Teatro da Universidade Católica, 1968. 7f. 

Acervo CDM TUCA. 
77 Dossiê APEOESP. Evento de encontro de professores do ensino público. São Paulo: Teatro da 

Universidade Católica, 1968. 4f. Acervo CDM TUCA. 
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O capelão Dom Gabriel Paulino Bueno do Couto78 foi o responsável por dar 

parecer sobre a peça O & A79, antes de ela entrar em cartaz, recomendando que fosse 

vetada por diversas razões. O primeiro, e melhor, de todos os argumentos da censura: 

 

Baseia-se consciente e inconscientemente no conceito materialista do 
HOMEM… entroniza o amor em um dos seus aspectos não 
característicos humanos: o amor sexual; nega os valores de espírito 
quando ridiculariza a autoridade dos pais e dos mestres ao focalizar a 
intransigência dos “velhos” nega a possibilidade do diálogo…”80 

 

A censura estava em voga em diversos setores da sociedade. De suma 

importância é entendermos a forma como o movimento dessas forças alterava padrões de 

convivência humana. 

Reparando, assim, que a encenação teatral cria significados ao perceber o 

modo vivido, aorealizar uma observação da cultura e sua dimensão simbólica, além de 

percebermos a herança cultural e, com base nessas observações, reparamos a 

criatividadeinserida no palco. Esta é uma possibilidade de entender as inovações que esse 

grupo experimentava ao realizar suas atuações, cenários que até hoje seriam considerados 

modernos. 

Uma das reportagens mais intrigantes81 sobre o “mimo farsa”82de Roberto 

Freire,O & A, começa assim: “Não temos medo de enfrentar um novo espetáculo.” A 

Folha de S. Paulo utilizava-se da fala dos próprios participantes do Grupo TUCA que, ao 

decidirem realizar um espetáculo sem fala, mostravam coragem de fazer aflorar as 

contradições. A letra “A” remetia a vontade de liberdade do filho, o revolucionário, e a 

“O”, a repreensão do pai, o castigo da opressão.  

No livro TUCA 20 anos, de historiadoras83preocupadas em descrever a política 

cultural da época, é possível encontrar, entre os fatos narrados, a reação posterior da 

Ditadura à peça. A princípio, alguns atores-estudantes eram presos após a apresentação. 

                                                 
78 Capelão-Geral da PUC-SP. 
79 Peça do Grupo TUCA dirigida por Roberto Freire. 
80 Dossiê O &A. Fundo Grupo TUCA. 1968. Acervo CDM TUCA. 
81 Dossiê O &A. Fundo Grupo TUCA. 1968. Acervo CDM TUCA. 
82 Nome do tipo de teatro proposto pelo grupo dado pelos periódicos do período, bem como pelos críticos 

teatrais. 
83 Marly Rodrigues, Roberta Sundfeld, Solange Peirão. TUCA 20 anos. São Paulo: Imprensa Oficial, 1984. 
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Sem obter resultados, a polícia tomou atitudes mais drásticas, passando a prender cerca 

de cinco atores por noite, impossibilitando a continuação do espetáculo. 

Contudo, grupos de jovens, nesse mesmo ano, estavam sendo premiados com 

o 1o Certame de Teatro Colegial84 pelo Equipe Vestibulares, um tipo de preparação para 

o que a Universidade andava propondo como estética de discussão da sociedade. 

O TUCA, em meio a sua especificidade histórica de teatro universitário,insere 

uma explicação cabal para que o enredo dos movimentos que estavam cerceando 

drasticamente a sociedade ficassem claros aos olhos do espectador desatento. Era 1968, o 

mesmo ano que mudava as dimensões políticas pelo mundo afora. Franceses 

reivindicavam melhores universidades, americanos, de forma mais pacífica, colocavam 

flores em armas e ouviam o discurso vencedor de Martin Luther King ou, da forma 

truculenta, buscavam fazer entender a necessidade do negro, pelo movimento de Malcom 

X e as diversas formas de guerrilha urbana que foram sendo forjadas no cerne da 

sociedade. 

 

 

Era o melhor e o pior dos tempos. 
 

(Charles Dickens, Conto de duas cidades: Londres e Paris) 
 

 

Não há um jovem adulto minimamente politizado que não gostaria deter 

vivido ao menos o Woodstock! Até mesmo os adultos que viveram na época tinham 

vontades peculiares a esse respeito, sem contar as diversas viagens migratórias, 

misturadas com uma grande quantidade de alucinógenos, que embalavam jovens do 

mundo todo a experimentar a vida com o mínimo possível para conseguir viajar a maior 

quantidade de lugares do mundo. O mundo ainda dividido em duas faces, o comunismo e 

a sociedade capitalista. Apesar de fria, a guerra provocava um tipo de incitação à 

mudança que não podemos desconsiderar de forma alguma. 

                                                 
84 Dossiê 1o certame de teatro colegial Equipe Vestibulares. São Paulo: Teatro da Universidade Católica, 

1968. 3f Acervo CDM TUCA. 
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O prólogo do “TEBA teatro da balança”, da Universidade Mackenzie, também 

queria mostrar o que podia ofertar de arte, mesmo que tivesse de utilizar o espaço de 

outra universidade, e, com seu coral, entra cantando e deixando claro seu protesto: 

 

Não dedicamos este espetáculo à: Lyndon Johnson, Tarso Dutra e à 
Reitoria da Universidade Mackenzie. À Brecht, Garcia Lorca, 
Tiradentes e a todas as vítimas da intolerância e da violência dedicamos 
este espetáculo. Que o mundo reconheça sua culpa e se cubra de 
vergonha. (TEBA, Dossiê O dragão, Acervo CDM TUCA, 1968) 

 

Dessa forma mostraram a que vieram com a peça O dragão de Jewgei 

Schwarz, considerada como um elogio à liberdade pelo Capelão Geral da PUC, não 

havendo o que censurar em matéria de moral e fé, aconselhando a reitoria a assistir à 

representação já montada e ensaiada. 

A Senhora Carrar e seus filhos também não ergueram as mãos contra o 

general, e por isso estavam em segurança. O TUSP propunha uma montagem de Os fuzis 

da Senhora Tereza Carrar, espetáculo já liberado pela censura, sem cortes, que 

questionava que espécie de gente que somos nós. Como consta informação por parte da 

secretária, o Auditório encontrava-se desocupado na data solicitada e fora paga a taxa de 

locação do espaço. O certificado da censura tinha registro n. 2.684/67/SP – 18 anos. 

Estava tudo bem mais uma vez. 

Se pudéssemos entender o valor Letra e Música, poderíamos ligar alguns 

atores que, em um primeiro momento, faziam parte de uma representação coadjuvante e, 

mais tarde, passam a incorporar a cena principal nos palcos da revolução artística, se 

assim a ousarmos chamar. 
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Figura 9 – S64. Ampliação digitalizada do cartaz Tarde com Chico. Sem identificação de data. Acervo 

CDM TUCA. 
 

 

Chico Buarque, aquele jovem compositor, ainda desconhecido, que em uma 

maluca empreitada resolve musicar Morte e vida severina para o teatro, que cria Roda 

viva, encenada pelo Oficina, passa a ser motivo de levar multidões ao TUCA. Só de ouvir 

publicamente Cálice ou Roda viva, as pessoas de alguma forma acreditavam estar 

fazendo revolução. Mesmo que a música de protesto seja apenas uma forma que 

supostamente nos pareceria pacífica, pela documentação entendemos como operavam as 

diferentes vertentes, inclusive em vaiar ou aplaudir esse ou aquele artista. Lembre-se 
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que,no TUCA, Geraldo Vandré era aplaudido e Caetano Veloso tinha de sair escoltado. 

Uma suposta postura de preservar a música originalmente brasileira estava nos corações 

dos Diretórios Acadêmicos (DAs)85da Universidade Católica. Sua guitarra elétrica 

entoando “É proibido proibir”, diretamente da Europa, deixava a desejar para os ouvidos 

tupiniquins que queriamouvir a outra corrente mais “verdadeiramente brasileira”. 

 

 
Figura 10– Reprografia de cartaz. Dossiê Cessão de uso Caetano Veloso. São Paulo, 1972. Acervo CDM 

TUCA. 
 

                                                 
85 Uma das atitudes do Regime Militar foi proibir os diretórios, que centralizavam os alunos, e repartir 

essas forças em Centros Acadêmicos, CAs, que ficaram cada vez mais enfraquecidos e distantes da UNE. 
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Quando o som do violão ou a voz que ressoava “Pai” são cortados no meio da 

música, que clamava por afastar o cálice, estava consolidada a ideia de que ali ainda era 

espaço de contestação. Com a música “Bárbara” censurada, Chico entrava no palco do 

TUCA sabendo sempre que poderia sofrer alguma interrupção. 

A plateia faz com que o palco seja um espaço diferente, quem sabe esse nível 

de efervescência que motivava as pessoas a querer discutir o que é cultura, o que é arte e 

que tipo de lugar queremos mudar, fazia com que as pessoas no palco fossem a voz de 

tantos outros que não eram ouvidos da plateia. Assim, indica Fred Rossi, em entrevista 

concedida ao CDM TUCAdurante o projeto Suas Memórias, Nossa História. 

Maria Bethânia, por sua vez, ocupa a vaga de Nara Leão no Teatro Opinião e 

berra Carcará retomando o Brasil da fome de que a Ditadura ainda não queria ouvir. 

Dividindo o palco com João do Vale é que o espetáculo toma forma. 

Nasce a Era Tropicalista: tudo ao mesmo tempo agora, retomando com a 

clareza da bagunça formatada, em específico pelos Mutantes. A mesa de jantar familiar 

que reproduz esse sistema tão incisivo, obrigando à continuação sem mudanças ou 

quebras, uma eterna continuação do mesmo, em que todos estão preocupados em nascer e 

morrer. Como a fala do “A” e do “O” proposta pelo Grupo TUCA, em que a voz gutural 

de mando do pai ressoava de maneira tão semelhante aos pratos que se quebram no jantar 

do grupo Mutantes, pois, afinal, quem herda a sala de jantar também está condenado a 

nascer e morrer. 

É nesse caldo cultural que nasce o teatro possível. A música falada com a 

possível letra, a encenação corporal possível e o discurso que acaba ganhando asas com 

os porta-vozes da cultura autorizados por uma memória compartilhada que de alguma 

forma tentamos repensar em como podemos destronar. Eram esses, porém, que possuíam 

intuito revolucionário frente à arte, pois a continuação da espécie eram os jovens presos, 

mortos ou exilados em um país futuro, com tecnologia para o discurso do milagre 

econômico, em nome de uma política que autorizava a caçar humanos como bichos. O 

teatro possível como símbolo de mesmo pertencentes a determinada classe social, esses 

sujeitos, atores, classificavam o mundo como espaço de suas falas e que deveriam estar 

determinadas consciente ou inconsciente para a capacidade de escolhas e de real 
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percepção por uma fresta de tempo daquilo que deveria ser modificado, criando espaços e 

significados além dos signos pontuais que o efêmero despejou no palco de um teatro. 

Goldmann (1973), no capítulo “Consciência real e consciência possível, 

consciência adequada e falsa consciência”, cunha um termo de que podemos nos 

apropriar, com a ideia de que o real é constituído por grupos sociais a cada instante, 

dentro, porém, da possibilidade, conseguimos apenas certo grau de consciência, a 

possível: “Na base de um grande número de investigações concretas, uma tipologia das 

consciências possíveis fundada sobre o seu conteúdo no momento histórico em que este 

atinge o seu máximo de adequação.” 

Se em dado momento era-nos permitido representar, como forma de 

expressão, no sentido Aristotélico de encenar e assistir, como ato, em um segundo 

momento o texto acaba sendo um desafio para conseguir desviar daquilo que seria 

efetivamente vetado. Mas a arte do possível pensa em atalhos e possibilidades. Nasce 

assim, no TUCA, uma era de muitos festivais, só que,naquelemomento, pelas letras 

podemos marcar uma alternância. Durante palestra em 2010, ouvindo a fala de Maria 

Aparecida de Aquino86, penso na forma como o Regime Militar Brasileiro acaba 

incorporando como história oficial a resistência, ao invés de os próprios militares, a 

situação. Não podemos esquecer, contudo, que, em O massacre de Civitella Val di 

Chiana, Portelli (1996b) descreve situação semelhante, e, quando a resistência torna-se 

ocasião, até mesmo eles mudam a forma como veem cada um dos ataques! 

 

Inicialmente e antes de tudo, o teatro é um tipo particular de 
comportamento humano – representar, assistir; em seguida é uma 
situação – um tipo de reunião, só então uma arte. E, finalmente, uma 
instituição da arte. Assim, uma descrição tanto de sua estética quanto de 
sua política não pode de modo algum se limitar a analisar o que é 
representado teatralmente; mas o teatro deve, como comportamento e 
como situação, relacionar-se como o que é representado. (LEHMAN, 
200987) 

 

                                                 
86 Aula-palestra para a turma de Cultura e Trabalho, PUC, São Paulo, 2010. 
87 Publicado com o título de Wie polititisch ist postdramatisches Theater? Theater der Zeit, Caderno, n. 10, 

out. 2001. 
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O teatro tem que ser entendido como arte, e como tal não pode ser explicado 

somente por papéis. Tem que trazer os cheiros e gostos da época da representação, que se 

explicite na fala, nas ilustrações. Daí a necessidade de fotografias e cartazes para 

entendermos a construção imagética da época, a fala pode vir ilustrada com mais 

interpretações do que foi viável reunir. Em dado momento, certos sujeitos históricos 

aparecem como protagonistas, surgidos desse material humano possível e tornam-se 

responsáveis por colocar em debate suas demandas e projetos. 

Conseguimos debruçar-nos com um pouco mais de fôlego na diferenciação 

que podemos discriminar entre Arte Revolucionária, Arte Popular e Arte do Povo. Arte 

Revolucionária era aquela que tinha algum projeto ou pauta, a necessidade de discutir o 

que estava em voga como projeto e conceito de mundo estabelecido. Arte Popular, por 

sua vez, era aquela que pretendia ser levada às camadas que não tinham possibilidades 

iguais à da elite. A Arte do Povo, por diversas vezes até mesmo considerada menor, 

naquele período de discussão, era aquela feita pelo povo. O CPC propunha uma arte 

popular revolucionária, eram os estudantes que estavam em cena, representando para o 

popular. Encenação para o popular?88 

No início da década de 1960, os CPCs89 iniciavam a ideia de valorização do 

artista nacional, a presença do homem brasileiro no palco, pensando também na 

dificuldade de entrar em contato com o povo. Aceitavam manifestações como teatro de 

rua, no estilo Agitprop, influenciados pela Commedia dell’Arte. Criavam assim roteiros 

críticos, designando dessa forma teatro de guerrilha, pautados em uma metodologia que 

procurava detectar os problemas e pensar na encenação no próprio local onde estavam 

apresentando, sem muitas regras, a priori, que não fossem simplesmente a extensão da 

crítica. O intuito era motivar, predispor, criar atitudes favoráveis à participação política 

das pessoas. A cultura ultrapassava entendimentos de caráter de classe, uma vez que 

estava voltada para a transformação social. A discussão embasava-se em especial em 

conceitos gramscinianos, termo como para si, em si, em nome de uma aproximação com 

a massa. 

                                                 
88 Para maiores explicações sobre o tema,v. Gianfrancesco Guarnieiri, Eles não usam black tie. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2009, que possui um prefácio do autor em que consegue distinguir de 
forma clara o tipo de arte em que o grupo do dramaturgo se inseria. 

89 Diretores do CPC: Carlos Martins, Cacá Diegues, Ferreira Gullar. 
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O CPC era visto por seus membros como órgão cultural do povo, um exército 

no front cultural. A produção cultural, porém, passa a ser vigiada pelos ditames da 

censura e grupos que buscavam produzir coletivamente, mesmo que atuando fora do 

âmbito profissional, em nome de levar teatro para o público da periferia e produzir um 

teatro popular, estabelecendo um compromisso de solidariedade com o espectador. Na 

realidade, acabam tendo diversos elementos, ou antes, atores, perseguidos, quando não 

presos por subversão. 

O que mais assusta na realidade, porém, são os sujeitos: censores dos 

censores. Em dado momento a organização do SNI torna-se tão especializada que é capaz 

inclusive de ter possuído um corpo organizado de arquivistas que fichavam pessoas 

suspeitas criando uma rede de informação precisa, trabalhando inclusive com a censura 

da censura. O teatro passava pela incapacidade que a máquina burocrática possuía de 

entender a metáfora artística. Seria necessário um olho atento para entender como se 

podia burlar o grifo. Dossiês eram formados, mas dessa vez de pessoas que deveriam ter 

seu nome procurado por tentar entender o que é liberdade. Não iremos entrar nessa 

discussão, mas, para mais informações,confira-se o Arquivo Miroel Silveira, na USP, 

organizado, bem como o livro Censura em cena, que se dispõe a estudar todo o período 

do órgão repressor, o Departamento de Divisão de Diversões Públicas, de 1930 a 1970. 

O ano-chave proposto para esse capítulo é particularmente 196890, quando as 

duas últimas peças, na realidade dois Teatros de Revista91, um deles apresentado pela 

atriz Dercy Gonçalvez, revelaram-se as últimas possibilidades de roteiro dramatúrgico 

aprovados, mostrando a fragilidade dos discursos mais “esquerdistas”. 

O TUCA possuía ainda assim uma gama de grupos alternativos que 

representavam em espaços fora da agenda cultural da cidade, no caso o Salão Beta, 

mesmo no período em que a censura já não permitia que nenhum texto passasse para 

aprovação e encenação. Entre esses grupos, destacam-se Psicopuc, Expto psico e outros. 

O acervo que o CDM TUCA abriga mostra claramente uma história do teatro que nem foi 

aprovada pela própria Universidade para acontecer. 

                                                 
90 Em 1968 ocorrem as últimas peças possíveis de serem encenadas. Se não podemos fazer peças, vamos 

cantar? Assim incitamos capítulo mais adiante, tratando da mudança no cenário de produção cultural de 
São Paulo por causa da Ditadura e a arte do possível. 

91Vaudevilles no sentido mais brasileiro possível. Para maiores explicações, v. Neide Veneziano, 1996. 
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Em uma correspondência padrão com logo de empresa Rádio Televisão 

Paulista S.A., estabeleciam-se especificações sobre como a técnica e a cenografia 

deveriam estar montadas para mais um evento especial, o III Festival Internacional da 

Canção Setor São Paulo92, pelo Canal 5. Assim a Universidade assinava mais uma de 

suas funções como espaço, valiosa colaboração em prol da divulgação da Música Popular 

Brasileira. Um significado a ser discutido, no entanto, é a importância dos Festivais para 

esse período. 

 

 

 
Figura 11 – Reprografia de documento. Dossiê III Festival Internacional da Canção. Clipping. São Paulo, 

1968. Acervo CDM TUCA. 
 

                                                 
92 Dossiê Shows especiais do VII Festival de Canção Popular (Mungo Jerry, Santa Barbara, David Clayton 

Thomas, Maria Alcina). São Paulo: Teatro da Universidade Católica, 1968. 10f. Acervo CDM TUCA.  
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A Casa Goethe também tinha suas proposições e interessava-se na época em 

promover um concerto de nome: Deutscher Jazz 196893 (Jazz Alemão 1968), composto 

pelos 12 melhores músicos alemães de jazz, com patrocínio da Prefeitura Municipal de 

São Paulo em cooperação com a Tradicional Jazz Band. Dusko Goykovich, Manfred 

Shoof, Albert Mangelsdorff, entre outros, tocaram no palco da Universidade, sabendo 

que o espetáculo seria realizado tendo “tudo transcorrido dentro da normalidade”, para 

que todos possamos ter sossego. 

Devemos tentar entender o movimento que cerca o teatro de encenações e, 

em dado momento, desloca isso para os Festivais, que cabem na programação da 

televisão, mas, mesmo que possamos enxergá-los como parte da cultura dominante, 

fazem do protesto algo que não precisa ser especificamente brasileiro, não precisa ser 

excepcionalmente contestatório de forma “clichê”. Conversa, ao contrário, com a mesma 

população letrada que possui aparelho de televisão e tenta demonstrar as falhas de um 

sistema que não permite a mudança de valores pautados por um regime militar. 

 

 

Contraditoriamente, as canções que buscavam as raízes populares para resistir à 
ditadura encontravam eco na indústria cultural que se expandia. 

 
(Marcelo Ridenti94) 

 

                                                 
93 Dossiê Concerto Deutscher Jazz 1968 (Jazz Alemão 1968). São Paulo: Teatro da Universidade Católica. 

17f. Acervo CDM TUCA. 
94Marcelo Ridenti. Brasilidade revolucionária:a brasilidade revolucionária na canção popular. São Paulo: 

UNESP, 2010, p. 129.A noção adorniana de Indústria Cultural, sabemos bem o quão problemática é, por 
abranger e dar caráter manipulatório a todas essas obras de arte expostas no mercado. 
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CAPÍTULO 2 1980 e1990: Incêndio e reconstrução 

 

 

É incitado o olhar do visitante sobre a estrutura quando privilegiamos, nesse 

momento, a discussãoda escolha de estética do espaço, as mudanças do espaço tradicional 

clássico para o espaço moderno popular, com pretensão de colocar em debate projetos de 

diferentes arquitetos nos diferentes períodos de contextualização e realização da estrutura 

física do teatro, seus palcos e espaços de espera. 

Há também uma distinção de olhar sobre a cultura em um ponto crítico 

essencial: a diferença de proposta de arte. A arte para todos, em se pensando que Joaquim 

Guedes95 parte do pressuposto dos CPCs96, e aquilo que foi eleito como espaço de cultura 

em contraposição ao teatro clássico de Benedito Calixto e suas igrejas. Um embate de 

projetos que acaba modificando inclusive a forma como as pessoas percebem os detalhes 

da estrutura em si. 

O Histórico da Estrutura do Teatro e os dois arquitetos, responsáveis porsua 

elaboração, remontam novamente ao moderno,ao conservador e à convivência. Houve 

um concurso antes da primeira construção do espaço, do qual o ganhador foi Joaquim 

Guedes, por voto popular, com seu inovador projeto de um teatro subterrâneo sob uma 

praça que seria pública. A Universidade PUC-SP, porém, decidiu que esse projeto não 

conseguiria unicidade com a linguagem estética já proposta para o prédio mesmo da 

Universidade. 

Nesse momento é chamado Benedito Calixto, arquiteto famoso em 

construções e edificações religiosas para a construção do TUCA. Por vontade, Joaquim 

Guedes oferece seu projeto para reelaborar a estrutura do TUCA após os incêndios e 

arquitetar todas essas modificações na estrutura da instituição. Somente seu filho, 

                                                 
95 Arquiteto responsável pela reforma do teatro TUCA, desde o projeto na década de 1980, até a reforma 

final nos anos 2002-2003. 
96 Centros Populares de Cultura, espaços e/ou intelectuais em discussão sobre a arte, que foram fortemente 

coibidos de existir durante o período ditatorial brasileiro devido a sua vinculação a movimentos 
estudantis. (Participantes dos CPCs: Glauber Rocha, Cacá Diegues, Ferreira Gullar). 
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Francisco Guedes, consegue colocar em prática o projeto agora vencedor. Vejamos como 

funciona essa labareda nos discursos de algumas primaveras. 

Capítulo 2.1 Interrupção e incêndio 

 

 

Contamos que as próximas primaveras sejam menos sombrias. 
 

(Reitoria97) 
 
 
 

Quem controla o passado, controla o futuro. 
 

(George Orwell, 1984) 
 

Assim como a burguesia na França foi outrora classe revolucionária, com as 

barricadas operárias de 1848 torna-se contrarevolucionária. A partir do golpe de estado 

de 2 de dezembro de 1851, Luis Bonaparte torna-se imperador e vale-se da imagem do 

tio, Napoleão Bonaparte, para sacralizar seu poder, centralizando e fortalecendo o 

executivo ao fechar o Parlamento, confeccionando a forma bonapartista da dominação 

burguesa. No Brasil a partir do golpe de estado de 1964, o Regime Militar sobrepôs-se à 

luta de classes em dois momentos.Em 1968, com o AI-5 e suas imbricações, e em 1984, 

com sua proposta de auto-reforma. Lembrando que as repetições dos personagens e dos 

fatos ocorrem pela primeira vez como tragédia e a segunda como farsa98. Imaginem no 

país das farsas de Inês Pereira99. 

O significado então construído de sociedade civil, em 1968, no Brasil, 

perpassava a noção de que esta era uma organização oposta à dita sociedade militar, 

como governo e força estabelecida com projetos que não devemos considerar se eram ou 

não coesos, mas ainda assim situação. Já em 1984, teorias eram formuladas, atribuindo 

valores e pensando o mundo com base em uma prática agora democrática. Colocava-se 

em discussão, não mais a força dos estudantes e demais classes que reivindicavam espaço 

                                                 
97 Reitoria, APROPUC, AFAPUC, DCE. 
98 Referência a Marx em 18 Brumário de Luis Bonaparte. 
99 Gil Vicente. 
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na arena política de discussão, mas uma suposta classe que cumpre um papel, a qual, pelo 

mote discutido, deveria executar o que chamamos de terceiro setor, “roubando” do 

Estado funções que já eram demandas ganhas, do Estado de Bem Estar Social no 

momento histórico Pós-Guerra Mundial. 

Pensar o papel dos militares e suas estratégias em montar essas artimanhas 

também será objetivo do capítulo que se expõe. Assim como em 1968 a confiança fazia 

parte do discurso, utilizo a Memória Oral de um ex-preso político em uma conversa com 

um de seus carcereiros para esclarecer o ponto que atingimos: “Quando vocês chegarem 

ao poder, também precisarão de alguém para coibir e combater a oposição, e eu vou estar 

lá para vocês, para resolver aquilo que for necessário, afinal esse é o meu papel.” (Paulo 

Miguel Novaes100) 

A confiança do pedestal é bastante confortável para quem ainda olha de cima, 

assim como a esperança nos olhos dos estudantes de alguma forma comovia e forçava a 

necessidade de um discurso ordenado e autojustificado. Já não era a mesma premissa que 

construía as preocupações em que estavam baseadas as ações que nos propomos a 

discutir: a forma como os militares agiam no controle –com censura e tutela dos 

movimentos sociais e artísticos, como uma autocracia burguesa, bem o conceituou 

Florestan Fernandes101 – a partir da Revolução Militar, para os que assim o preferirem, ou 

a partir de um evento chave, o incêndio de 1984 no TUCA. 

Os militares, que antes torturavam e matavam a oposição sem necessitar de 

grandes justificativas, por volta de 1984 já temiam o efeito Nuremberg102. Julgamentos 

eram possíveis para os criminosos de uma guerra que já não se justificava por seus atos, e 

explicações começavam a fazer-se necessárias. A oposição do discurso aos atos já 

condenava ao fim um regime militar que já passava do grau de escancarado. 

O processo de democratização não começa, como querem alguns, pela 

estrutura do discurso militar de “lenta e gradual”103, mesmo que essa seja a impressão que 

                                                 
100 Paulo Miguel Novaes, militante do Grupo tático armado B em oposição ao A, mais ainda assim, uma 

dissidência (GTB) e pai de Luiza Helena Novaes. 
101 Florestan Fernandes. A revolução burguesa no Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 1974. 
102 Julgamento dos nazistas que torturaram e mataram milhares de pessoas. Uma peça sobre o assunto foi 

encenada no TUCA, chamada A besta de Nuremberg. 
103 Discurso de Figueiredo para a saída dos militares do poder. 
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de alguma forma as escolas e instituições atribuem ao caráter do brasileiro, pacífico e 

ameno. Nem mesmo a sociologia permitiria esse tipo de generalização. 

Existia um caldo de cultura, e essa é a proposição que me permito pensar, que 

pelas ações militares começava a responder, timidamente em alguns momentos, em 

outros, de maneira menos tímida, continuando a lógica do possível. Muitas vezes, afinal 

de contas, quando falamos em Ditadura, esquecemos que a falta de liberdade de 

expressão foi, sim, um dos fatores mais importantes de manutenção do sistema, bem 

como uma das lutas mais bem construídas pelos atores sociais que se colocavam em 

todos os espaços de comunicação como forma de libertação e expurga de seus gritos. E se 

hoje podemos falar, o que falamos?  

Há de alguma forma um questionamento bastante incisivo ao pensar-se que, 

quando prendemos alguém em uma cela, a dúvida que paira no ar é se não queremos que 

a pessoa saia ou se não desejamos que alguém entre, incluindo nós mesmos. Isso vale 

também para o pensamento. 

No processo que pretendemos entender, de 1984, os militares tinham 

interesse em intimidar para que a sociedade voltasse a temê-los, e de alguma forma 

voltasse a confiar seu poder a eles, como em 1964, de acordo com suas próprias ideias, 

como o temor ao Haiti ou aos comunistas, “que estripavam criancinhas”. Procuramos 

entender, também, quais as atitudes que colaboram com a ideia que estamos debatendo – 

bombas jogadas em bancas que vendiam jornais de esquerda, como o Pasquim e 

Liberdade em luta, entre outros. Entre tantos outros eventos que pretendo usar para 

ilustrar meu argumento, cito o Evento Rio–Centro, casa de espetáculos em que Chico 

Buarque, representando uma esquerda cantada no 1o de maio, data relevante para os 

trabalhadores do país, sofre um ataque a bomba instalada pelo capitão do DOI-CODI, que 

também estoura outra dentro de um carro, matando, inclusive, um dos seus e causando 

danos a si mesmo. Nas palavras de Frei Betto: “Nada melhor que ocupar o centro de um 

palco em chamas.”104 

                                                 
104 Frei Betto, em entrevista sobre o incêndio do Tuca. Porandubas, São Paulo, PUC, out. 1984. 
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Importante é entendermos a relevância que os quadrinhos assumiram, e 

também lembrar que atores como Henfil e tantos outros tinham envolvimento em 

movimentos de base católica105, nos espaços do possível que iam sendo criados por eles. 

O Partido dos Trabalhadores nasce em 1977-78, no momento em que Lula, 

Luis Inácio Lula da Silva, torna-se liderança sindical forte e tenta unificar a esquerda, 

ainda dividida até mesmo no MDB. Existiam então apenas dois partidos, de maneira 

legal, o Arena e o MDB. Este se torna oposição, sendo composto por nomes que 

aparecerão em discursos emitidos para a mídia, como Franco Montoro, Ulisses 

Guimarães e tantos outros. 

Na arte, porém, é que se desvenda esse trabalho, a forma como as relações 

humanas estabelecidas passavam por contextos que não necessariamente eram aceitos 

pelos padrões e regras tal qual o poder concebia.  

É necessário entender como se conta o tempo. Quem decide o melhor 

momento para entender uma geração, uma forma de organização ou de vida, e o poder 

que isso em si estabelece? Quem ocupa os espaços e modifica intenções? É necessário 

compreender o cenário das lutas universitárias e demais atores envolvidos dentro de um 

espaço específico, o TUCA. 

 

 

                                                 
105 JAC, JEC, JOC, JUC, AP. Cf. arquivos do CEDIC, Centro de Documentação Casemiro dos Reis. 



67 
 

  

 
Figura 12 – Fotografia do 3º Encontro Nacional de Estudantes. São Paulo, 1977. Acervo DCI PUC-SP. 

 

Durante um protesto contra a proibição do 3º Encontro Nacional de 

Estudantes, em 22 de setembro de 1977, deciframos especificamente o que significa a 

invasão da PUC por parte de Erasmo Dias, então Secretário de Segurança Pública, frente 

ao ocorrido sete anos mais tarde, na mesmadata, na mesma hora: o incêndio que destrói 

quase completamente a estrutura do que acaba sendo convocado, nos discursos da época, 

como um bem cultural e patrimônio da sociedade brasileira, o TUCA. Resta a dúvida de 

existir simplesmente atores ou circunstâncias que começam a modificar o que é creditado 

e dividido pelas pessoas que convivem com esse cotidiano. São os meios de 

comunicação, os tempos de transbordamento e outras histórias que passam a dizer sobre 

como devemos seguir encarando o que acaba sendo chamado de processo de 

democratização, que a própria instituição questionava tanto. 
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Figura 13 – S50. Ampliação digitalizada de cartaz 4º Aniversário da Invasão da PUC. Não esquecer é 

resistir. São Paulo, 1981. Acervo TUCA. 

 

 

Lembre-se dos personagens que frequentaram o palco do TUCA, que 

esclarecem esse processo. Em 1978,Faz escuro, mas eu canto, com Sergio Ricardo 

recém-chegado do exílio, além de Rasga coração, peça de Vianinha, integrante do CPC. 

Tocam ainda no palco do TUCA, no mesmo ano, Quarteto em Cy, Nana Caymi e Ivan 

Lins. Em 1979, Paulo Freire retorna do exílio político e volta para a PUC e o TUCA. Mais 

tarde, em 2009, o auditório superior do teatrorecebe seu nome. Não podemos esquecer-
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nos dos Atos de Anistia, com Miguel Arraes, em 1980, nem dos Cursos de Teologia da 

Libertação e a Igreja na América Latina, com Gustavo Gutierrez, em 1984. O TUCA é 

invadido pelo PUC Pró-Diretas. No mesmo ano, ganha um samba-canção da escola 

Águia de Ouro, que quase não participa do Carnaval por que tem grande parte dos carros 

alegóricos completamente tomados pelo fogo. Cai para segunda divisão, mas canta os 

teatros paulistas e faz sua bela homenagem ao TUCA. 

O fenômeno não é simples, porém, é claro que não desejamosdefender que o 

TUCAseja o detentor da verdadeira arte, ou da verdadeira forma de debate político, mas, 

antes, que os atores que decidem apresentar-se em seu palco e o modo como a própria 

história se foi constituindo criaram cada vez mais falas que autorizassem sua 

importância.O “tendo tudo transcorrido dentro da normalidade” deixava o espectro de 

possibilidades aberto para que, com o incêndio, toda a visão impregnada de bem cultural 

fosse alterada, e o Teatro fosse visto como patrimônio. A sociedade é que cria esses 

valores e os esbanja, mas ao mesmo tempo altera os padrões, inclusive em nome do que é 

considerado patrimônio, ao modificar o que era antes considerado, por exemplo, como 

tombamento pela beleza estética ou pela referência religiosa, para a construção do que 

podemos chamar de bem histórico. Afinal, o que é esse histórico? 

 

Poucos teatros podem orgulhar-se de tanta história em tão pouco tempo, 
poucos teatros podem lamentar tanto o fato de se haverem transformado 
em casas de espetáculo.(…) You may say I am a dreamer, mas não sou 
o único... A reconstrução do TUCA há de ser uma realidade... Todo 
incêndio de teatro no Brasil é incêndio criminoso...” (Décio Pignatari, 
Folha de S. Paulo, 05 de outubro de 1984) 

 

Todo discurso que generaliza tenta mostrar um padrão de política 

estabelecido. Quando Décio Pignatari afirma que todo incêndio é criminoso, explicita em 

sua fala a falta de recursos para o que seria básico dentro da lógica de educação e cultura 

a que ele entende que grande parte das pessoas nem ao menos tem acesso, ou que a falta 

de investimento leva à degradação e, por consequência, ao fim da instituição que servia 

de cápsula, mesmo que paliativa, de ações governamentais que deveriam ser pensadas de 

maneira mais ampla e, claro, que fossem tomadas de uma forma um pouco mais 

abrangente, tentando pensar em um todo. Não gratuitamente cita um dos defensores dos 
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direitos civis, John Lennon, que quer levar paz e arte para todos. Em situações caóticas, 

como a do incêndio, nada mais óbvio do que pensar em política de cultura, lembrando 

que a Ditadura foi o único governo que criou no Brasil, até hoje, um Plano de Cultura – o 

qual supostamente continua válido, apesar de o Ministro da Cultura, Juca (2002-2010), 

ter tentado lançar um novo, sem grandes sucesso em sua aprovação no Congresso. 

Através das reações ou chamadas da mídia impressa podemos compreender 

algumas alusões ao que estava sendo ditosobre o TUCA. Seu caráter histórico começa a 

ser desvelado pela opinião pública, se a podemos chamar assim: “TUCA Já, uma filosofia 

de vida”, veiculado no boletim Porandubas. “O elefante branco, que a cidade aprendeu a 

amar”, no Jornal da Tarde de 24 de setembro de 1984106. “No aniversário da invasão da 

PUC, fogo destrói o TUCA”, também no Jornal da Tarde, na mesma data. Ao mesmo 

tempo, podemos perceber um pouco da sociedade do espetáculo, ou talvez do minuto de 

ódio107: “Os Bombeiros foram obrigados até a lançar jatos de água contra a multidão para 

afastá-la da calçada onde tentavam trabalhar”, no Estado de São Paulo de 23 de setembro 

de 1984. Pode-se perceber a voz imperativa no olhar da desgraça ou até mesmo da revolta 

frente ao fato. 

Mesmo após o primeiro incêndio, a luz continou acesa por dez minutos. 

Curto-circuito? E os resquícios de pólvora que foram encontrados no palco principal? O 

botijão de gás no palco? Nas palavras do Secretário de Segurança Pública, Michel Temer, 

nosso atual vice-presidente, em 2010, comentando sobre o primeiro incêndio: “Não se 

pode tirar conclusões a partir de coincidências.” 

O medo era de que a opinião pública ligasse o incêndio à invasão da PUC, 

repressão há muito condenada e vista como desnecessária. As forças estudantis 

simplesmente protestavam por não poderem reunir-se.No segundo incêndio, a dúvida 

dissipa-se e consolida-se a certeza do ato criminoso, dado que a ausência do fornecimento 

                                                 
106 Os estudantes chamavam-no assim 20 anos antes. O imenso auditório, apesar dos problemas financeiros 

da PUC, abrigava uma programação cultural que refletia o momento, que não era de tranquilidade – nem 
de normalidade, como sugeria Maria Laurindes. Elefante branco, um dia seria tão amado? Laura 
Greenhalgh. Elefante Branco por causa de seu pequeno cérebro, grande e lento. 

107 Referência a citação que abre o capítulo do livro 1984, de George Orwell, sobre o momento em que os 
sujeitos tinham de ficar xingando o adversário como forma de expurgar suas pessoais culpas e 
ressentimentos. 
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de energia inviabilizava curto-circuito, em 17 de dezembro de 1984, como comentado na 

Folha da Tarde.  

No discurso jornalístico começam a ser usadas expressões como: “Importante 

patrimônio cultural da PUC-SP” e “Importante marco da vida política e estudantil de São 

Paulo” (Folha de S. Paulo, 24 de setembro de 1984). Além disso, duas comissões são 

formadas: uma para acompanhar o trabalho da perícia e outra para a Campanha de 

Reconstrução do TUCA. 

 

 

 
Figura 14 – Foto 000697. Dossiê Incêndio. Imagem do TUCA durante o incêndio. Sem identificação de 

fotógrafo. São Paulo, 1984. Acervo DCI PUC. 
 

 

“A data é terrível, mas nós vamos superá-la”, afirmou Plínio Silva Telles, 

professor de Antropologia. “Invasões e incêndios não vão derrubar a gente. Ainda vamos 

comemorar o 22 de setembro como uma grande primavera para a PUC.” (Folha de S. 

Paulo, 24 de setembro de 1984) 
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A primavera de Praga é comentada de forma subliminar, lembrando que 

quando Joan Baez faz seu famoso discurso acalorado em Woodstock, ao comentar a 

prisão de seu marido, que já há algum tempo fazia parte do movimento armado, diz que 

as pessoas estavam esperando a chuva passar. No movimento no qual ela estava 

envolvida, a necessidade pedia que fizessem eles mesmos a chuva parar. Tratava-se de 

uma crítica ao movimento pacifista e sua suposta liberdade sexual, bem como ao Drop 

Resistence. Não era de paz que necessitavam, e sim de disposição para crer que as armas 

só baixam com novas armas. 

“O TUCA é uma parte da cultura, está profundamente ligado à Universidade”, 

disse comovida a reitora Nadir Khouri. “Dou graças a Deus por não ter contecido nada a 

ninguém. Não tenho palavras para expressar o meu pesar ao ver que, novamente, a 

primavera começou de modo tão triste para a PUC...” (Folha de S. Paulo, 24 de setembro 

de 1984) 

Na fala da reitora, o incêndio é visto como uma afronta a uma instituição que, 

com suas ações cotidianas, já há muito provocava o poder estabelecido e sua vontade de 

agir, sugerindo ser já uma segunda primavera em que eram atacados com violência – 

quando não invadidos, incendiados. Ainda restaria a percepção, nas falas, no corpo, na 

sede e na fome de cada aluno que achasse inviável a posição colocada pela repressão, de 

que esta não era só política, pela sua coordenação de atos, como também opressora pela 

impossibilidade de expressão. Percebam que isso ultrapassa a falta de liberdade de 

expressão, por que a impossibilita, fazendo necessário, como foi feito nesse palco, 

explorar as possibilidades de soluções impossíveis, como pretendemos demonstrar. 

Sobre o segundo incêndio, diz a Folha de S. Paulo (18 de dezembro de 1984): 

“Tanto a Reitoria como a Comissão de Reconstrução vão lutar para que seja apurada a 

responsabilidade do incêndio no TUCA e não querem que o teatro fique marcado como 

um ‘espaço maldito’.” Ao mesmo tempo, era o TUCA que havia pegado fogo, não uma, 

mas duas vezes, que podia ser um espaço visto como marcado por uma política que 

condenava que as pessoas que lá fossem – seriam também perseguidas? Repito, nunca 

sabemos como a Reitoria e a Comissão viam o evento a não ser pelos vestígios que 

podemos seguir nas entranhas das falas que veicularam nos meios de comunicação. 
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O reitor Walderley, em entrevista na ocasião do segundo incêndio, afirmou: 

“No local onde houve o incêndio havia três bandeiras: a paulista, a do Papa e a brasileira; 

mas foi essa última a utilizada pelos invasores para espalhar o combustível nos batentes 

das portas e atear fogo.” (Folha de S. Paulo, 05 de janeiro de 1985) 

Infeliz o comentário do engenheiro do corpo de bombeiro, que diz que o pior 

dano material havia sido a perda da bandeira brasileira, que havia iniciado o segundo 

incêndio, esquecendo o valor do chão em que pisavam seus pés ao dizer tamanho 

absurdo. 

 

Sempre muito cauteloso nas declarações, o reitor da PUC, Wanderley 
disse acreditar que as suposições de que a PUC esteja sendo alvo de 
perseguições políticas baseiam-se em suas posições em defesa da 
Democracia interna e externa praticada por sua comunidade 
universitária. Entretanto, ele reiterou que a Universidade manterá sua 
linha de conduta política não se intimidando com esse tipo de atentado. 
(Jornal da Tarde, 05 de janeiro de 1985) 

 

Queremos lembrar por itens todos os atores sociais que,a favor do TUCA, 

reverteram suas vendas, bilheteria ou arte108: 

 

 Serginho Leite, no Anhembi, 27 e 28 de outubro de 1984. 

 O dia em que o medo virou música – Infantil – Teatro Taib (que uma semana 

depois sofre um incêndio!). 

 Os manos da terra – Teatro CENARTE. 

 Filme – Nunca fomos tão felizes, de Murilos Sales. 

 MASP: Leilão de pinturas – Quadros de Anita Malfatti, doados pelo diretor do 

museu, Pietro Maria Bardi. 

 Ideia do publicitário Carlito Maia de espetáculo no espaço destruído, no 

microfone – Somos todos severinos, iguais em tudo e na sina. 

 Diploma do TUCANO. 

 Slogan: Nossa chama é mais alta... Vamos reconstruir o TUCA... 

 Leilão de arte no Spazio Pirandello (Bexiga). 

                                                 
108Folha de S. Paulo, 27 de outubro de 1984. 
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 Pedágio para a venda de rosas na rua. 

 Shows: Milton Nascimento, Elba Ramalho, Chico Buarque, Ney Matogrosso. 

 Releitura da peça Morte e vida severina, com Gianfrancesco Guarnieiri e Paulo 

Autran, no Municipal. 

 Estatais: Nossa Caixa, Banespa, Cesp, na rua do TUCA. 

 Estado e Município: Mário Covas, Pacaembú e Municipal. Montoro,três jantares 

com empresários para arrecadação de verbas. 

 

Devemos entender, nesse ponto, a quantidade de atores envolvidos em ações 

para arrecadação de verba para a reconstrução do teatro, a sociedade civil organizada, 

atores, músicos, artistas em geral, casas de espetáculo, prefeitura, governo do Estado, 

empresas estatais e empresas privadas, entre tantos outros. E o que motivava essas 

pessoas e instituições a tomar essas ações? 

Na fala de Samira Chalhub, diretora do Teatro Universitário em 1984, em 

entrevista para o boletim Porandubas, a sociedade civil estava mais mobilizada para a 

reforma do TUCA que a própria Universidade. Sempre polêmica, provavelmente uma das 

personagens principais da trama de consolidar o discurso do que foi construído como 

necessidades básicas para repensar a produção cultural no TUCA pós-incêndio, 

considerando que, após 1973, era do interesse da Universidade que, além das atividades 

acadêmicas, o TUCA fosse um setor autossustentável. 

Os próprioscorpos discente e docente encarregaram-se de criar um abaixo-

assinado para que as paredes do teatro se conservassem com os tijolos aparentes, que 

mostrariam aquilo que havia sido realizado pelo evento tão infeliz em um bem que, para 

aquela comunidade, representava um dos poucos espaços ainda de pertencimento dos 

estudantes em geral, apesar da falta de mobilização que já se poderia perceber. 

 

A morte de cristo, precedida de uma farsa judicial, acompanhada de 
torturas cruéis, foi um acontecimento público. Transformou-se em 
testemunho. Eu acho muito interessante que a gente se lembre, hoje em 
dia, que tudo o que aconteceu com Cristo está acontecendo hoje, as 
coisas são feitas para o bem, para a construção da comunidade, podem 
ser interpretadas como sendo contrárias ao regime… às coisas 
existentes… ao status quo, como foram interpretadas naquele tempo… 
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Cristo enfrentou ideologias, os poderes arbitrários, mesmo a 
mentalidade religiosa da época. Revelou a dignidade inalienável de um 
ser humano, anterior a qualquer sociedade. A sua morte foi uma vitória 
sobre os poderes do mundo. Ensinou a estratégia do amor, do dom em 
si e da luta pela justiça. Dizem que ele era contra o povo. Todas as 
coisas se repetem ao longo da história. Isso para dar força aos que lutam 
hoje...109 

 

Dom Paulo Evaristo Arns, em missa na Catedral da Sé para Reconstrução do 

TUCA, agradece a Deus por não ter havido nenhuma morte no incêndio e pede para que 

fossem perdoados “aqueles que não entendem nossas intenções e querem nos fazer 

mal”110. 

Na Folha de S. Paulo do dia 25 de setembro, Dom Paulo Evaristo Arns ainda 

torna claro tudo o que é preciso entender sobre o que é formar um espaço divisor de 

águas da decisão de uma universidade de tornar-se força frente a um governo até então 

estabelecido no poder:  

 

Sempre foi um símbolo de liberdade ao golpe militar de 64. Nesta casa, 
nunca cedemos um milímetro na defesa da democracia, e não será 
agora, quando nos encontramos no meio de uma caminhada rumo à 
plenitude democrática, que o TUCA ficará como a estátua de sal da 
Bíblia111... Não posso acreditar. É como as ruínas de Jerusalém... das 
cinzas sempre nasce uma vida – este é o ensinamento básico do 
Cristianismo. 

 

Não perdia a força a cada um de seus ditos, e então, na Folha de S. Paulo de 

1o de outubro de 1984, afirma:  

 

O espaço representado pelo TUCA tinha exatamente este sentido, pois lá 
se encontrava gente de todas as classes sociais, do primeiro ao último 
dia de existência do teatro, os artistas o utilizaram para sentir e 
transmitir este amor pela vida e a vontade de entender o que está 
acontecendo no mundo atual e daí propor mudanças para reformular o 
que não estava nem está correto.  

 

                                                 
109D. Paulo Evaristo Arns, o cardeal do povo, Revista História Imediata, v. 4. São Paulo: Alfa-Ômega, 

1979. 
110Folha de S. Paulo, 1o out. 1984. 
111 Episódio de Ló em Sodoma, Gênesis, 19, quando Beatriz torna-se pedra ao olhar para trás. 
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Mostra, assim, a importância que tinha a reformulação de papéis, uma vez 

que a política vinha sendo cada vez mais questionada e colocada em xeque. Isto graças às 

ações que foram tornando incontornável a continuação de um sistema agora 

definitivamente em decadência. 

 

 

 
Figura 15– Foto 000056. Na foto: Dom Paulo Evaristo Arns, Nadir Khoury. Ocasião da formação da 

Comissão de Reconstrução Vamos reconstruir o TUCA. Sem identificação de fotógrafo. São Paulo, 1985. 
Acervo DCI PUC. 

 

 

O Governador Franco Montoro também foi importante personagem na 

interação com os valores do que podemos chamar de “opinião” – percebam que retiro o 

“pública” propositalmente: “Não vejo qualquer conotação política no incêndio, pois se 

alguém tivesse a intenção de destruir a PUC não iria escolher exatamente o dia do 

aniversário da Invasão. Seria até falta de inteligência estabelecer essa coincidência.” 

(Folha de S. Paulo, 25 de setembro de 1984) 
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Serginho Leite, o ator que deveria apresentar-se no dia do ocorrido, dá 

entrevista para o Estado de São Paulo em 26 de setembro de 1984, e diz: “A idéia era 

destruir o teatro, não ferir pessoas.” 

Silney Siqueira, em entrevista para o boletim Porandubas,em outubro de 

1984, por ocasião do incêndio, manifesta-se da seguinte maneira: “Nunca vou achar que 

o incêndio é uma coisa benéfica, mas a tragédia aglutinou potencialidades. O TUCA 

existia e existe como misteriosa entidade, à espreita, precisando ser cutucada para se 

mostrar inteira.” 

Podemos presumir que a construção do TUCAcomo espaço de memória nasce 

por causados incêndios misteriosos e desses atores que entenderam o poder de 

aglutinamento de forças para a construção daquilo que, a partir desse evento, começa a 

ser entendido como bem cultural, como patrimônio.Era interesse desse capítulo 

compreender como os discursos pautam a forma como a política cultural do micro, que 

pode ser até mesmo um bem cultural, pode trazer imbricações em um espectro mais 

amplo de cultura na sociedade em geral.  

 

 

Que a paz guarde nossos corações e nossas inteligências e nos torne atentos à verdade e 
desejosos da justiça. 

 
(D. Paulo Evaristo Arns112) 

 

 

Capítulo 2.2 Trajetórias alteradas ou reconstrução 

 

 

Não sou eu quem cometeria a asneira de não enxergar uma calçada interrompida ou um 
paralelepípedo que barra o caminho. 

 
(Baudelaire113) 

 

                                                 
112D. Paulo Evaristo Arns, o cardeal do povo. Op. cit. 
113Charles Baudelaire. Escritos sobre arte. São Paulo: Hedra, 2008, p. 37.  
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Outro local a ser visitado é o Saguão do TUCARENA, espaço que antigamente 

levava o nome de Auditório Dom Paulo Tarso.Esse espaço receptivo abriga alguns 

eventos como o Jovens Mestres, em que a ideia é receber os espectadores da peça com 

um pouco de música, é um local onde as vigas são aparentes. Detalhes, diria o filho de 

Joaquim Guedes em entrevista para o CDM TUCA, que fazem a diferença. A descrição do 

saguão elenca suas funções como local para performances, espaço de espera para o 

evento, local de exposições, música bem como de apresentações diferenciadas.  

O Auditório Superior, por sua vez, é descrito como uma sala utilizada para 

palestras e aulas magnas, porém, já chegou a ser usado como espaço teatral. Uma vez que 

a própria Universidade apropria-se desse espaço teatral, que é acadêmico também. Um 

dos conceitos questionados por seus alunos, mesmo inseridos no Teatro e apresentando 

suas peças e espetáculos, é exatamente não ser necessariamente o Teatro espaço onde a 

arte é realizada, no entanto, toda linguagem poderia ser trabalhada em qualquer outro 

lugar, desde que tivesse plateia e interesse em fazer arte. 

É bastante comum ouvirmos que a população se mobilizou para determinado 

feito ou acontecimento, mas na realidade temos pouco acesso a como essa ação 

efetivamente ocorre. Podemos imaginar que são pessoas que se levantam e começam a 

colocar tijolo em cima de tijolo, ou verbas que aparentemente não tinham utilidade que 

acabam servindo para esse ou aquele fim. 

Podemos lembrar que a imagem do tijolo sobre tijolo foi exatamente o cunho 

artístico que o arquiteto Joaquim Guedes quis dar ao responder ao abaixo-assinado em 

que os estudantes e professores determinaram a necessidade de que ficasse inscrito nas 

paredes do Teatro os dois incêndios que o haviam derrubado. Necessidade era que ficasse 

claro que aqueles eventos haviam destruído um local que era parte fundamental da 

memória cultural de uma cidade. 
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Figura 16 – Foto 000690. Dossiê Reconstrução TUCA. Campanha pós-incêndio: Vamos reconstruir o TUCA. 

Sem identificação de fotógrafo. São Paulo, 1987. Acervo DCI PUC. 
 

 

Na realidade, o capítulo precedente sobre o incêndio traz um pequeno 

levantamento da sociedade civil e também das empresas e órgãos públicos que levaram a 

cabo a função de participar desse primeiro projeto que coloca o TUCA em funcionamento, 

porém ainda não com sua estrutura definitiva, como o vemos na atualidade. 

Além da comissão de reconstrução, inteiramente formada para esse fim, 

descritos por projetos e anteprojetos, relatórios físicos e financeiros e muitoscálculos de 

estrutura que foram necessáriospara que o Teatro finalmente recebesse aval para 

funcionar, outros atores foram relevantes para que finalmente pudéssemosentender a 

importância de reconstruir esse Teatro. 

Inicialmente, sentíamos dificuldade em recolocar esse período em uma 

narrativa ordenada, uma vez que todo o discurso sobre a reconstrução ganhava muito 

mais cor quando pensávamos em 2002-2003. No entanto, durante uma entrevista 

realizada no projeto de memória oral, Suas Memórias, Nossa História (2011), um dos 
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atores, em sua fala, acaba desnudando aqueles fatos que pareciam não ter consistência 

material. 

Renato Ganhito114 havia sido parte do corpo de funcionários, mas além disso, 

durante sua experiência como aluno da PUC-SP, teve importante papel na política 

estudantil, ainda na década de 1980. Estudante de Ciências Sociais e também feitor de 

alvoroço estudantil no Centro Acadêmico da faculdade, transformava a micropolítica 

realizada nos corredores da Universidade em um furor muito maior. 

Em sua trajetória, desde o término da graduação, trabalhava com política, não 

mais no âmbito estudantil, senão na cena maior, e, ao fazê-lo, percebe que a política não é 

mais um espaço onde seja possível a escolha de lados, no sentido de que ele teria de 

montar campanha para pessoas que não apoiava. Interessante é que, durante sua 

avaliação, percebe que aos vinte e poucos anos a decisão de “tomar partido” fazia 

sentido, naquele momento, e mudou seu destino, e que possivelmente não teria agido da 

mesma forma, com a experiência que adquiriu – os “e se” incontroláveis da vida. 

Renato Ganhito demonstra ainda em sua fala que tinha um laço forte com o 

Padre Enzo Campos Gusso115. Diz que eram amigos e conversavam por horas, mesmo 

depois que ele não estava mais estudando na Universidade. Como o padre era um dos 

responsáveis pela reconstrução do TUCA, percebendo a importância de Renato como voz 

ativa, assim como o fato de que não estava satisfeito com a posição que vivia em seu 

emprego, chama-o para trabalhar no Teatro Universitário. Seu comentário sobre o salário 

é que intriga, de que não seria possível pagar três almoços com o valor adquirido 

mensalmente, lógico que se pautando em uma noção de valor atual, ocupandoo 

importante cargo de diretor da CDN. 

Além disso, ria da situação de não mais ter de debater política cultural, como 

fazia com a antiga superintendente-diretora do espaço Samira Chalhub, e sim colocar em 

prática aquilo que considerava que deveria ser um espaço de arte universitária, com 

                                                 
114 Diretor de Projetos Especiais. Profissional com 25 anos de experiência em comunicação corporativa. 

Trabalhou no Escritório Central de Comunicação, Guimarães Profissionais de Marketing, PUC-SP e 
Enterpa Engenharia. Na CDN, esteve à frente de mais de cem projetos para clientes como TV Cultura, 
Odebrecht, Perdigão etc. 

115 Monsenhor da Universidade, responsável pela pastoral universitária na década de 1990. 
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abertura para os diversos atores que poderiam propor projetos e inovações que nem ao 

menos compreendia. 

Esse jovem, no período da reconstrução, é quem traz os novos ares e 

possibilita a realização de diversos eventos, tanto para arrecadar verbas quanto para abrir 

a possibilidade de reinventar esse espaço, ainda que não completamente reconstruído, 

mascom a vontade de ser um teatro. Ganha a experiência de trabalhar com eventos 

culturais e passa a incorporar também nova forma de pensar a noção de teatro 

universitário. 

Uma das políticas que acaba adotando é a de trazer para o TUCAuma escola 

de teatro. Assim, convoca Bráulio Mantovanni116 e Pablo Moreira117 para que montem 

uma peça que tenha em seu corpo alunos da Universidade, como ocorreu com Lusíadas 

or not Lusíadas, vencedora do Festival Universitário de Blumenau e muito elogiada pelos 

críticos do período. 

 

 

                                                 
116 Atualmente é reconhecido pelo sucesso do cinema nacional Tropa de elite, morava com Renato Ganhito 

no mesmo apartamento. 
117 Coordena a Escola de Atores do TUCA, atualmente. 
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Figura 17– Reprografia de cartaz.Lusíadas or not Lusíadas. São Paulo, 1987. Acervo CDM TUCA. 

 

 

Essa iniciativa acaba desembocando na Escola de Atores que funciona até os 

dias atuais no Teatro, com grandes professores que fizeram e fazem parte do quadro de 

funcionários: Celso Frateschi118, Hélio Cícero119, Pablo Moreira, Carlos Gardin120, 

Sandra Corveloni121 etc. 

                                                 
118 Ator e político brasileiro.Foi secretário municipal da Cultura e dono do Teatro Ágora. 
119 Diretor, ator e professor de Teatro Brasileiro.É formado pela Escola de Arte Dramática da USP. Um dos 

fundadores da Cia. Teatral Arnesto Nos Convidou, juntamente com Maucir Campanholi, Samir Yazbek e 
Eduardo Semerjian. Professor do Curso de Teatro do TUCA. 
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Além dessa iniciativa, e em busca de outros projetos, junto uma interessada 

professora, que já havia sido dançarina profissional, acabam montando diversas Mostras 

de Dança e Festivais Internacionais, com o intuito de remontar o quadro de diferentes 

modalidades de dança em diversas partes do mundo. Esse evento serve também de 

amostragem de pesquisa para a Prof.a Katya Godoy122, que realiza seu trabalho de 

mestrado utilizando-se do material. 

 

 

 
Figura 18 – Reprografia de cartaz. II Encontro Internacional TUCA de Dança. São Paulo, 2002. Acervo 

CDM TUCA. 
 

 

Renato Ganhito, em sua fala, demonstra ainda que não era a verba que movia 

a vida universitária, nem ao menos a força de vontade da sociedade civil, senão a 

possibilidade concreta de permitir que os próprios atores sociais conseguissem sentir-se 

parte de um projeto e, com suas iniciativas pessoais, fizessem aquilo em que acreditavam, 

alterando assim suas histórias particulares. 

                                                                                                                                                 
120 Diretor e professor da PUC-SP, criou o curso de Artes do Corpo e dirigiu a Cia. de Teatro Trupitê. 
121 Atriz brasileira, ganhou Cannes em 2008 por sua atuação no filme Linha de passe.Formou-se na Escola 

de Atores do TUCA e ministra aulas no curso. 
122 Doutora em Educação, professora na PUC-SP, foi responsável por diversos eventos de dança na década 

de 1990 e início de 2000. 
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Marly Rodrigues123 e duas outras historiadoras, citadas anteriormente, 

prestigiosamente iniciam um embate muito relevante para o que chamamos de 

reconstrução do Teatro, preocupadas em debater patrimônio cultural e a forma como se 

pensava o que deveria ou não ser tombado, redigem o texto TUCA 20 anos, que tem 

publicação pela Imprensa Oficial, com diversas fontes históricas importantíssimas, 

incluindo depoimentos recolhidos por essas jovens. Junto com a publicação, em 1985, 

remontam o espetáculo teatral Morte e vida severinae convocam diversos atores da 

primeira montagem. 

Recordando também a forma como diversas trajetórias pessoais são 

redesenhadas ao contato com esse espaço teatral, após essa publicação, Marly inicia sua 

carreira no IPHAN e abre sua empresa de consultoria para acervos e arquivos de memória, 

constituindo-se importante personagem também para a história do arquivo do TUCA, que 

somente mais tarde vai receber um foco especial.Trataremos mais aprofundadamente esse 

assunto num capítulo mais à frente. 

Outro projeto realizado por esse grupo de pessoas foi o Festival do Minuto, 

que começou com uma ideia de um dos colegas de quarto de Renato e ganhou corpo em 

festivais internacionais. A concepção de que em um minuto qualquer um pudesse fazer 

um filme, talvez por que a década de 1990prescindia de realizações que pudessem ser 

mais individuais, porém com o mesmo tipo de divulgação que os projetos coletivos 

pudessem ter. 

Gostaríamos de pensar sobre a forma como a realidade social se modifica e 

dessa forma, modifica também toda uma metodologia de pensar cultura. Se antes os 

eventos e artes tinham um caráter combativo, não generalizando, mas em sua maioria, em 

dado momento a importância que podemos perceber é de que há uma reorganização de 

como se faz política, há também uma reorganização de como se faz cultura. Não se 

necessita mais de mensagens e outras artimanhas para passar pela censura, senão de uma 

ideia em que outras pessoas pudessem acreditar e compartilhar iniciativas reais para mais 

tarde, concretizá-las. 

                                                 
123 Preside a Memórias Assessorias e Projetos, trabalhou por muitos anos no IPHANe é doutora pela USP. 
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Acreditamos que o TUCA acaba sendo um dos diversos espaços que, ao 

analisarmos, conseguimos entender um pouco mais essas peculiaridades.Isso, porém, 

seria também possível de ser percebido, em outros estudos que tivessem até focos mais 

amplos ou objetos de estudo comparativos, com tantos outros espaços em discussão.  

Interessante também observarmos que começa a nascer uma forma de pensar 

arte financiada, em paralelo às discussões em torno de leis de incentivo, seja por causa da 

incapacidade da cultura de resistir e sobreviver, sendo que o mercado nasce por uma 

demanda que não é determinação desse tipo de pensar. Ao invés de ser espaço de lucro, 

bem como espaço da produção finalizada, a arte traz a inovação para sua negociação. 

Era comum na década de 1990que eventos em torno da criação da Lei 

Rouanet ocupassem o TUCA, para apresentação da lei, bem como para debates com 

diversos personagens que foram relevantes para sua formatação inicial. Esse mesmo 

Teatro utiliza-se dessa lei em diversos momentos, inclusive o que citamos,anteriormente, 

na reconstrução que é assinada por Joaquim Guedes e finalizada por seu filho, de mesmo 

nome, em 2002-2003, assimcomo no ano de 2008 para a implementação e estruturação 

do CDM TUCA, como mencionamos acima, com o apoio do escritório de Marly 

Rodrigues. 

A década de 1990acaba recebendo também, por nove anos, a invasão de um 

espetáculo chamado Castelo Rá Tim Bum, conhecido pelo sucesso na TV Cultura, que 

transforma-se em espetáculo teatral e tem continuações com a versão II e até mesmo a III, 

que somente se desenha, a última, como projeto e não se efetiva. 

A Escola de Atores começa a produzir seus próprios espetáculos e, com isso, 

modifica também a estrutura de cargos e funções do próprio Teatro, cada vez mais 

especializados e com as funções particulares de um Teatro, surgindo cargos como os de 

maquinista, cenógrafo, iluminador etc. 

Isto agregouuma estrutura organizacional cada vez mais elaborada e formou 

um corpo de funcionários que cada vez mais se viaespecialistas e não somente um 

amontoado de pessoas. As pessoas que trabalham no TUCA possuem respeito e admiração 

tão grandes por esses palcos que ficaria bastante difícil os apartar do que consideramos 

patrimônio. Brincadeiras à parte, todos eles já poderiam ter recebido a plaquinha com 

número específico! 
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CAPÍTULO 3 2000: UMA ODISSEIA 

 

 

Retornando à ideia de Mudanças e Permanências, um histórico do espaço é 

trabalhado no sentido de como o Salão Beta torna-se o TUCARENA e o Dom Paulo Tarso 

torna-se o Saguão do TUCARENA. É dado um descritivo de funcionalidade desses espaços, 

que tipo de utilização era dada a cada um deles e exemplos de peças que estiveram em 

cartaz – as estéticas selecionadas pelos diretores, como forma de escolha de proposta 

teatral. O pesquisador atento recordará que os dossiês são organizados por espetáculo, 

dando a possibilidade de vislumbrar com bastante clareza todo o arcabouço de 

peculiaridades que carrega um evento para sua realização. 

Todo e qualquer espaço que envolve uma diversidade de funções possui uma 

característica particular.É o caso dos sujeitos que trabalham no Teatro e têm atividades 

específicas, que podem ser vislumbradas frente a um estudo de descrição de cargos e 

funções, uma das ferramentas que a própria ciência arquivística pode traçar,por meio da 

análise da documentação, com intuito de estruturar a evolução institucional.124 

 Façamos também uma caminhada por diversas caricaturas do humano pela 

atuação nos palcos, que complementa a compreensão de como anda a arte pela 

possibilidade de consciência. 

 

 

Capítulo 3.1 A serpente 

 

  

Para salvar a platéia é preciso encher o palco de assassinos, adúlteros e insanos, em 
suma, de uma rajada de monstros. 

 
(Nelson Rodrigues) 

 

 

                                                 
124 Cf. anexos para informações a respeito da Evolução Institucional. 
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A serpente transporta-nos para um clima de exaltação vertiginosa, uma 

exaltação que uma irmã transfere a outra, sem o lado obscuro real da personalidade, 

querendo morbidamente compartilhar o amor, para sua própria projeção de amor, para 

seu eu, que se torna “eus”. 

A transgressão dessa forma fica contida no erotismo. Evidentementeque cada 

um de nós ressaltaria aspectos diferentes quando nos propomos a assistir uma peça, 

trazendo sempre para o discurso o momento político em que estamos inseridos. 

Ao mesmo tempo, o texto é escrito em um momento político específico, a 

peça é encenada, muitas vezes, em outros e a crítica, que aqui se apresenta, é tecida e 

influenciada de maneira diversa, com o olhar contaminado do ator social; ator que 

também se encontra em constante transformação. Podemos descrever resumidamente isso 

como “espírito deépoca”125. O homem não é – está sendo incessantemente126. 

Pelas frestas da conformidade e da articulação, colocamo-nos frente a nosso 

período e determinamos o clima que designará artisticamente a história. Os “ismos” 

também fazem parte da maneira como queremos contar nosso tempo e, acima de tudo, do 

lado em que estamos. 

Isto dito, retornamos às características ressaltadas de outros períodos da 

história. Estes podem servir de ilustração de como o que fazemos, vivemos ou criamos só 

pode ser entendido por uma abordagem mais ampla. Somos animais racionais, 

influenciados por todos os que vieram antes de nós, e só com base nisso é que somos 

capazes de conceber a experiência do hoje. 

Hegel, ao retratar e discutir a estética, também caracteriza a forma como seu 

tempo repensa a arte. Dando um espectro amplo à análise, propõe-se a reler os clássicos e 

pensar na forma como a arte foi sendo desenhada. Em uma de suas passagens, retrata 

uma história um tanto semelhante à de A serpente. Podemos pensar que da mesma 

                                                 
125 A descrição específica utilizada do termo “espírito de época” vem da tradição kantiana, que 

posteriormente influencia também Hegel. Nasce a partir de outro termo: o gênio da raça, sujeito ou povo, 
ou escrito que, em determinado momento, reúne um conjunto de ideias e valores que explica a forma 
como em uma época se pensa e a força que determinado povo adquire. No caso, a leitura feita abrange 
também a noção de “epopeia”. Podemos dar como exemplo a obra de Homero, Virgílio, Dante, entre 
tantos outros. 

126 Conceito que retorna ao filósofo pré-socrático anteriormente citado, Heráclito. 
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maneira com que Lévi-Strauss percebe o mito que viaja e apresenta características tão 

semelhantes e ao mesmo tempo tão dissonantes. Vejamos a análise hegeliana do mito. 

Atrocidades do mesmo gênero encontram-se na história de Procne, que foi 

transformada em cotovia. Procne (Metam., VI, V, 440-676) pede ao esposo, Tereu, que a 

deixe partir para visitar sua irmã Filomela ou que faça de maneira que esta a venha 

visitar. Satisfazendo a súplica, Tereu apressa-se em mandar aparelhar os navios e, por 

meio dos remos e das velas, alcança ele as praias do Pireu. No momento do regresso, 

Pandion, o pai, pede-lhe que dedique a Filomela um amor paternal e que, tão depressa 

quanto possa, lhe mande aquela filha que é a doce consolação da sua velhice. No entanto, 

terminada a viagem, o bárbaro prende a jovem que, pálida e temerosa de tudo, pergunta 

pela irmã. Violentamente, ele faz dela a sua concubina. Fervente de cólera, Filomela 

ameaça-o de esquecer todo o pudor e de denunciar a traição.Tereu então prende a jovem 

com fortes laços, puxa a espada e arranca-lhe a língua. Depois vai anunciar à esposa que 

sua irmã tinha morrido. Procne, desesperada, arranca dos ombros seus luxuosos vestidos 

e cobre-se de luto. Ergue um monumento funerário sobre o túmulo vazio e chora a sorte 

da irmã, que não era a que ela julgava. Que fez então Filomela? Presa e sem voz, recorre 

à astúcia. Num tecido branco, borda com fio de púrpura a notícia do crime e secretamente 

envia o tecido a Procne. Sabendo assim do lamentável evento, esta nada diz, não chora 

uma lágrima, mas não pensa senão em vingança. Chega à festa de Baco e, impelida pelas 

fúrias da dor, entra na prisão da irmã e leva-a consigo. Chegada a sua casa, perguntando-

se ainda que vingança tiraria do marido, vê entrar seu filho Itis. Olha-o com um olhar 

selvagem: como ele é parecido com o pai! Não hesita mais e cumpre a triste façanha. 

Mata a criança e serve-a como alimento ao pai, que bebe o sangue do próprio filho127. 

Não é de nosso interesse encontrar semelhanças ou diferenças entre as duas 

histórias, mas perceba-secomoporessas grandes tragédias é que conseguimos desvendar 

os mistérios escondidos nas parábolas que o ser humano fatidicamente desenha para si. 

Nelson Rodrigues, ao pensar no caráter do humano e na traição, busca 

respostas no âmago do que havia de pior na noção de moralidade. Era necessário 

compreender como uma classe social com os valores da classe média vivenciava essa 

                                                 
127HEGEL,.Estética. Op. cit.,p. 47-48.  
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comédia de erros, que tinha como particularidade descrever as diversas caricaturas do 

humano. Uma forma de pensar que também foi a que criou modelos como podemos 

entender que o Nelson seria o pai da geração que lutou pela expressão. Uma concepção 

regada de valores morais fortíssimos e ao mesmo tempo com real descrença na 

possibilidade de um bom homem128 como ideal. 

No capítulo que se apresenta serão traçadas continuidades e mudanças de 

algumas características da obra de Nelson Rodrigues, tanto da história como na 

encenação de A serpente,com Débora Falabella como atriz principal129 e sua irmã no 

papel de irmã da história. 

 

 

                                                 
128Cf. Rousseau, conceito de bom selvagem,Contrato social.  
129 Atriz conhecida por sua carreira televisiva, também atua nos palcos e no cinema. 
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Figura 19– Reprografia de cartaz.A serpente. Dossiê Cessão de uso A serpente. São Paulo, 2008. Acervo 

CDM TUCA. 
 

 

Traçando uma análise que possa contar com um pouco de crítica teatral, até o 

bem e o mal do teatro jesuítico cabem como comparação viável com a obra de Nelson 

Rodrigues. Esta também se preocupa com os pecados e a obediência de regras. O homem 

é visto como ser destrutivo que, para salvar-se de seu demônio pessoal, domina o outro e, 

dessa forma, impossibilita qualquer conceito de justiça. 
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Santo Agostinho130 não se satisfaria ao perceber que também sua obra pode 

vir à tona e ser contrastada com o que foi construído e imaginado na dramaturgia 

rodriguiana, porém, para as cidades do santo, Deus é o único julgamento e, em Nelson, 

cabe também a participação de vizinhos e coros. A própria plateia está condenada a 

assistir a sua própria condenação em nome de uma salvação moral posterior, frente aos 

valores burgueses. 

Nelson Rodrigues é possivelmente um dos maiores dramaturgos brasileiros. 

Se pensarmos que Sábato definitivamente o escolheu para analisar e introduzir seu teatro 

completo ao mundo, essa ideia fica efetivamente confirmada. Lembre-se também que foi 

Sábato que sugeriu ao Grupo TUCA participar do Festival de Teatro Universitário em 

Nancy131. 

O melodrama132A serpente contém um desenho bastante claro da exacerbação 

da humanidade por meio de preceitos da tragédia. Humanidade que poderíamos 

identificar com as maneiras da época em que a peça estava sendo encenada. Como 

gênero, propõe-se a ser análise moral do pensamento, preocupada com a excelência de 

caráter. 

Nelson cria mapas e roteiros dos espaços cariocas, construindo sempre 

personagens que encerram em si a humanidade mais visceral do modo brasileiro de viver 

e conceber realidades. Nesse contexto, seus escritos são rotulados por seu maior crítico 

de tragédias míticas ou cariocas. 

Podemos criar identificação com a obra em técnica; podemos tentar, às vezes, 

por comoção, viver de fato a cena e, por meio dela, sentir alívio de nossos próprios 

problemas. Seja salvação ou não, ou, como indicado acima, se existe a possibilidade de 

excelência de caráter em um melodrama autêntico, estamos basicamente no marco de um 

drama burguês. 

                                                 
130 Doutor da Igreja Católica, uma das figuras mais importante para o cristianismo. 
131 Essa referência foi retirada do livro Panorama do teatro brasileiro durante a discussão em que o autor 

trata especificamente da peça Morte e vida severina. 
132 Conceito um pouco confuso, para melhor explicação sobre o termo,cf.Peter Brooks. Melodramatic 

imagination. Nova York: Yale University Press, 1995.  
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No caso do Realismo brasileiro133, gênero qualificado por especialistas da 

arte, trabalha-se com a construção de um herói que não é tão herói assim. O narrador sem 

qualidades de Nelson também pode encontrar um ponto comum no qual, até mesmo em 

seu máximo de altruísmo, o personagem é condenado a dar-se mal. 

A arte realista propõe-se a elaborar criticamente a realidade pela realização na 

sua própria esfera, revelando assim uma visão de mundo clara quando o artista está 

operando o ato de atuar. Ninguém mais realista em pensamento de texto, e 

provavelmente também em encenação, do que Nelson; afinal, ele deixou rubricas de 

como o ator deveria estar-se sentindo. 

O Romantismo brasileiro134, que se propõe, por sua vez, a buscar a identidade 

nacional construindo nossa moralidade, somente toca em Nelson porque moral é com ele 

mesmo. Pena que ainda não éramos burgueses em ambos os períodos, e acredito que 

ainda não somos. O conceito de burguesia perpassa o conceito de identidade, e esta é uma 

luta que ainda não podemos assumir. 

A dramaturgia normalmente transita por uma enormidade de gêneros, e não 

pode ser simplesmente enquadrada em um, bem como a encenação.A encenação de A 

serpentetraz elementos interessantes para podemos pensar. 

Em primeiro lugar, a quebra da quarta parede, no sentido de que fala com a 

audiência, via microfone. Esse recurso, porém, somente é utilizado quando o personagem 

parece estar tratando de um problema pessoal, expondo fortemente o seu eu-sujeito. Ao 

mesmo tempo, parece uma daquelas cenas de talk-show,em queo participante é 

convidado a contar suas intimidades de maneira a ser colocado numa posição inferior, ou 

ao menos vitimizada. 

 

 

Laviolenciaes una violencia dentro de loslimitesdeljuego, delactolúdico y, por eso, puede 
ser purificante. 

 
(Maldonato) 

                                                 
133 Para melhores esclarecimentos sobre o termo,cf.Machado de Assis:a pirâmide e o trapézio, de 

Raymundo Faoro. 
134 Para melhores esclarecimentos sobre o termo, cf.Formação da literatura brasileira, de Antonio 

Candido. 
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A questão da história é pautada pela noção de grupo familiar e de relações no 

seio da estrutura social formada por intercâmbios de funções. Acima de tudo, os desejos 

dentro dessas relações. Relembrando alguns conceitos de Elizabeth Roudinesco135, 

podemos destacar que, por um lado, o amor tradicional simplesmente servia para a 

transmissão de regras e normas, com a célula familiar submetida à autoridade 

patriarcal.Hoje, por outro lado, temos o amor romântico da família moderna, que legaliza 

a reciprocidade dos sentimentos e desejos carnais pelo sentimento. 

 

 

É preciso lapidar nossas origens de escracho carnal. Os europeus fizeram isso quando 
transformaram canções medievais em sinfonias. O problema é que pode levar séculos. 

 
(Fernanda Torres136) 

 

 

A família de Nelson é um pouco mais complicada. 

Analisemos: o grotesco do comportamento humano é fundamentado na 

concepção existencial e na recusa violenta da realidade, embora esteja nela alicerçada, na 

distorção exagerada da sociedade. 

O texto A serpente é de 1978. O que ocorre em 1978? 

Naquele ano, cai o AI–5. Geisel é nosso responsável. Nas veias do teatro, 

passa a formação de grupos comoo Asdrúbal trouxe o trombone (1974), com Regina Casé 

e Luiz Fernando Guimarães, trazendo para a cena a comédia, e Trate-me leão (1977), a 

primeira criação coletiva do grupo. Eles influenciaram diversos grupos que começaram a 

trabalhar pensando na criação coletiva, seus seguidores. 

Em 1978, Zibgniew Ziembinski morre impedindo que uma encenação 

expressionista de A serpente seja realizada, como foi feito com o Vestido de 

noiva.Suposições. 

                                                 
135 Psicoanalista e historiadora francesa, professora na Universidade de Paris. 
136 Fernanda Torres. Pornochanchada.Folha de S. Paulo, São Paulo, 24 jul. 2011. Ilustrada.  
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Nelson também foi associado ao expressionismo, na época em que 

Ziembinski decide montar o Vestido de noiva. Expressionismo como forma particular de 

ver a expressão do homem dilacerado ante o caos universal que o rodeia, com visões 

subjetivas, frenéticas e delirantes, criando pseudorrealidades e explicando um pouco da 

decomposição do período descrito, o que explica inclusive a montagem feita pelo filho de 

Nelson. Nelson Júnior foi solto em 1979, ironias da vertigem. Quando ocorre o fato, o 

dramaturgo refere-se ao regime de maneira completamente diferente à que anteriormente 

fazia. “Bestas feras...” Abandona nas entrelinhas seu julgamento. 
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Figura 20 –Fotografias da montagem de Vestido de noiva, inovadora pelo figurino e cenário. Retirado 

deRevista SBAT de Teatro, mar. 2011. Acervo FUNARTE. 
 

 

Um expressionismo pós-guerra, com um caráter novo de renovação do 

mundo a partir da alma, pesando na conversão religiosa e moral, parafraseando Anatol 

Rosenfeld. 

Do choque entre o indivíduo e a impossibilidade de satisfação de seus desejos 

(“I can get no satisfaction, but I try” – Rolling Stones) e aspirações mais íntimas, cortado 

por padrões absurdos, entorpecidos pelo homem, a abstração expressiva também se 

propõe ao exagero, estimulando os elementos cênicos a seu limite. Cenário forte, figurino 
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forte, interpretação forte. Sim, as duas peças são de períodos muito diferentes, mas quem 

sabe podemos pensar que, nesses elementos, A serpente também se propõe isso, exagerar 

tanto na tragédia que cometemos o riso. 

O fluxo da consciência como técnica também é trabalhado com o recurso do 

microfone; disparamos sem pensar, sem parar, para conseguirmos entender o âmago. O 

gosto pelo acúmulo no grito e na autodestruição conduz, mais uma vez, ao grotesco. É o 

mecanismo básico de escape da loucura e do prazer enrustido em último grau. 

O cenário traz a asfixia dos apartamentos. O espaço enjaulado, criado, muda 

as formas convencionais de pensarem-seos espaços, seja pela leitura moderna de André 

Cortez, aprendiz de Daniela Thomas, atual esposa de Gerald Thomas. A iluminação do 

espetáculo influencia no estado de humor das personagens e suas reações, uma vez 

acuadas. 

Na encenação, os personagens são vis para que não o sejamos, realizando a 

miséria inconfessa de nós, a catarse de Nelson em suas palavras. 

A influência vem do drama novelesco que pensa a hipocrisia social. Também 

vem desde os personagens e suas personas, até as raízes (arque) típicas e sombrias. 

Podemos citar o drama passional, melodramático e o tom humorístico do escritor. 

 

Lígia – ele me esbofeteou. Torcia meu braço e com a mão livre me batia 
na cara. Eu guardei a minha virgindade para o bem-amado. E o tempo 
passando, e eu cada vez mais virgem. Hoje, ele falou rindo: – “diz que 
és uma puta.”. Respondi: “sou uma prostituta”. Berrou: – “Puta” e eu 
disse – “Sou uma puta!” Basta!137 

 

Nelson cria o estilo carioca de se movimentar e constrói roteiros da cidade, do 

modernismo carioca sem fraque e cartola. Nelson afirma a linguagem ordinária contra o 

poder da retórica, sufoca a subsistência e tem o hábito das polêmicas.   

Sua função, inicialmente de jornalista, que passa a ser a de repórter de polícia, 

futebol, crítica, crônica, conto, folhetim, romance, consultório sentimental, traz 

influências para a obra. O ficcionista torna-se feitor de crônicas memorialistas de seu 

período, ele próprio torna-se personagem de si. 

                                                 
137Nelson Rodrigues. A serpente.Teatro completo.Rio de Janeiro:Nova Fronteira, 1990. v. 4. 
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Existe uma rigidez mecânica dos personagens. Exacerbam suas manias, como 

tipos ideais, criando, dessa forma, uma visão moral da vida. No entanto, ao mesmo tempo 

exacerba-se o lado da investigação filosófico-moral e reflexiva, subjetiva, da memória 

afetiva, da recordação, do que guardamos no coração, e exorcizam-se diabos, na violência 

real do pensar. Demonstra-se assim, com sua obra, a solidão moral em que o homem se 

encontra, e fazem o strip-tease, como método e técnica obscena. 

Suas diversas influências podem encontrar fontenos literatos internacionais, 

por exemplo, Dostoievski138 e Dickens139. Existe em sua obra um exagero folhetinesco; 

vivências ordinárias da burguesia e proles numerosas, uma cotidiana penúria.Há também 

uma visão romântica do mundo, ncantatória, seria o melhor termo, se existisse a crença 

em um absoluto inalcançável, alimentado pelas obsessões. 

A ficção, para ser purificadora, tem que ser atroz, em um país em que direita 

e esquerda se confundem. Luzias e saquaremas140 dividem o cenário político, parecendo-

se tanto entre si. O reacionário pode até ser revolucionário, muitas vezes. 

Uma das meditações sobreque Nelson se debruçou foi a dramática política do 

João Ninguém sempre lembrado e a Chacrinha141, um lugar para a solidão. “É preciso 

tirar a fome brasileira de sua hedionda solidão...”, dizia Nelson. 

A ironia da dramaturgia é que a falsa aparência que criamos, quanto mais 

ligada a política, menos política parece do que uma obra que se pretende estética muitas 

vezes. Toda obra humana é verdadeiramente política devido ao animal humano que a 

produz. 

 

 

Sem agressividade não dá nem pra atravessar a rua. 
 

(Nelson Rodrigues) 
 

 

                                                 
138 Romancista da literatura russa. 
139 Popular romancista inglês daEra Vitoriana. 
140 Para maiores explicações sobre o termo, cf. José Murilo de Carvalho.Dom Pedro II.São Paulo: Cia. das 

Letras, 2007. 
141 Comunicador do rádio que encerra sua carreira já habitando as telas brasileiras. 
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O teatro brasileiro verdadeiramente brasileiro, dizem por aí que não existe; 

não em termos de instituição. O que existe são tentativas todas bem vindas de um esboço 

do que se fazer. Uma fábrica de ilusões com mistificação da palavra de ordem. Quase 

uma prostituição artística, o caminho seguro. Palpável a necessidade de abraçar a 

mentira. Um teatro comercial digestivo, desvinculado de análises sócio-políticas do país 

medíocre e burguês.  

No caso de A serpente, a montagem que ocorre no TUCA tem no elenco 

Débora Falabella e sua irmã, mimeses da história contada pela dramaturgia de Nelson. 

Uma das alternativas viáveis para o espaço teatral conseguir lotar o 672 lugares que 

oferece a nova versão do seu teatro principal é especialmente colocar em seu elenco 

algum artista que tenha seu caminho atravessado pela rede televisiva brasileira.Entendam 

que, não somente a administração atual, mas também as anteriores possuem um extremo 

respeito pela história do espaço, inclusive possibilitando que espaços de memória fossem 

criados, pela preservação e até mesmo ação de guarda, bem como com as diversas 

tentativas de manter grupos experimentais e peças de qualidade inquestionável até 

mesmo para os de espírito mais críticos, por causa desse olhar para o passado, necessário 

de quem vivenciou essa mesma história. 

Mas como sobreviver a um momento em que o teatro é visto como 

mercadoria, pura e simplesmente, mercadoria no sentido de produto e não em qualquer 

outro.  

 

Tratar qualquer tipo de manifestação artística como mero produto é 
pretender retirar-lhe seu significado cultural, rebaixando sua capacidade 
de interferência social, histórica ou política. Articulistas poderiam 
discutir a relação das obras de arte com o momento em que estamos 
vivendo com o mesmo vigor com que se discute um esquartejamento ou 
a violação de um painel eletrônico142. 

 

É de suma importância compreender o termo identidade como um valor real 

de nação que ainda não foi desenhado.Por nossa conta arriscamos a noção de epopeia, ou 

a forma como se deve contar uma grande história, em períodos históricos específicos e 

com uma noção de cultura que poderia ser exportada a todos. Sim, só temos bananas. 

                                                 
142 Hugo Possolo. Palhaço bomba. São Paulo: Editora Parlapatões, 2009, p. 30-31. 
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Sim, nossos espectadores estão anestesiados. Sim, nossa plateia é ausente e o povo ainda 

mais ausente dela. Sim, há alienação do movimento estudantil pós-DitaduraMilitar. Sim, 

estamos entorpecidos com campanhas publicitárias, num mundo de sonhos e fantasias, 

com valores burgueses. Sim, há nostalgia de um passado que foi enterrado nos palcos. Se 

preferirem continuar com a citação de Possolo, “Yes, nós temos intrépidos”, título de um 

de seus artigos. 

Não somos, porém, nação, e, com o discurso nacionalista, é ainda mais 

complicado. Como podemos fazer epopeia se o povo não faz parte dela? Nem esse 

público, que é tão necessário. 

Estamos falando de experiências que são empíricas. Formam-se atores 

televisivos sem o contato com uma real educação formal, senão encontros com esses 

grandes atores e uma escola que mais tem haver com a escolha de pessoas que vendam os 

produtos do que com a necessidade de educar humanos para a arte. 

 

 

Não é suficiente que nossos espectadores ouçam a narrativa de libertação de Prometeu; 
é preciso que eles se exercitem no prazer de libertá-lo. 

 
(Brecht) 

 

 

Nelson é considerado o pioneiro da dramaturgia moderna brasileira. Vejamos, 

o que é ser moderno? Sem buscar verbetes no dicionário de arte, moderno é aquele que se 

considera o não-ser-antes-dele, aquele que aceita influências anteriores e/ou quebra com 

isso, ao mesmo tempo. Então, nessa definição, todos somos modernos. 

Acreditamos que tivemos outros movimentos no país que podem ser 

considerados modernistas. Mais uma vez, porém, temos nação. Temos educação, temos 

plateia, então, o que afinal estamos discutindo? Se podemos falar, que voz queremos 

entoar. Se podemos cantar como vamosdispor nossas letras por algum tipo de ideal? 
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O ser que quis multiplicar sua imagem não colocou absolutamente na boca do 

homem os dentes do leão, todavia, o homem morde com o riso; tampouco em seus olhos 

toda a astúcia fascinante da serpente, contudo, ele seduz com as lágrimas.143 

 

 

Capítulo 3.2 Mulheres de Brecht 

 

 

Continuando o passeio, entra-se naSala de Ensaio, que é colocada como locus 

fundamental para a elaboração de uma peça ou qualquer arte de cunho performático, 

teatral ou de dança. É onde o erro é provocado, em nome da busca do produto final, ou, 

até mesmo na repetição, o encontro e as possibilidades do improviso. Esse espaço é 

também utilizado para os cursos de teatro ofertados pelo TUCA – uma das áreas do plano 

de classificação do fundo é exatamente a área ensino de Arte Cênica, que contém toda a 

documentação produzida pela função de ensino que a Instituição mesma exerce.Afinal, o 

que se ensina no teatro? 

Se por um lado temos as comédias de Brecht,por outro gostaríamos de 

ressaltar as tragédias do mesmo autor. Baudelaire, em seu ensaio sobre o riso, já citado 

diversas vezes, ressalta a característica infantil que tem frente aos sábios como função de 

diminuir a inocência contemplativa do mesmo. Para Aristóteles,naPoética, a comédia é 

vista como uma imitação de homens inferiores, e somente os espíritos são capazes de 

enxergar todos os possíveis vícios característicos do ridículo. 

As entranhas que gostaríamos de analisar é a de que, em pleno período 

ditatorial, quem abriga suas armas entre as paredes da Universidade é exatamente a figura 

de uma mãe, Nadir Khoury, que guarda em seu assoalho filhos da revolução, de um 

discurso formado para pensar o que era afinal que poderíamos discutir. Estávamos 

inseridos em uma universidade que abrigava movimentos sindicalista, da terra, de 

universitários, de professores, e até de mães.Qual mãe desenha a peça Os fuzis da 

senhora Carrar? 

                                                 
143Charles Baudelaire. Da essência do riso. Escritos sobre arte. Op. cit. 
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A história tem no cerne do enredo uma personagem denominada Mãe, que 

perdeu o marido na guerra. A maior parte da população a acredita louca por ter sido 

responsável por mandá-lo para o front. Ela tem dois filhos em idade para a luta e impede-

os de lutar. Ocupa todos os espaços de cuidado: cuida dos mortos, dos feridos, frequenta 

a Igreja, faz comida para os menos afortunados. No entantoum fato acontece, ela pede ao 

filho mais velho para ir pescar, ponto da história em que o irmão da mulher chega, um 

combatente de guerra, com o interesse de roubar os fuzis do falecido, escondidos sob o 

assoalho da mulher. Em meio aos embates sobre o porquê de ir ou não à guerra, os 

vizinhos fazem pressão com a voz do general, que convoca a morte pelo rádio. Seu filho 

mais velho morre pescando por uma bala que o atinge em meio ao mar, o outro foge para 

ir à guerra. 

 

Aí podemos ver, em exemplos historicamente situados, as conexões 
mais importantes entre formas de relações sociais e formas teatrais 
específicas. Essas conexões podem ser identificadas, da mesma 
perspectiva histórica, em outras formas artísticas. (WILLIAMS, 1988, 
p.105) 

 

Brecht representava, naquele momento, a discussão da polaridade de forças 

sociais em luta, uma reação ao sofrimento crucial: preciso e literal que pode ser 

encontrada na poesia completa do autor – “Vivo com efeito em épocas negras”, que 

identifica um sistema político como causa principal de sofrimento e de descoberta da 

esperança na luta contra ele. A reação alternativa estava precisamente no cínico 

desengano quanto às duas coexistências no espaço público de virtude, como também no 

assassinato, moralidade e pobreza. 
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Figura 21– Reprografia dedocumento. Folder. Dossiê Os fuzis da senhora Carrar. São Paulo, 1968. Acervo 

CDM TUCA. 
 

 

Através de um deliberado endurecimento contra uma compaixão sem 

reservas, ia-se desenhando um selar e ocultar de uma ternura por demais desprotegida. A 

realidade forma assim um sofrimento em cena com seu peso natural, o espectador 

desestruturado torna-se dessa maneira participante. É uma das estratégias de trazer para o 

espectador uma informação que ele não poderia obter em qualquer outro lugar, por 

intermédio de um princípio ativo que ele não compreende e sobre o qual tem de pensar, 

tem de procurar. Demonstrando um sistema maléfico protegido por uma falsa 
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moralidade, despertava a piedade humana e utilizava de repetição em nome do 

entendimento. “A perversão dos valores por um falso sistema pode penetrar tão 

profundamente que apenas um novo e amargo endurecimento pareça relevante. Em vez 

de compaixão é preciso um choque direto!” (WILLIAMS, 2002) 

Ressentimento cru e caótico: uma ferida tão incisiva que passa a requerer um 

novo ferimento,que causa um ultraje que exige que as pessoas sejam 

ultrajadas,provocando a repugnância ao corporal: cuspe, excremento...repugnância 

também ao falso amor.  

Racionalizando o retrato da respeitável sociedade burguesa, “propriedade é 

um roubo”144, instituição dela impiedosa, ladrões e prostitutas são verdadeiros retratos. 

Cria-se, assim, um prazer consciente que se tem em relação a uma vida inferior, 

controlada e distanciada, ou uma proteção de atitudes morais convencionais, imoralidade 

reprimida. Joga ao espectador a responsabilidade, conferindo ao teatro uma nova função. 

Demonstra que o estilo narrativo ou drama aristotélico não tem sentido histórico nem 

crítico. Se a responsabilidade está no público, está em todos os lugares que transbordam o 

palco, era na vontade do encenador o desejo de montar um exército de consciências. Não 

conseguimos entender esse tipo de necessidade emdias em que, supostamente dentro de 

um governo democrático, podemos dizer mais do que palavras, tudo, porque são nesses 

mesmos tempos que nada falamos. É, porém, o tipo de argumento extremamente 

importante na lógica do impossível. 

 

 

Pensar acima do fluxo da peça é mais importante do que pensar de dentro do fluxo da 
peça. 

 
O teatro pode encenar qualquer coisa: ele teatraliza tudo. 

 
(Brecht145) 

 

O sofrimento é encoberto socialmente, demonstrando a mudança da 

verdadeira moral. Podemos fingir que somos mais felizes do que somos, distribuindo a 

                                                 
144 Expressão cunhada pelo famoso anarquista Proudhon. 
145 Brecht. Diário de trabalho. São Paulo: Nova Fronteira, 2003, p. 52. 
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imundície fria e calculada de prostitutas de bom coração e contrabandistas velhacos que 

conhecem o jogo da hipocrisia. Devemos ir além da seriedade dos velhos preceitos. 

A rejeição à moralidade tradicional causa choque, buscando entender o 

funcionamento da ordem convencional por uma paródia da oposição e da revolta de um 

fascismo que se alimentou do agridoce da insensibilidade, primeiro da necessidade da 

comida, depois do conceito da moral. Devemos recordar que, no ano de 2009, Brecht 

mais uma vez está sendo interpretado nos palcos do TUCA, agora com um novo texto, 

Alma boa de Setsuan. A boa alma146 a ser salva ou a redimir os trabalhadores que agora 

se contentam com novas revelias. Há uma real dificuldade em fazer o certo, e desse tipo 

de mensagem é que está impregnada essa fase do autor que foi interpretado diversas 

vezes no palco desse Teatro. 

Por meio da moral revolucionária, o trabalhador do partido vê-se impregnado 

de compaixão. Percebendo a presença do sofrimento, e para aliviar a dor, solicita uma 

reforma parcial, metodologia de um esforço revolucionário. Transformação dialética da 

bondade em seu oposto, rejeitando voluntariamente a bondade, de modo como ela se dá 

em sua imediatez:“É no processo social que nós vivemos, nós que não somos 

mártires.”147 

Existe, assim, uma aceitação necessária da culpa no necessário assassinato, 

medindo um peso na escolha de matar na experiência mesma do trágico através de um 

gesto duro e formalizado, simplesmente colocado como obstinação. Gesto que não é 

político, e sim cultural. Questionamos, por que não chamá-lo romântico? 

O revolucionário literário pode e deve também ser lido como um criminoso a 

convite de ver o que acontece com uma pessoa boa numa má sociedade – não por 

asserção, mas por meio de uma demonstração dramática, como no caso da peça Mãe 

Coragem, em que a bondade não se pode expandir, afinal ela é meramente usada e 

abusada, provocando uma ruptura na consciência. Escapar exige um sacrifício redentor, e 

Brecht rejeita esta ideia: sofrimento não pode enobrecer. Altruísmo? 

A experiência é generalizada no interior de um indivíduo e, como tal, cria 

categorias como bondade e maldade, expressões alternativas de um mesmo ser. Na 

                                                 
146 Josué 6,17.  
147 Raymond Williams. Tragédia moderna.São Paulo: Cosac & Naif, 2002, p. 142. 
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representação da escolha que requer decisões, nenhuma resolução é imposta e, por isso, 

somos formalmente convidados a refletir sobre respostas usuais que, poderíamos pensar, 

são levantadas por outros personagens antes mesmo de que o espectador observe o 

mundo mediante as ações e tensões de uma única mente. 

Por meio de generalizações, o dramaturgo apela ao julgamento impessoal, 

quase como uma ciência, e utiliza-se de didatismo, formatando uma teoria da arte como 

exposição e revelação que tem como dinâmica essencial a ação moral. Pessoas tornam-se 

vivas sobre o palco. Veja o que acontece a essas pessoas e reflita sobre isso! 

O primeiro fato é a necessidade de deixar claro que a encenação dá-se como 

se o espectador não estivesse presente. Assim, utiliza-se de frases do tipo que poderiam 

ser afirmadas por qualquer um. “Um homem é um homem” pode ser um bom exemplo, 

mostrando a facilidade da linha de raciocínio e a imbricação de tentar fazer um teatro 

para todos e ninguém. 

Preconiza-se a quarta parede, tirando do espectador aquela sensação de que 

está enxergando pela janela, mas que faz parte da atuação e tem opinião a ser formada 

sobre ele – traz o peso da responsabilidade para o espectador. A formação constante é 

fundamental para que a mensagem chegue ao espectador mesmo que ele não perceba que 

isto está ocorrendo. Ator e personagem são só um, mas diferentes, mostra o que faz, sem 

esquecer de que existe uma lição pedagógica por traz de sua atuação. Distância ou 

separação entre o ator e o personagem, ao mesmo tempo. 

O ator não deve mostrar que atua, mostra que é quem atua e também mostra 

como o faz. Assim, não se limita somente às estrelas (astros) a capacidade de atuar, mas a 

seres humanos, capazes de sentir aquela emoção e vivenciar aquelas situações, nós. Ao 

trazer para o universo da realidade a mesma natureza da ação, a repetição em si dos 

movimentos cotidianos não necessitam de floreamento, nem ao menos a relação com o 

espaço exagerada com cenários que ultrapassem a objetividade do movimento preciso. 

O tempo construído diante do público é um único momento, o agora, 

independente de quando a peça foi escrita. Temos lição e opinião a ser imbricada à ação 

dos personagens e suas atitudes, que podem ser condenadas ou não, pelo espectador. O 

julgamento de valor não cabe aos atores ou ao diretor e sim ao público. 
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Cenas independentes e associadas em sequência lírico-épica, pela necessidade 

da formação de quadros de cenas para trazer realidade à ação dos personagens, e também 

para melhor compreensão da peça. 

Distância ou separação entre o palco e o espectador, também como forma 

pedagógica de demonstrar a necessidade de avaliação das ações dos personagens, uma 

vez que o espectador é convidado a julgar e avaliar todas as atitudes dos personagens. 

O nome dos personagens é a função social que exercem, mas não todos, como 

o caso de Galileu, mas sim em Mãe Coragem. Não é a primeira vez que isso ocorre na 

literatura, podemos citar o caso da Odisseia, o ferreiro que ajuda Ulisses a matar os 

pretendentes de Penélope. Mas voltar a essa lógica, em plena época de guerra, traz 

sentido político à narrativa, que adquire um caráter político-crítico forte de 

despersonalização do personagem em sua função social. 

A música comunica, pois ela traz o mais sentimental dentro da obra de 

Brecht.É o momento em que o ator pode simplesmente interpretar e sentir.O cantotorna-

se uma continuidade do diálogo, não algo ao público. A continuidade dá-se como parte de 

uma vida ou condição em que estamos postos, a música serve de expressão forte dos 

sentimentos dramáticos. O silêncio pede atenção. 

Há comentários no texto, no meio da peça. Muitas vezes Brecht traz um 

comentário que as entrelinhas poderiam terexpressado, mas ele considerou necessário 

acrescentar uma rubrica em nome de chamar a atenção do espectador para um fato 

ocorrido. 

Tornar conhecido os fatos dá uma qualidade funcional ao texto. É necessário 

que possamos entender o que o autor quer passar, mas só o necessário para a mensagem. 

Nesse ponto, o texto não é descritivo, ou extremamente narrativo, são curtos os 

diálogodedicados a passar a mensagem didática básica, sem excesso. 

Distancia-se a ação, na peça, derrubando a quarta parede e intervindo no 

público. Somos responsáveis pela sociedade que formamos, alerta-nos Brecht desde o 

início da peça. Muitas vezes a quebra do personagem é parar sua ação como personagem, 

olhar para o público e opinar sobre o que está acontecendo, como se pudéssemos por um 

momento isentar-nos de nossas ações e qualificar, com o olhar distanciado, outras. 
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Formação básica para o caráter crítico do espectador. Não se deseja saber o fim e sim o 

que dará o espírito de ironia e madura superioridade.  

O mesmo com os quadros. Não necessariamente se sabe o fim de um quadro, 

mas sabemos do próximo uma quantidade de informações necessárias para entendermos 

o anterior. 

Cartazes como parte da cena são mais um meio de demonstrar ao público o 

quanto eles precisam prestar atenção a determinado quadro, mas também um meio de 

ressaltar datas, comunicar o político, como os panfletários o fazem, etc. 

 

O teatro não pode ser um instituto de auxílio para a formação política. 
(LEHMAN, 2009, p. 12) 
 
…ao deixar acontecer através do teatro, mas não ao representar, imitar 
ou trazer ao palco uma realidade política que acontece em outro lugar, 
para no máximo impingir uma mensagem ou uma doutrina, e sim ao 
deixar a política ou o que é político atingir a estrutura do teatro, ou seja, 
ao atravessar o presente. (DERRIDA, 2002, p.15) 

 

O que antes se discutia era a inevitabilidade da tragédia, que Brecht recusa 

assim como não aceita a tragédia tradicional, nem mesmo a moderna renúncia trágica. As 

escolhas são pautadas de dimensão potencial, provocando uma ação continuamente 

encenada e reencenada. A ação resultante é intrinsecamente humana e tem continuidade. 

Cria a dramatização de instintos e ilusões conflitantes, de intuições imperativas que não 

são, mas que poderiam ser, atravessadas e suportadas. A finalidade da ciência, em última 

instância, é permitir que todos os homens possam aprender a compreender seu mundo. A 

traição de Galileu para Brecht é fundamental para dar continuidade a seus trabalhos. 

Separar o trabalho de sua finalidade humana seria trair aos outros, seria trair à vida. 

O modo de olhar o mundo, nesse caso, reside em uma ação dramática. A 

verdadeira e a falsa consciência coexistem num mundo imperfeito em que a falsa 

consciência leva à falsa ação, o que determina a existência da tragédia – um tipo muito 

complexo de sentimento. A escolha humana, por sua vez, não é definitiva. A questão 

básica é a de continuidade histórica. Como entender, como ser de outro modo – tanto o 

processo real também é movimento quanto o sofrimento pode ser evitado, e por que não o 

é? 
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Congrega a aceitação da contradição reconhecendo o fato da história: a luta 

revolucionária como processo. Este pode ser atravessado, resolvido, modificado por uma 

ação. A estática é a abstração do homem e da condição da alienação frente à revolução 

que deve ser evitada, e assim a tragédia deve ser posta em suspensão e generalizada 

frente à catástrofe. A única resposta seria a revolução diária na vida, respondendo à morte 

e ao sofrimento com uma voz humana. 

 

 

Vou largar este mau hábito, e esforçar-me por adquirir esse bom… 
 

(T.S. Eliot148)  
 

 

O espetáculo pode ser descrito como dinâmico, passível de modificações 

durante a prática e comprometido com a contribuição para a busca de uma estética 

popular. As apresentações eram realizadas para operários em bairros periféricos, a preços 

reduzidos, e, se para classe média, com preços normais. Buscando caminhos para 

emancipação do homem com apoio, colaboração e troca de experiências, exercício de 

consciência mútua, lazer e entretenimento.  

 

 

Quem não sabe ensinar divertindo e não se diverte ensinando, não serve para ser ator.  
 

(Raymond Williams,Tragédia moderna) 
 

 

Uma das experiências em entrevistar atores sociais e, nesse caso, também 

personagens, por profissão, é que na maioria das vezes, por mais que carreguemos 

preceitos cristãos – em específico, não julgar o próximo –, ainda assim o fazemos. Faz 

parte das características que adquirimos com o tempo, principalmente com o exercício da 

                                                 
148 T.S. Eliot. Notas para a definição de cultura. São Paulo: Perspectiva, 2008, p. 31. 
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crítica, talvez os céticos um pouco mais vacinados pelo pessimismo que os rodeia e os 

arautos pelo otimismo da vez. 

Durante o programa de entrevistas realizado pelo CDM TUCA, Suas 

memórias, Nossa História, uma das entrevistadas foi especificamente com Denise Fraga, 

que, lotada de charme, despejou nos poucos participantes que assistiam ao trabalho um 

punhado de otimismo, regado pelo discurso que está trabalhando nesse últimos tempos 

uma quase solução, que de alguma forma viria a confirmar a posição que anteriormente 

havia levantado sobre as trajetórias que se modificavam pelo espaço que estamos a 

analisar.  

 

 

Admitir que é do mesmo homem o saber fazer uma comédia e uma tragédia, e que aquele 
que com arte é também um poeta trágico é também um poeta cômico. 

 
(Platão) 

 

 

A importância do cômico levantava a atriz, preocupada em utilizar sua 

trajetória pessoal para educar no teatro. Por que não se aproveitar da velha forma irônica 

de satirizar os diversos eventos da vida em arte, senão para ensinar? Brecht via em seu 

caminho essa possibilidade e, ao mesmo tempo, missão. 
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Figura 22 – Reprografia de cartaz. Dossiê Alma boa de Setsuan. São Paulo, 2010. Acervo CDM TUCA. 

 

 

Nossa breve homenagem a ela, que acompanhou parte do processo pessoal da 

trajetória da autora que aqui se altera pela arte, que, enquanto escolhia um texto para 

interpretar na Recriarte Escola Profissionalizante de Teatro, via ela mesma, a atriz, 

Denise Fraga, pela fresta da janela do camarim, que era em frente à sala do Acervo do 

Teatro, maquiando-se em frente ao espelho, para interpretar a atriz andaluz, a prostituta, 

única boa alma que uma cidade poderia encontrar para mudar o pequeno destino daquela 
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população, para abrir ao senhor Deus que ainda busca, até hoje, se permitem, por um 

bocado de redenção. 

Abaixo, o texto que tantas vezes repetimos em um processo de montagem 

teatral, que aparentemente nada tinha em relação à peça encenada ou à atriz, mas que 

fazia parte do repertório sentimental da atriz que, do outro lado, ainda enxergava no 

ombro do gigante o reflexo do espelho de quem coloca no rosto uma máscara para 

possibilitar a apresentação de si ao outro. 

 

A atriz no exílio 
(Dedicado a Helene Waigel) 
 
Agora ela se maquia. No quarto branco 
Senta-se curvada, sobre um banco precário. 
Com gestos ligeiros 
Aplica-se a maquiagem diante do espelho. 
Cuidadosa afasta do rosto 
Toda particularidade: a mais leve sensação 
O transformaria. Por vezes 
Deixa que os ombros magros, nobres 
Caiam para a frente, como fazem 
Os que trabalham duramente. 
Já veste a camisa grosseira 
Com remendos nas mangas. Os sapatos de fibra 
Ainda estão sobre a cômoda. 
Quando ela está pronta 
Pergunta ansiosa se já chegou o tambor 
Em que será feito o ruído do canhão 
E se a grande rede 
Já está no lugar. 
Então se levanta, pequena figura 
Grande lutadora 
Para calçar os sapatos e representar 
A luta da mulher de pescador andaluza 
Contra os generais.149 

 

                                                 
149 Bertold Brecht. A atriz no exílio. Poemas completos.  
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CONCLUSÃO “Pra botar no disco” 

 

 

A função básica da memória é evocar todas aquelas percepções passadas que sejam 
análogas à percepção presente, recordar para nós o que as precedeu e o que as seguiu e, 

assim, sugerir-nos a decisão que seja a mais útil. 
 

(Will Durant150) 
 

 

 
Figura 23– Fotografia dos movimentos para a reconstrução do TUCA. Fotógrafa Cláudia. São Paulo, 1985. 

Acervo CDM TUCA. 
 

 

                                                 
150 Will Durant. A história da filosofia. Rio de Janeiro: Editora Nova Cultural, 1996. Coleção os 

pensadores. (Bergson.) 
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Apagam-se as luzes. Toca o primeiro sinal. A plateia faz silêncio. Segundo 

sinal. Algumas pessoas ainda se movem, tentando alcançar algum espaço da bolsa ou do 

bolso onde um objeto ainda pode vir a ser sonoro. Terceiro sinal. Entram os primeiros 

atores da primeira cena. 

Há um Patrimônio Documental que começa a ser percebido no momento em 

que criar um espaço de memória torna-se ação fundamental da direção do Teatro. 

Preocupados com a guarda e difusão da documentação histórica, os 

responsáveis pela a instituição TUCA, tiveram sempre, de alguma forma, alguns cuidados 

com a preservação151 mesma dessa documentação.ao longo da história desse bem 

cultural. 

Desde a década de 1970, alguns de seus administradores já começam, por 

meio de correspondências,a estabelecer critérios e criar atribuições que se pautavam em 

debater a importância de guarda da documentação histórica, bem como de registro das 

atividades que ocorriam no Teatro por meio de suportes, em especial iconográficos.Dessa 

forma seria possível conservar a história da Instituição através de imagens. 

O arquivo de uma instituição, acumulado em sua trajetória, cria significados, 

legitimando-o e, ao mesmo tempo, qualificando-o enquanto espaço. O CDM TUCA traz 

marcas da trajetória do TUCA, que, por sua vez, busca, desde seu nascimento, ser 

construtor e transformador de identidade, ao mesmo tempo em que pode e deve ser visto 

como objeto sociológico e histórico, que permite revelar ideários políticos, projetos 

pessoais e sociais. (HEYMANN, 2005, p. 26)     

O Centro Nacional de Referência Cultural, que depois se constitui no 

Ministério da Cultura, foi correspondente mesmo de um antigo administrador (Mario 

Dias152) do TUCA, que tinha interesse em criar uma base comum de dados com as 

informações de todos os espetáculos. Isto em plena Ditadura Militar, quando um dos 

intuitos de organização da documentação era a possibilidade de controle frente às 

atividades que poderiam ter um cunho de “fora da normalidade”. 

                                                 
151 Trabalhamos no tema guarda, preservação e difusão da documentação do TUCA em artigo apresentado 

para o VII Congresso de Arquivologia do Mercosul. Cf. Novaes; Fernandes, 2009.  
152 Foi superintendente do TUCA por um breve momento, na década de 1990. 
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Devemos lembrar que Arquivos Nacionais são construídos sob a égide da 

noção de conservação documental a serviço do cidadão, espaço de embate e de luta na 

preservação de direitos e deveres, dado que poderiam ser consultados por todos e 

obrigatoriamente garantido pelo Estado, apelando para a memória na história, como 

prova, com seu valor probatório. 

A própria construção do CDM TUCA perpassa a noção de identidade153 de 

uma instituição que se considerar privada de caráter público com fins filantrópicos, por 

isso a necessidade de abrir as portas de seus registros, como um tratamento de respeito à 

sociedade em geral.  

Um dos motivos de trabalhar com o evolutivo histórico e administrativo de 

uma instituição, no caso, oTUCA, é a necessidade de organizar e estruturar conceitos para 

colocar-se em evidência tendências, buscando brechas nas relações sociais vividas e 

atribuindo significados ao passado, de maneira que se possibilite um olhar mais apurado 

sobre a classificação de documentos, ferramenta da ciência arquivística. Lidar com a 

documentação leva à descoberta de relações e confronto entre fatos. 

O Centro de Documentação e Memória do TUCA é responsável pela 

conservação e guarda dos documentos, bem como pela difusão e descrição em bases de 

dados para pesquisadores e consulentes. Os lugares da memória são utilizados para que, 

em sociedades em que não lembramos do que importa, escolhemos locais para realizarem 

esse tipo de serviço por nós154. 

Nesse capítulo pretendemos demonstrar a baliza das transformações 

mercadológicas na arte, no TUCA. Portanto, talvez a Bilheteria seja o espaço que deva ser 

apresentado, pois ele é o responsável pela comercialização da arte e tambémo produtor de 

uma tipologia documental bastante característica, o borderô, que remonta à quantidade de 

público bem como à renda adquirida por espetáculo. 

 

 

Comecemos pelas entranhas!  
 

                                                 
153 Trabalhamos especificamente com essa tônica no artigo apresentado ao Congresso Internacional de 

Informação de 2008. Cf. Novaes, 2008.  
154 Para maiores esclarecimentos sobre essa ideia, cf. Novaes, 2011.  
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(Spánkhna155) 
 

 

Há alguns dias, frequentando a Caravana da Anistia, que ocorreu no TUCA no 

dia 18 de março de 2011, recordamos – verbo do coração – a razão dessa pesquisa. Há 

algum tempo, era difícil falar. Há algum tempo, as pessoas eram presas por pensar. Há 

algum tempo, as pessoas não podiam representar. Há algum tempo, escrever música 

poderia e deveria ser considerado algo censurável. Nossa geração, a que se senta nesses 

bancos e ocupa agora cadeiras de mestre, até mesmo os jovens doutores, não viveram 

esses momentos, não sentem esse tipo de peso, no cotidiano de suas ações que podem e 

devem ser repensadas. Naquele tempo, na Ditadura, viver era uma ação política, porque a 

relação que você estabelecia com o todo já o transformava e já queria insinuar uma 

escolha, clara e radical, de em que lado se estava. 

Assumimos certa emoção durante o evento, em pensar que esse mesmo 

Teatro, que é tema de pesquisa, serviu de palco para todos esse embates. Mesmo nos 

momentos mais complicados de estabelecer-se esse tipo de relação já se faz sentir o peso, 

nas entranhas, da responsabilidade ao discutir qualquer assunto que envolva um espaço 

dessa magnitude. Achávamos graça, ao perceber um pesquisador agregar valor a seus 

objetos. Era um aperitivo para que as pessoas tivessem minimamente interesse naquilo 

que mais tarde eles iriam debater.  

A conclusãoque aqui se tece pretende pensar em como os produtos da arte 

estão ligados à produção social, a um contexto histórico definido, que tem sua gênese nas 

estruturas e significados, nesse e através desse contexto.Perguntar-nos como se explica 

que permaneçam vivos, que nos toquem como forma social, sendo que suas condições 

necessárias se dissiparam? 

OTUCA é palco do Grupo TUCA, e guarda sua documentação histórica, assim 

como a de tantos outros grupos universitários, amadores e profissionais. Foi palco de 

                                                 
155 Comentário sobre a pesquisa de Ruth Padel. In and out the mind: Greek images of the tragic 

self.Princeton, NJ: Princeton University Press, 1992. Ritual do sacrifício sangrento – Animal é degolado, 
deve ser aberto para expor suas entranhas, para destacá-las, examiná-las, com cuidados, os invisíveis, 
escondidos no corpo da vítima não é só buscar a vida que a animava, mas as marcas nelas inscritas, e que 
o sacrificador deve saber em relação ao divino tem o valor de presságio verídico – Lembrar rabino 
(comida/morte). 



116 
 

  

diversos cantores nacionais e internacionais, incluindo na lista Mercedes Sosa e Astor 

Piazzola, bem como Caetano Veloso, Chico Buarque, Elis Regina, Nara Leão, Caetano e 

Novos Baianos, entre outros(1965-1982). 

Acreditamos que uma das questões mais relevantes a ser discutida, que 

muitas vezes acabou ficando somente no pensamento de uma documentalista e não se 

evidenciou no papel, é de como o valor de troca, a noção mercadológica foi-se 

modificando com o tempo no histórico desse Teatro. 

 

 

As mais altas formas de arte podem nascer em sociedades menos desenvolvidas. 
 

(Pierre Vernant156) 
 

 

Importante termos em mente que, ao contrário de Roberto Schwarzem seu 

ensaio “As idéias fora do lugar”, o trabalho aqui apresentado parte do aspecto 

revolucionário da arte, da noção de que o homem é o único animal em que os sentidos 

(olfato, visão etc.) não são apenas resultado da evolução biológica da espécie. É também 

produto de uma história social e cultural, especialmente da história de diversas artes em 

suas especificidades, de acordo com Marx emEsboço de uma crítica da economia 

política. 

Retomando alguns fatos históricos que precisam estar claros antes mesmo que 

saibamos da relevância de um ou outro argumento, lembramos queTeatro Universitário, 

fundado em 1965, inicia sua carreira comopalco de nascimento do grupo TUCA
157, que 

mais tarde empresta o nome ao Teatro. 

 

No momento atual, por exemplo, o órgão federal, o SNT, virou feira de 
auxílio aos nordestinos; a Comissão Estadual de Teatro de São Paulo, 
que antes mantinha certa vantagem de critérios, porque ao menos 

                                                 
156 Perspectiva trazida do capítulo “O sujeito trágico: historicidade e transistoricidade” de Pierre 

Vernant,Mito e tragédia na Grécia Antiga. São Paulo: Perspectiva, 2002. 
157 Vale a pena ressaltar que esse grupo é de universitários da própria PUC, que, unidos com o intuito de 

fazer arte e direcionados por Roberto Freire, montaram diversas peças de repercussão internacional.Para 
mais informações, cf..  Marly Rodrigues. TUCA 20 anos. Op. cit. 
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tentava um tipo de ligação direta com a classe teatral, em suas últimas 
reuniões de distribuição de verba, virou leilão, tendo por fundo uma 
noção de justiça, baseada na distribuição franciscana de uma migalha a 
cada um, que em última análise esconde completa injustiça e total 
incapacidade de promover, segundo critérios objetivos, o 
desenvolvimento do teatro paulista...158 

 

Nesse momento,a situação da verba com a qual o grupo sobrevivia pode ficar 

mais clara se entendermos como funcionavam as relações institucionais precisamente 

nesse período.Explicitamos:oreitor da Universidade Católica Paulistana, Oswaldo 

Aranha, em conjunto com sua secretária, Maria Lauandos, respondiam aos pedidos de 

utilização de espaço, o que simplificava a estrutura funcional mesma do espaço teatral, 

que não possuía sede nem corpo próprio de funcionários para o estabelecimento das 

relações, desde sua fundação em 1965. 

Existia, sim, para os órgãos pedintes, uma tabela, estabelecida via ato da 

reitoria, que designava o cálculo de valor específico para cada tipo de situação e a forma 

como haveria de ser estabelecido o valor de locação para cada um dos eventos a serem 

realizados. O TUCA, grupo que a própria Iniversidade “inventara”, não pagava valor 

algum para realização de ensaios, bem como para a apresentação de espetáculos. 

Utilizavam, inclusive, o Teatro para a arrecadação de verba, para que os espetáculos e 

eventos servissem de impulso ao fundo que fariam para produzir as suas demais 

atividades. Boa parte dessa documentação torna-se, assim, parte do fundo do grupo e 

explicita esse lado organizacional dos universitários, que foi denominado “Área 

Administrativa” na ordenação dos dossiês.  

Complica-se um pouco a relação do Teatro com esse grupo quando outros 

eventos apresentam-se, e a pauta do Teatro começa a ser requisitada para outras 

atividades. O grupo, percebendo a relevância que foi tomando e seus direitos frente às 

decisões na agenda do Teatro, acabou crendo possuir uma força política interna na 

Universidade suficientemente justificada para reivindicar um locus estratégico frente aos 

demais grupos. Era a vontade mesma de que o espaço fosse do grupo e não da 

                                                 
158 Fernando Peixoto. O público de teatro, esse desconhecido: sua composição, pensamento, sua presença e 

sua ausência,Revista da Civilização Brasileira, 2 jul. 1968. Caderno especial. 
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Universidade, que também promovia eventos e locava para eventos externos,que acabou 

o Teatro a ter vida própria além dos projetos do Grupo TUCA (1965-1973). 

Por outro lado, os demais grupos teatrais universitários também eram 

privilegiados nessa tabela de valores.Isto não era simplesmente um privilégio do grupo da 

própria Universidade, que, entendendo as dificuldades de produção e preocupada em ter 

uma pauta interessante para seus universitários, foi dando espaço para acontecimentos 

teatrais das ordens mais improvisadas possíveis. Sempre atentando para que um dos 

espaços teatrais que o TUCA abrigava, mas que não estava na agenda da cidade de São 

Paulo, era exatamente o Salão Beta. Este servia de quadra, bem como de espaço 

alternativo para utilização pelos CAs, DAs159 e outros órgãos – que, em dado momento, 

inclusive, foram perseguidos pelo Governo Militar – para a realização de peças que não 

estavam à disposição do público em geral, nem ao menos passavam por nenhum crivo de 

censura (1965-1978). 

Outros eventos recorrentes nesses primeiros anos do Teatro da Universidade 

são exatamente as escolas normais e suas formaturas, os lindos desfiles de becas, bem 

como os diversos cursos de balé e seus espetáculos de formatura.Questionamos se esses 

jovens e crianças de classe média da década de 1960, em sua maioria, dança até hoje, 

porque são tantas escolas que gostaríamos de ter espaço para nomeá-las todas: Ballet 

Paula Castro, Ballet Art, Kika Tap Center, são algumas.E eras alto o custo despendidos 

para locar o Teatro da Universidade Católica (1965-1984). 

Outro tópico interessante de ser acrescentadoé a questão da produção cultural, 

em se pensando na época que estamos analisando, décadas de 1960 e 1970.Podemos 

contar nos dedos os locais que possuem, como o palco principal do TUCA, um lotação de 

1200 lugares – realidade que muda com a reforma final do Teatro, com um palco de 

dimensões incríveis que o teatro possui até os dias atuais. Atualmente, essa realidade 

altera-se diariamente e desenha-seem completamente outra. Aproximadamente 200 ou 

300 casas de espetáculo estão em funcionamento na cidade de São Paulo. Questiono: 

onde mais esse shows iriam acontecer? 

                                                 
159 Centros Acadêmicos e Diretórios Acadêmicos, foram espaços perseguidos pelos censores exatamente 

pela função de reunir estudantes e criar elos de luta e reivindicação. 
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Unindo o útil ao agradável, e recordando também o ambiente frutífero que os 

alunos proporcionavam, temos as fórmula perfeita para que o espaço fosse sede também 

para diversos cantores nacionais. Retomando a um ponto que atrás interrompemos, Chico 

Buarque, ainda bem jovem, musica o poema de João Cabral e emociona plateias inclusive 

na Europa com sua capacidade de trazer ritmo a poesia crua do autor do auto de natal. 

Nesse momento, o que motiva esses atores sociais é a capacidade de 

experimentar o novo. Conversam até mesmo sem querer, e, em seus discursos, ensaiam o 

período vivido. Lembro-me de Antonieta Antonacci160, em uma de suas aulas de História 

e Cultura, no curso de pós-graduação em História Social da PUC, comentando que o 

cantor em questão assume em uma entrevista seu desinteresse em criticar a Ditadura e o 

quanto suas letras nada dizem sobre isso. Os atores fazem a revolução e nem ao menos o 

sabem, parafraseando Marx. O trabalho tem um valor um pouco mais complexo para a 

questão, percebamos. 

Quando os cantores nacionais surgem nos palcos do TUCA, novos atores estão 

fazendo parte de uma composição que muitas vezes fica atrás das cortinas e o que 

público, que assiste, não toca nessas questões. Guilherme Araújo161, Fred Rossi162 e 

Manoel Poladian163 são nomes que deveríamos conhecer. Nenhum dos eventos musicais 

das décadas de 1960 e 1970 ocorreram no TUCAsem a assinatura desses protagonistas em 

contratos um pouco mais complicados.  

Órgãos específicos eram responsáveis porarrecadar verbas para os autores das 

letras, órgãos específicos recolhiam verba para o município, e, muitas vezes, logo em 

seguida, por decreto no Diário Oficial, tudo isso era cancelado. Há também uma 

quantidade enorme de vales e notas que deixavam claro a nova função que a polícia tinha 

com o espetáculo em si, a de segurança patrimonial. 

Uma forma que esses produtores e empresários encontraram de burlar os altos 

valores a serem pagos à Universidade, sabendo que o lucro nesses eventos era alto, era a 

de passar para os CAs a responsabilidade de assinar os contratos, dizendo serem eles os 

                                                 
160 Professora do Programa de Pós-Graduação em História da PUC-SP. 
161 Produtor cultural, empresário de Caetano Veloso na década de 1960. 
162 Produtor cultural, empresário de Vinicius de Moraes, Toquinho, Arthur Moreira Lima, entre tantos 

outros. 
163 Produtor cultural, empresário de cantores e também de peças teatrais em diversos períodos, no TUCA. 
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feitores do evento, com o intuito de arrecadar verbas para essa ou aquela função 

universitária, utilizando a própria tabela com pesos e medidas diferentes. Um “jeitinho 

brasileiro” de se fazer o mesmo por um custo menor e arrecadar um lucro maior. 

Funcionou algumas vezes, até que o corpo de funcionários, criado para decidir sobre a 

pauta do Teatro desde 1968, percebendo a trama, encontrou novas formas de retornar as 

cobranças estabelecidas e, escrevendo mais claramente, a forma como a tabela 

funcionava. 

Ao mesmo tempo, eram esses mesmos CAs que conseguiam mobilizar a 

plateia e lotar os palcos. Não podemos esquecer que os estudantes acreditavam na 

educação e na arte como formas de ação política, por isso, reivindicavam todos os 

espaços possíveis para encontros e, assim, formavam-se a si mesmos no processo. 

Esperamos com isso dispor os fatos aos olhos do público, fazendo a 

documentação falar e agir frente aos espectadores. Para os gregos, em suas tragédias na 

Antiguidade, as personagens e seus destinos não são fictícios. Existiram em outro 

período. Homens de outrora com existência diferente da nossa. Sua encenação implica na 

presença real, um estar-ali. Reveste de formas a existência real na atualidade do 

espetáculo. Pretendemos deixar claro esses personagens inscritos em seus tempos e, ao 

mesmo tempo, entender a forma como essas funções sociais foram sendo trabalhadas por 

eles e que tipo de consequênciasisso possui para cada período histórico. 

Nesse momento não nos preocupamos em debater a questão, essencial para a 

compreensão das funções sociais como a censura e órgão repressor. Esse não foi o foco 

que escolhemos, como também não decidimos discutir sobre o capelão geral da 

Universidade e seus pareceres sobre a moralidade dos eventos ocorridos por de estarem 

em concordância com a fé cristã. 

O cenário muda bastante no meio da música e dos shows com o advento da 

música “disponível a todos”. Se antes as gravadoras possuíam interesse em patrocinar 

shows e espetáculos para os cantores, para que os LPs, cassetes e CDs fossem vendidos, 

em dado momento a Internet e as mídias alternativas fazem cairas vendas desses suportes, 

retirando dessas gravadoras a responsabilidade de patrocinar essas verdadeiras caravanas 

da música e, em especial, de fazer com que os próprios cantores vendessem seus shows e 

arrecadassem verbas para esse tipo de atividade. 
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Essa afirmação pode ser confirmada por entrevista realizada com um produtor 

cultural do Teatro que é até hoje o gerente responsável pela parte operacional do TUCA, 

Sérgio Rezende164. Isto explica inclusive a queda do número de shows realizados no 

Teatro da Universidade nos dias atuais. 

De alguma forma, uma das realidades que pouco foram alteradas nessa tabela 

de preços do Teatro da Universidade é a questão teatral. Desde o início de suas atividades 

fora estabelecido um valor de 20% de bilheteria, com um teto mínimo a ser alcançado, 

para que as produções pudessem ter em cartaz um espetáculo no Teatro. 

As mesmas leis favoreceram a reconstrução do Teatro, em 2002-2003, e a 

implementação da infra-estrutura, em um segundo momento, implementando o Centro de 

Documentação e Memória,em 2010-2011.Mesmo que em momentos diferentes e com 

intuitos diferentes, a Lei Rouanet, também serve para que a maioria dos espetáculos 

garanta a sua permanência em cartaz, ainda que o público não pague o teto mínimo a ser 

alcançado. A arte não pode ser simplesmente comprada, ela deve ser incentivada, caso 

contrário, o que se tem é produto e não processo. 

O fator mais relevante da arte e em sua parceria com o social é exatamente o 

fator prático que muitas vezes não percebemos, seu valor de uso, emprestando a 

expressão marxista, sua dimensão estática – simplesmente a arte pode ser somente bonita 

de olhar.  

Quando a maioria dos discursos é consolidada para pensar a arte e o mercado, 

as opiniões são motivo de reflexão e indignação por parte da autora. Jargões dos mais 

diversos sãocunhados pelos quatro cantos, incluindo Economia Criativa, a bola da vez. 

Mas devemos destacar duas opiniões dadas por dois personagens contemporâneos, o 

primeiro deles Ruy Filho165, diretor teatral, e a importância de patrocinar grupos 

experimentais, mesmo que estes não demonstrem um valor final ou uma produção que 

possa ser julgada como de qualidade. O produto final não é, para esse tipo de arte, uma 

necessidade. Um processo pode e deve muitas vezes servir de experimento para que 

outros grupos se pensem e produzam outro tipo de arte. 

                                                 
164 Historiador, gerencia o TUCA desde a década de 1990. 
165 Diretor teatral, também faz críticas aos meios de comunicação. Fundador da Cia. Antro Exposto. 
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É, porém, preciso abrir os olhos para as vicissitudes do deus mercado. A 

indústria do entretenimento não tem tempo para o debate aprofundado sobre a 

importância e função social da manifestação popular. Ele o mastiga como um pitbull faria 

com uma criancinha distraída166. 

Outro ator relevante, que fala durante palestra sobre captação de recursos na 

Estação Pinacoteca, em 2009, é Hugo Possolo167, importante representante da classe 

circense, provavelmente o filho mais pobre das artes, que tem relevante posição sobre a 

forma como cada uma das artes é vista no cenário nacional e a abrangência, muitas vezes 

dos pequenos grupos, em capacidade de itinerância, em comparação aos grandes grupos, 

que privilegiam muitas vezes os grandes centros, com pouco capacidade de expandir seu 

público-alvo. 

Ambas as opiniões pautam-se em pensar dois assuntos que já foram tocados 

muitas vezes na história, a inovação e a descentralização. Podemos crer que ambos 

sempre aparecem em um discurso de esquerda e, de preferência, como forma de angariar 

apoio para uma ou outra investida, também fruto de um desejo de ordem pessoal, 

retomando a ideia de que o brasileiro investe no personalismo como forma de entender o 

seu universo construído. 

Voltando ao objeto de discussão. O TUCA foi palco de diversos eventos 

proibidos de ocorrer em diversos outros locais, por exemplo, o SBAT
168, a Reunião da 

APEOESP
169 e também a Reunião da UNE170, que acaba culminando na invasão de tropas 

militares à PUC e a prisão de diversos estudantes e professores. 

Pensando novamente na questão mercadológica, o TUCA– e esse ponto 

gostaríamos de ressaltar –, peloque demonstra a análise da documentação, nunca 

conseguiu ser autossuficiente em sua história e, por isso, recebe o apelido carinhoso, dado 

em períodos de reivindicação pelos alunos, de “elefante que todos aprendemos a amar”, 

                                                 
166 Hugo Possolo. Palhaço bomba. Op. cit., p. 61. 
167 Dramaturgo e palhaço.É fundador do Parlapatões. 
16829aReunião Científica, 1979. 
169 Dossiê APEOESP. Evento de encontro de professores do ensino público. São Paulo: Teatro da 

Universidade Católica, 1968. 4f. Acervo CDM TUCA. 
170 Dossiê Reunião da UNE. Evento de encontro de estudantes brasileiros. São Paulo: Teatro da 

Universidade Católica, 1979. 20fl. Acervo CDM TUCA. 
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sempre deficitário e auxiliado pela Universidade. Devemos entender o que representa 

essa afirmação além de uma simples fagulha jogada ao léu. 

Propõe-seuma lista de gastos materiais, que não são poucos em um espaço 

cultural. Água e luz já ocupam no gráfico boa parte dos altos custos mensais. Pessoal, 

bens de uso não duráveis, bens de uso duráveis, que também precisam ser repostos, 

manutenção externa, quadro de funcionários, contratados pela universidade, tercerizados 

e serviços diversos. 

Devemos também ter em mente algo que propositalmente deixamos passar: 

que os órgãos da Universidade possuem uma moeda de troca imaginária, com custos 

calculáveis, mas que, ao mesmo tempo, não são contabilizados nem geram renda. É quase 

como um universo paralelo, que só funciona em instituições como as universidade 

públicas e filantrópicas do país. Exemplificando, se um programa da Universidade quiser 

locar o Teatro, há um sistema padronizado para que essa relação seja estabelecida. Há um 

custo em lista, masessa verba não é passada diretamente ao Teatro. É um dinheiro 

invisível de troca, que flutua diariamente em cada um desses pedidos de utilização do 

espaço como convencionamos. 

Outro foco que também levantamos anteriormente e que possivelmente deve 

ser debatido é a importância de percebermos o que ocorre com a indústria fonográfica. 

Se antes as gravadoras patrocinavam shows e o lançamento de um novo 

álbum de um outro artista, em dado momento as reprografias impossibilitaram que essa 

política permanecesse assim. Então, uma das explicaçõesde por que não ser o TUCA até 

hoje sede de shows, é por não haver verba estabelecida para pagar um cachê de artista 

que subiu exorbitantemente. “Arte não vive somente de bilheteria”, é uma frase quase 

vulgar na nossa “classe”. 

 

Boiar no mar é de graça,  
eu vou fazer uma ciranda  
pra botar o disco  
na lei de incentivo a cultura,  
é preciso entrar no gráfico 
do mercado fonográfico 
mas eu não sei negociar 
eu só sei tocar meu tamborzinho 
e olhe lá 
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e olhe lá... 
(Karina Burh – Ciranda de Incentivo) 

 

O verso que a cantora colocaé de grandevalor para o debate que agora 

iniciamos, seja por uma estratégia de marketing que atualmente as empresas utilizam para 

ligar seu nome a um outro tipo de realidade, que é a cultural, seja por uma determinação 

de que devemos deixar aos poderes privados dos grandes empresários o que será passado 

de geração à geração. 

Parece exagero falarmos com tanta certeza, mas quem deveria decidir o que é 

arte ou não, além do tempo,evidentemente, é a própria lógica do público, que deveria 

poder ter acesso a todos os tipos de arte, subsidiados pelo Estado. Obviamente que os 

mais conservadores, ao ouvirem esse discurso, pensariam que emitir esse tipo de juízo de 

valor é uma ideia bastante inocente de um jovem que ainda não compreendeu o quanto 

custa um Estado de bem estar social para um Estado que deve ser competitivo 

perantetantas outras nações, que deveria preocupar-se muito menos com lazer e pequenos 

prazeres e muito mais com a produção.Em contraste, lembrar que a França possui para o 

circo o mesmo orçamento que o Ministro da Cultura (Gilberto Gil, 2003-2008) possui 

para toda a cultura, faz-nos compreender as diferenças desse tipo de benefíciocultural. 

Economia criativa foi o termo criado para esse “lazer cultural”, que podeser 

empregado para diversos tipos de arte – comidas típicas, roupas artesanais, teatro, circo, 

cinema, artes plásticas, performances, artes de rua, viagens, lazer em todas as suas formas 

possíveis. Quem sabe a melhor forma de definição podemos encontrar em um terceiro 

setor criativo e inovador. Aparentemente,a cultura foi-se transformando,no século XXI e 

desde o passado, em mercado. Rende milhares de dólares ou de qualquer moeda para as 

nações e, além disso, serve de modelador de mentes e corações. Percebam a importância 

que a cultura adquire, além de sua função, podemos dizer, inicial, que é a própria forma 

de viver. 

De uma forma ou de outra, a citação que inicia o estudo integra um livro que 

analisa se o teatro é necessário. Afinal, ele serve para quê? Será que podemos supor que 

somente uma camada de iluminados e pessoas com alto poder aquisitivo frequentam o 

teatro? 
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Ou, ao contrário, seria o teatro uma antiga tradição, que acaba servindo de 

“escola” para a arte, que melhor atinge espectadores mundo afora e pode ser reproduzido 

em diversos locais, sem a necessidade de um custo tão alto, nem de um 

lucro/retornoexorbitante,por outros meios, como a televisão e o cinema? Feitores de 

sonhos e a sétima arte definitivamente são as melhores expressões de uma epopeia do 

império que, agora, não mais está em ascensão,masainda assim mantém firme sua 

exportação de “cultura” para o mundo todo, moldando nosso “american way of life” 

diariamente. Somos obrigados, como em uma jaula de ferro171, a aceitar 

incondicionalmente a intrusão das telas que ocupam quase todos os quartos de um lar 

moderno. 

O teatro é uma arte tão primitiva que não caberia dizer que pode ter um 

produto final. É ao mesmo tempo a arte do efêmero, a arte desses pequenos insetos, que 

dura apenas o tempo das 24 horas. Porém, a vida do espetáculo teatral é diferente, porque 

necessita de um encontro que na sociedade contemporânea não é mais possível pensar. 

Quem sabe por esse motivo, encontramos tantos monólogos e duetos anunciados nos 

jornais. 

É também a arte de grupo, que precisa ser pago para existir antes mesmo de 

possuir um produto. Percebemos claramente que o ator tem segundas e terceiras funções, 

porque sua vocação não nasce no momento da execução do espetáculo, senão no 

momento do ensaio, das tentativas e erros, dos experimentos jogados fora que, se não 

forem remunerados, só poderão existir com outras fontes de renda.  

Reflitam que o mesmo particular fenômeno da capacidade e necessidade, 

tantas vezes discutido por Marx, repete-se também na arte. Também os artistas do teatro 

necessitam alimentar-se.  

Há algum tempo,eu redigia trabalhos para um curso de pós-graduação em 

Gestão de Bens Culturais, na Fundação Getúlio Vargas (FGV), em São Paulo, e, ao ser 

questionada sobre leis de incentivo, a primeira figura que saltava à mente era a do homem 

das cavernas e seus lindos desenhos do paleolítico inscritos na parede. Eu questionava a 

forma de pagamento que poderiam receber esses pintores rupestres e como poderiam ter 

                                                 
171 Expressão sumariamente retirada deÉtica protestante e o espírito do capitalismo, de Max Weber. 
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admirada sua arte. Quase como numa alegria de pensamento, explicitava assim, o que 

eram seus desenhos, senão os grandes animais que esses mesmos homens desejavam 

possuir, alimentar-se, dominar. Se assim o era, um segundo “homem primitivo” forte e 

bom caçador, conquistador de um desses animais ferozes, sentindo-se homenageado com 

a figura inscrita nas paredes da caverna, deixava um pedaço de osso para o nosso suposto 

artista e, assim, dava a ele as migalhas que a cultura recebe até os dias atuais de seus 

diversos mecenas. 

Evidentemente essa fácil explicação serve somente de devaneio para quem 

ainda tenta entender como fazer política cultural e como pensar esses diversos momentos 

dentro da história coerente do fazer teatral em uma universidade. 

Se necessariamente os incentivos corretos não são levados a cabo, porém, 

como entender que funcione um teatro, ainda que universitário, instituição essa que arca 

com as despesas do espaço? O elefante branco, que desde sua fundação havia sido 

questionado pelos universitários como impossível de sustentar-se e sem efetivo uso para 

uma comunidade acadêmica, acaba sendo um fardo pesado demais para ser suportado. 

Brincadeiras à parte, existe um sistema que podemos entender muito bem ao 

referenciarmos o que representa o conceito de cultura como tratado na antropologia ou 

mesmo na leitura marxista ensaísta do início do século XX. 

 

Significa indubitavelmente uma coerente, unitária e nacionalmente 
difundida concepção da vida e do homem, uma religião laica, uma 
filosofia que tenha se transformado em cultura, isto é, que tenha gerado 
uma ética um modo de viver, uma conduta civil e individual. Para isso 
era necessário, antes de mais nada, a unificação da classe culta. 
(GRAMSCI, 1978, p. 04) 

 

Importante é compreendermos a ligação do conceito de cultura com a 

formação do Estado Moderno, bem como com quem decide o que será arte e quando.  

Após essa primeira fase, pensarmos o Brasil e sua ideia de Patrimônio, Estado 

e Cultura construída ao longo do tempo e modificada, bem como a Lei Rouanet, torna-se 

objeto de um micro-universo que será tratado frente a esses grandes movimentos de um 

macro-história. Uso como estudo de caso as verbas adquiridas nos diversos momentos 

para a execução de infra-estrutura do espaço do Teatro e do Centro de Memória. 
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Começamos nas Luzes, com um capítulo do livro Ascensão e queda da casa 

dos Médici, de Hibbert, discutindo a importância de Lorenzo para as artes. Indica os 

conselhos que o nobre dava a Michelangelo ao reconstruir perfeitamente uma cabeça de 

fauno, necessário que sempre lhe faltasse um dente, demonstração essa de que até mesmo 

a inventividade teria de passar pelo crivo de tão alto aconselhador, que selecionava até 

mesmo quem ganharia concursos, entre os competidores. A lista é invejável: Botticelli, 

Verrocchio, Lippi, entre outros. Em meio a guerras sempre há espaço para gênios. 

Lembrando Machiavel, os Médici na Renascença representavam exatamente 

a transição de uma escolástica fundamentada em Aristóteles e na ordem universal –em 

que Deus era o centro de tudo e sua vontade imperava no universo em todos os detalhes – 

para doutrinas cada vez mais antropocentristas, até chegar ao Romantismo. Aqui, a 

vontade do homem seria o centro de todo universo e constrói o mundo. Mesmo sem 

deuses na terra, o príncipe172 não vingou, mas com certeza fez diferença em toda criação 

artística a importância de reler os gregos e latinos e pautar uma história ocidental da arte 

desde então, como faz Hegel. 

De que conceito estamos tratando, senão da ideia de arte em meio a uma 

estrutura de pensamento e formalismo de conceitos,criados porindivíduos que constroem 

diariamente morais que servem para todos e para ninguém, além de governantes que 

escolhem qual será a imagem formatada daquilo pelo que acreditam que a moral deva ser 

regrada. 

 

Pois todos os bens culturais que ele vê têm uma origem sobre a qual ele 
não pode refletir sem horror. Devem sua existência não somente ao 
esforço dos grandes gênios que os criaram como à corvéia anônima de 
seus contemporâneos. Nunca houve um monumento da cultura que não 
fosse também um monumento da barbárie. (BENJAMIN, 1994, p. 225) 

  

Miliband recorda-nos do conflito faustiano criado porMarx entre a paixão 

pela acumulação e o desejo do prazer, quase como uma doce descrição de o que a arte 

representa e o que o mecenas pode investir para que ela sirva de símbolo nacional 

                                                 
172 Referência a Maquiavel. O príncipe. Op. cit. 
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simultaneamente do dono e do servo. Todos necessitam saber bem das técnicas mais 

apropriadas para moldar desejos e paixões. 

O bloco histórico e o sistema homogêneo sempre deixam escapar os 

pequenos artistas, esquecidos na maioria das vezes e que, quem sabe,pudessem ser 

interessantes de serem estudados, lembra-nos muito bem Gramsci, e as histórias ou suas 

versões que foram esquecidas no meio do mar de mil e uma decepções que a suposta 

história dos vencedores ou dos perdedores fez questão de contar. 

 

 

Um artista eminente deseja provocar uma considerável mudança nos modos 
estabelecidos de cada uma dessas artes e introduzir um novo feitio para a escrita, 

música.  
 

(Adam Smith173) 
 

 

O que seria de Wagner174 se não fosse por loucos na história 

comoBeethoven175, ou da epopeia de Odisseu se uma nação não decidisse simplesmente 

contar o que estavam fazendo para acabar com os adversários de além-mar. 

Posteriormente, o que o Nazismo fez foi apropriar-se de todas essas belezas. Outra 

história e outra reconstrução de realidade do possível dentro de uma improvisação que 

passou por mais notas que a compreensão humana foi capaz de compreender, notas de 

morte. 

Onde entra a infindável colônia de paus brasis no meio dessa selva marginal 

de ideologias? Tânia de Lucca176, trabalhando com o conceito de um Brasil exótico, 

retratado por Debret177, por exemplo, ou mesmo a Bianca Freire Medeiros178, tratando de 

que somos vistos como objeto diferenciado inclusive no campo do consumo do outro 

                                                 
173 Adam Smith. Teoria dos sentimentos morais. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 243. 
174 Maestro, compositor e diretor de teatro alemão. 
175 Compositor alemão que dizia ter ficado surdo por que havia ouvido mais alto a voz divina. 
176 Doutora, professora da UNESP. 
177 Pintor, retratista, veio para o Brasil em busca do exótico, construiu um repertório incrível de uma 

interpretação colonizadora do que representa o conceito de nativo.  
178 Doutora, professora da FGV-RJ. 
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lado de lá. Desde quando o caráter do malandro vem reinar aqui deste lado latino de ser, 

com suas mulatas que sambam o dia todo mesmo quando a câmera parou de filmar. 

“Cada país tem a tradição cultural que merece, e como dizia um psicanalista 

que me atendeu por longos anos, é preciso bem dizê-la. A pornochanchada foi um 

fenômeno arrebatador que influenciou.”179Assim como levanta Fernanda Torres, cada 

país tem a cultura e a epopeia que merece. O problema são aqueles que ainda nem ao 

menos se enxergam como nação e, por isso, não podem produzir textos desse nível de 

pertencimento, senão ensaios do que chegariam a ser. Ainda que tenhamos sido terreno 

de diversos movimentos considerados como os mais inovadores, modernistas, 

concretistas.No teatro, qual o elemento que poderia trazer aquilo de novo, necessário, 

possível da cultura? 

 

Fui vaiada no teatro TUCA com Don Juan, montagem de Gerald Thomas 
para o texto de Otavio Frias Filho. Em meio aos urros da plateia, era 
impossível não lembrar de outras vaias, de importância histórica muito 
superior a nossa, ocorridas naquele lugar. Faz parte do caráter do TUCA 
a manifestação voraz da audiência. Só nele é assim. 180 

 

Como diria Possolo, ser vaiado é uma honra, pois é sinal de que alguém 

estava lá para isso. A atitude da vaia é provavelmente uma das maiores provas de que se 

está discutindo arte. Como não esperar que, até mesmo com nossos egos inflamados, 

possamos também nos humilhar e, quem sabe, diminuir um pouco nossa falsa dignidade, 

colocando no lugar uma questão humana que possa ser debatida com um público que, 

mesmo desajeitadamente, espera qualquer outra reação, tem outra necessidade de arte, se 

assim desejarmos. 

 

 

                                                 
179 Fernanda Torres. Urbano. Folha de S. Paulo. São Paulo, 28 maio 2011. Ilustrada, p. E18. 
180Id., ibid. 
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Figura 24 – Reprografia de cartaz. Dossiê Cessão de uso Don Juan. São Paulo, 1994. Acervo CDM TUCA. 

 

 

Para os que se propõem um teatro comprometido politicamente, ou ao menos colocando 
problemas sociais urgentes, o conhecimento da composição social da plateia é 

fundamental. 
 

(Fernando Peixoto181) 
 

 

                                                 
181 Fernando Peixoto. O público de teatro, esse desconhecido. Op. cit., p. 187. 
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Sempre uma terra de riquezas onde a festa é sua, nossa, de quem quiser. Os 

anos mudam, mas a música permanece a mesma. A Globo ainda influencia milhões com 

seus hinos repetitivos que nos dão a sensação de continuidade do sistema, independente 

de quem está no poder, nem que para isso seja inseridaverba para não perdermos o 

“maior patrimônio cultural brasileiro, a televisão de qualidade” que continua entrando nas 

casas de cidadãos que ainda não possuem o crivo do mecenas e permanecem assistindo a 

mesma estrutura de programação de 40 anos atrás. A falta de valor que a rede nacional de 

televisão dá à cultura e ao conhecimento, privilegiando sempre a esperteza e o diploma 

vazio daqueles que podem passar de ano repetindo a música. Nos programas, os 

personagens não trabalham ou leem, eles simplesmente fazem festa e comemoram a 

esperteza de estar vivos. Chato seria ter um ator que lesse o tempo todo. Imaginem: 

 

Mãe: Mas você viu o jeito que ele olhou? Rapidamente, muito 
rapidamente, apenas um instante. 
Menino: Mas o que é que tem olhar bastante para os homens, 
mamãe? Eu não posso olhar como quiser? 
Mãe: Oh, menino! Você já esqueceu dos postulados? Como é? 
Como é mesmo? “Apenas”… “Apenas”… 
Menino: “Apenas umas poucas órbitas altamente restritas são 
permitidas…”. 
Mãe: E depois? E depois? 
Menino: “E a seleção dessas órbitas permitidas faz-se com 
observância de certas regras especiais.” 
(Hilda Hilst182) 

 

A alguns é dada à permissão de falar aparentemente por meio da utilidade da 

beleza da arte. Podem criar produtos, que até mesmo o mercado pode vir a negociar com 

a determinação de técnicas. Produto artístico que supostamente não poderia nunca ser 

reificado, afinal, faz parte da construção imaginária da própria sociedade e/ou a forma 

com que a memória pode ser impressa ao longo do tempo. Impasse. A nova 

caracterização de bem cultural nessa sociedade moderna já vem como prerrogativa do 

porquê de atribuirmos valor, seja estético, ético, material, religioso, entre outros. Na 

justificativa, o belo já não pode ser simplesmente belo, outros valores funcionais têm de 

                                                 
182 Hilda Hilst. O novo sistema. Peças completas. São Paulo: Globo, 2008. 
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liderar. Marx ficaria muito insatisfeito sabendo que a coisificação ultrapassou a barreira 

da arte, a escola de Frankfurt183 formatava esses conceitos no início do século XX. 

Expulsos de seus países, voltamos à barbárie do nazifascismo na Europa. 

Liderança. Como era necessário citar, voltamos para a Grécia, uma vez que 

parece que tudo que começa tem que influenciar todo resto. Não há nada de novo sob o 

sol. Antígona, uma mulher de princípios, diria, uma restituidora da ordem ou uma 

revolucionária? Enterrar os mortos é pecado desde quando? Ao menos se for da sua 

família. Damos um jeitinho e tudo ficará certo pelo módico preço de cuidar de sua alma.   

Assim trabalhamos com dois conceitos congruentes e antagônicos com que 

podemos pensar no caráter do brasileiro no sentido ensaísta. O primeiro deles é a questão 

da cordialidade do brasileiro. Sérgio Buarque de Holanda, em um de seus mais famosos 

trabalhos, consagrado pela Ciência Social bem como pela área de Humanidades em geral, 

discute, no capítulo “O homem cordial”, a descontinuidade que é derivada de uma 

influência da colonização portuguesa entre o Estado e o círculo familiar. Pela voz do 

autor, poderíamos até mesmo considerá-la uma oposição.  

Holanda demonstra que o funcionário patrimonial é uma oposição ao puro 

burocrata, tipo ideal criado por Weber, outro pai da Sociologia. Voltando ao país do 

samba, a utilização de diminutivos na fala, ou até mesmo a intimidade com os santos 

traria um pouco dessa impessoalidade que o brasileiro tem em se tratando de entender o 

que são conceitos como hierarquia ou regras. O funcionário patrimonial torna-se incapaz 

de enxergar o aparelho do Estado como uma descontinuidade de seu quintal de casa, não 

suporta assim formalidades. Acredita que seu ganho deve ser advindo de barganhas com 

o dinheiro público ou facilitações de cargos para aqueles que são amigos ou familiares.“A 

vida íntima do brasileiro nem é bastante coesa, nem bastante disciplinada, para envolver e 

dominar toda a sua personalidade, integrando-a, como peça consciente no conjunto 

social.” (HOLANDA, 1973, p. 119) 

Antígona estaria revirando nas pedras em que foi emparedada, sabendo que o 

sociólogo utilizou sua história de vida pessoal para explicar o que a moral queria dizer: 

lei a todos, caso contrário, morte. A complexidade social pede a organização em níveis 

                                                 
183Escola de pensamento que tinha como integrantesTheodor Adorno, Walter Benjamin, Hebert Marcuse. 
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completamente diferentes do que a solidariedade mecânica de Durkheim184 pode 

expressar. Mas será que toda essa rede de relacionamentos e teia de complexidades é tão 

boa assim? Questionamos se não seria melhor vivermos em sociedades menos 

estruturadas. Saudosista. 

 

 

O dever para com o irmão, os interesses da família, são defendidos por uma mulher, 
Antígona; os direitos da coletividade por um homem, Creonte. 

 
(Hegel185) 

 

 

O segundo conceito, emprestamos da remontagem feita por Faoro, que ao 

contar exaustivamente a história de como Portugal transformou-se na potência do período 

das Grandes Navegações, demonstra claramente as falhas que o percurso deixou à nação. 

Na história, Portugal modificou-se de um sistema feudal para um patrimonial, em relação 

à questão de ordem econômica, de maneira um tanto quanto esquizofrênica, deixando 

assim vestígios do que seria falho na constituição mesma de uma sociedade civil 

diferenciada, capaz de acompanhar essas mudanças. O autor lembra-nos de um sermão de 

Padre Antônio Vieira que cabe bem nesse momento: 

 

Toma o ministro do Estado? Sim, toma E como tantos sintomas lhe 
sobrevêm ao pobre enfermo, e todos acometem à cabeça e ao coração, 
que são as partes mais vitais, e todos são atrativos e contrativos do 
dinheiro, que é o nervo dos exércitos e das repúblicas, fica tomado todo 
o corpo e tolhido de pés e mãos, sem haver mão esquerda que castigue 
nem mão direita que premie; e faltando a justiça punitiva para expelir os 
humores nocivos e a distributiva para alentar e alimentar o sujeito, 
sangrando-o por outra parte os tributos em todas as veias e o milagre é 
que não tenha expirado. (FAORO, 2000, p. 195).  

 

Aparentemente, importamosalguns defeitos da Metrópole, afinal, o sistema de 

exploração pré-estabelecido de relação com a colônia (semeador vs.explorador) faria do 

                                                 
184 Sociólogo funcionalista, cria a regra do método para analisar as sociedades com um discurso que se 

pauta entre a estática e a dinâmica.  
185Hegel. Estética. Op. cit., p. 72. 
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nosso Estado um quintal também do que seria a verdadeira Nação, um braço de um corpo 

inteiro delineado. Pela descrição, podemos perceber que os tributos e a corrupção sempre 

foram sérios problemas a serem condenados e discutidos de maneira quase orgânica da 

própria doença, até mesmo por um padre, da Igreja única senhora e madrinha desta 

colônia, a Católica.  

O conceito de patrimonial vem assim de um poder de mando, direção e 

apropriação de pessoas e bens que pudesse existir em dado momento sobre a direção ou 

ordem de outro que não o rei, ou até mesmo uma concessão sobre o poderio econômico 

em geral. Faoro reflete sobre a ideia da sombra, o funcionário público, seja ele português, 

seja nascido no Novo Mundo, era selecionado como uma minoria qualificada para 

exercer determinados cargos, torna-se assim sombra de um rei que tudo pode, só 

existindo o direito individual, o livre arbítrio e o despotismo. 

 

 

Vou-me embora para Paságarda 
lá sou amigo do rei... 

 
(Manuel Bandeira) 

 

  

Dada essa explicaçãoteórica geral, cursando o caminho que havia dado como 

prerrogativa no início desta conclusão, começa o micro-universo da Lei Rouanet. O 

primeiro contato que tivemos com a Lei foi um folder de explanação sobre a novidade 

que estava sendo formada, nos primórdios da existência normativa. Um dos vestígios 

deixados no arquivo, em se pensar que o TUCA, foi reformado integralmente em 2002 

utilizando o benefício de mecenato da lei, com o patrocínio do Banco Bradesco. 
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Figura 25– Reprografia de documento. Dossiê Cessão de uso para evento Lei Rouanet. São Paulo, 1991. 

Acervo CDM TUCA. 
 

 

O segundo contato existente ocorreu quando fomosincumbidos de conseguir 

redigir um texto para a Lei Rouanet que constasse em pedir auxílio para o CDM TUCA, 

quandoa única informação que possuímos para o entendimento do que seria a tarefa era 

exatamenteo bendito folder citado anteriormente.  

A primeira reação foi de pânico, a segunda, voltar ao folder. A Lei Rouanet 

estabelece normas bastante claras para sua inscrição, porém, obviamente claras para um 

público letrado e frequentador de curso superior. Além disso, são muitos os detalhes de 

preenchimento, bem como a necessidade da capacidade de redigir textos coesos e capazes 

de explicitar exatamente o que deseja fazer com o recurso. Boa parte do treinamento fica 

simplificado se entendemos normas de gerenciamento de projetos. 

Na discussão sobre a Lei, pudemos perceber como os grupos teatrais que 

apresentam projetos de encenação para o TUCA sempre contavam com a necessidade da 

Lei Rouanet, devido a uma impossibilidade real de a classe teatral conseguir manter-se 
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simplesmente pelos recursos da bilheteria. Não somente por falta de público ou pelo valor 

dos ingressos, mas simplesmente a quantidade de aparelhos culturais na cidade de São 

Paulo, por exemplo, que é tão absurdamente rica,  queinviabiliza a reunião tanto de um 

número elevado de pessoas no mesmo espaço físico, quanto de cobrar um valor 

apropriado para um espetáculo, que pagasse salários mais humanos. 

 

E a gente está na cultura do fast food, não é? Totalmente na contramão. O fast food não 
dá dinheiro pra gente, então a gente vai pro estado! E o nosso Estado é o que é. A gente 

está vendido, como eu comecei a conversar com você. Todos nós estamos vendidos. A 
gente precisa lutar pra garantir alguma liberdade, lá no fundo das nossas consciências, 

porque tem os filhos pra sustentar e o perigo de amanhã não ter essa comida. 
 

(Georgette Fadel186) 
 

A Arte Teatral é uma arte quase artesanal e dispendiosa, ao contrário da 

hipótese anteriormente levantada sobre o baixo custo, afinal de contas mobiliza uma 

grande quantidade de pessoas de diversas funções para sua realização, bem como os 

artistas. Além disso, há uma impossibilidade de reprodução ou lucro fora do espetáculo. 

Não é como uma pintura,em que o quadro pode viajar, afinal, essa é a obra de arte, que 

não tem como prerrogativa a necessidade de o artista estar presente para que possamos 

entender a arte plástica, ou um filme, que podemos reproduzir tantas vezes quanto for 

possível, o ator não tem que estar lá, explicando. 

O teatro também não é espaço e sim interpretação, luz, figurino, maquiagem, 

ator, ensaio, texto, local, hora, ação. Se a bilheteria não consegue pagar os artistas a 

ponto de poderem vender a única coisa que tem para vender (Cacilda Becker), o que 

podemos fazer para continuar assistindo a peças de teatro? Um tipo de arte que ainda faz 

parte do espectro das artes no cenário brasileiro e mundial. 

 

 

 
 

                                                 
186 Georgette Fadel, 2006.  Disponível no endereço: <http://teatroderuaelt.blogspot.com/2006/06/entrevista-

com-georgette-fadel.html>. Acesso em: 30 jul. 2011. Entrevista concedida à Escola Livre de Teatro 
(ELT). 
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Sem dinheiro oficial não há cultura. 
 

(Sérgio D’Ávila187) 
 

 

Investir na cultura, certo? Está bem, agora o mecanismo. A Lei Rouanet está 

dividida em três tipos diferentes de investimento e muitos outros dados burocráticos que 

não pretendemos tratar neste texto, afinal de contas, o único que “parece ser utilizado” é 

o mecenato, o qual estabelece que haja desconto fiscal para a empresa que financia 

cultura. Lembre-se o termo inicial de nossa proposta, tal qual visto por Gramsci, resto à 

parte da frase que dizia da necessidade da unificação da classe culta. 

Quem escreve os projetos para serem financiados e quem os seleciona? 

Gostaríamos de levantar quem são as empresas que mais financiam, além das 

públicas, é claro. O BNDES, a Petrobrás, bancos em geral, como Caixa, Itaú, Santander, 

Bradesco, Unibanco, este um dos pioneiros no processo.Há também empresas de grande 

porte com alto recurso a ser pago ao governo para a Receita, como Boticário, Natura, 

Bombril, entre outras. Além disso, devemos questionar se esse financiamento ocorre de 

maneira integral ou de maneira repartida entre as empresas, qual o valor de uso e/ou de 

troca embutido nesse investimento para as empresas e como elas se beneficiam da 

publicidade. 

Se o setor responsável da empresa que seleciona os projetos é o marketing ou 

institucional, como ouvi muitas vezes, tanto faz. O importante é saber como as marcas e a 

política cultural e/ou de imagem/identidade da empresa está pautada e ao que ela quer ser 

vinculada. Dado isto, devemos ter em mente que muitas empresas selecionam projetos 

paraserem reconhecidas por patrocinar meio-ambiente ou cultura, patrimônio imaterial 

ou... Escolhem, enfim, temáticas e dessa forma distribuem seus recursos com projetos 

ligados a linhas com que a própria empresa se reconhece. 

Podemos acreditar, com a descrição do Estado, pautada anteriormente,em que 

o Estado por si só, com seus recursos, não seria capaz de gerir bem a repartição do 

orçamento, remetendo assim ao funcionalismo público e à má gestão do Estado, bem 

                                                 
187 Para a Folha de S. Paulo, 29 jan. 2009. 
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como não podemos acreditar que o melhor a fazer é deixar nas mãos das empresas a ideia 

de quecultura é moeda de troca e o lucro, deles. 

Não acreditamos que no momento atual, como vivenciamos a cultura e as 

oportunidades das pessoas aos aparelhos culturais, possamos ficar sem a Lei Rouanet. 

Uma das maiores discussões teatrais sobre a Lei,como percebemos na voz de 

Ruy Filho, foi sobre grupos experimentais de teatro, área de interesse pessoal, que 

supostamente não podem ser ligados à política cultural de empresa alguma e/ou 

transformarem-se em produto de maneira nenhuma. Questionamos:em qual momento da 

história poderíamos imaginar que a diversidade cultural que existe hoje seria possível de 

estar ocorrendo,toda ao mesmo tempo, em São Paulo. 

Se por um lado o Teatro de Revista, que fazia sucesso na virada do século 

XIX, era uma forma de manter as verbas especificamente para artistas estrangeiros e não, 

por outro lado, financiar os artistas da casa, como estuda Neide Veneziano em Teatro de 

Revista, outro tipo de cultura, que ficava bastante ligada à percepção do corpo do ator em 

cena com um vaudeville de valor artístico. 

 

 

O teatro é um elemento insubstituível para um país registrar, difundir e refletir o 
imaginário de seu povo. 

 
(Gianni Rato188) 

 

 

Iná Camargo no mesmo vídeo do Ensaio Aberto acima referido, que é 

organizado pelos mais importantes grupos de teatro da cena contemporânea paulista, 

anuncia, em sua fala,a peça The flash and crash days – dirigida por Gerald Thomas, com 

Fernanda Montenegro no elenco – como o lixo da década de 1990, após dissertar sobre a 

importância que um grupo de alunos da Universidade de São Paulo encontrou em debater 

“tudo” o que estava sendo encenado naquele momento e analisar o que estavam fazendo 

com a Arte Teatral. 
                                                 
188 Fala no vídeo Ensaio Aberto: A lei de fomento – Arte e barbárie. Disponível em: 

<http://www.companhiadolatao.com.br/html/manifestos/index.htm manifesto pela lei de fomento>. 
Acesso em: 30 jul. 2011. Vídeo em vimeo.  
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Essa série de vídeos, dez precisamente, nasce com o interesse em discutir a 

importância da Lei de Fomento para a concepção de Arte Teatral, principalmente após a 

ascensão de diversos grupos formados para a discussão de o que é arte e escolas de teatro 

que concebem espetáculos que, mais do que formar atores, tem a intenção de organizar 

grupos de estudo, de improviso, em queteatro é prática e não estática. Esse grupo também 

é responsável por redigir um manifesto e unir-se em classe, para melhor poder debater 

seus direitos. 

O movimento autodenominado Arte Contra a Barbárie foi fundando por 

Gianni Ratto189, Eduardo Tolentino de Araújo190, Reinaldo Maia191, Marco Antônio 

Rodrigues192, Fernando Peixoto193, já citado anteriormente, Aimar Labaki194 e Hugo 

Possolo.Critica claramente as iniciativas de trazer-se a arte estrangeira das fronteiras do 

além-mar, como um tratado bem colocado para disposição dos limites territoriais da 

nossa arte. Adeus vaudevilles, adeus cirque du..., adeus furia del baús. Barganham com 

aquelas “ricas nações” para que exportem elas mesmas sua arte e paguem a diferença, da 

mesma forma e quem sabe com a mesma intensidade  com que protegemos as 

mercadorias, com taxas alfandegárias. 

Parece que a noção de micro-história torna-se cada vez mais assustadora, e as 

possibilidades de memória ou inclusão, mais abrangentes. Em toda história sempre 

selecionamos, ou alguém o faz, o que éguardado, rememorado. Em dado momento, 

decidimos que todas as histórias são relevantes. Que tipo de investimento será necessário 

para isso, questiono. Sei o valor como versão, e não o desqualifico, sei o valor como 

vivência, porém sei muito bem o valor de como conservação.Conservar tudo! Todo 

cidadão deverá tornar-se guardião da memória, ou será que toda arte tem público, e será 

que o público sabe o que é arte, ou, o melhor – só é arte o que é selecionado?.Por aí vai… 

 

 

                                                 
189 Diretor, cenógrafo, iluminador, figurinista, escritor e ator italiano. 
190 Fundador do Grupo TAPA. É diretor teatral. 
191 Ator e Dramaturgo do Grupo FOLIAS. 
192 Artista também fundador do Grupo FOLIAS. 
193 Diretor teatral ligado ao Teatro OFICINA. 
194 Dramaturgo, diretor, roteirista, ensaísta e tradutor. 
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Eu estou achando que a gente está começando a ser expulso da pólis! Não sei se algum 
dia a gente foi incluído, eu não tenho uma noção histórica tão ampla pra dizer sobre 
essa trajetória do artista. Mas eu sinto que o teatro tem uma força… A gente cresceu 
assistindo televisão e cinema americano, e muito pouco teatro (processo que vem de 

antes da gente nascer). A gente já nasceu diante de um teatro que parece que a gente é 
uma cópia mal feita de cinema e televisão, ou que tem algum pezinho ali. Então, a gente 

ainda está correndo atrás da força espantosa que o teatro pode ter. 
 

Georgette Fadel195 
 

 

A arte possível, que de alguma forma expande a consciência, não de homens 

que alcançaram deuses, senão de pessoas, personagens, como nós, que se tornam um 

pouco melhor por que, afinal de contas, é o material humano o possível. 

 

 

Epílogo 
 
E agora, público amigo, não nos interprete mal:  
Sabemos que este não foi um excelente final! 
Nós fazíamos idéia de uma lenda cor de ouro 
E ela, disfarçadamente, assumiu um tom de agouro. 
Ficamos tristes ao notar, por nosso lado,  
Tanto problema em aberto e o pano de boca fechado. 
Qualquer sugestão, portanto, acatamos com respeito: 
Recolham-se às suas casas e disto tirem proveito! 
Não poderíamos ter maior mágoa em confessar 
O nosso próprio fracasso, se alguém não nos ajudar. 
Talvez nada nos ocorra, agora, por puro medo: 
Isso acontece! Entretanto, como encerrar este enredo? 
Já batemos o bestunto e nada achamos no fundo: 
Se fossem outros homens, ou se outro fosse o mundo, 
Ou se os Deuses fossem outros ou nenhum – como seria? 
Nós é que ficamos mal, sem nenhuma fantasia! 
Para esse horrível impasse, a solução no momento 
Talvez fosse vocês mesmos darem trato ao pensamento 
Até descobrir-se um jeito pelo qual pudesse a gente 
Ajudar uma alma boa a acabar decentemente... 
Prezado público, vamos busque sem esmorecer! 
Deve haver uma saída: precisa haver, tem de haver!196 

 

                                                 
195 Georgette Fadel, entrevista. Op. cit. 
196 Bertold Brecht. A alma boa de Setsuan. Teatro completo. São Paulo: Paz e Terra, 1992, p. 184-185. v. 7. 
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Comissão SOS TUCA – 1984-1987 

Serviço de extensão cultural - SEC 1968-1987 

Gabinete da reitoria 1965-1968 
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Histórico administrativo 

Em 1965 foi inaugurado o Auditório Tibiriçá. A PUC tinha como finalidade 

construir um espaço: 

 

capaz de responder ao desenvolvimento artístico da cidade de SP, 
auditório, teatro, espaço para concertos, cinema, aula magna, 
conferências, pelas características da atividade teatral, o estudante 
integra-se na comunidade, trocando experiências, comunicando-se e 
permitindo a conscientização dos problemas da realidade que se procura 
focalizar.197 

 

O primeiro passo foi a criação de um projeto arquitetônico que interagisse 

harmonicamente com a construção da PUC, feita entre 1920 e 1924. O novo prédio, que 

teria uma fachada com arcos e janelas neocoloniais, foi assinado por Benedito Calixto de 

Jesus Neto, arquiteto especializado em construções religiosas.  

 

Preocupada em ampliar mais o seu trabalho, no sentido de dar aos 
estudantes uma formação integral e visando formar líderes que o 
momento político e social do Brasil exige, a Universidade, no dia 28 de 
agosto de 1965, inaugurou o Auditório Tibiriçá, com 10 mil metros de 
área construída, plateia para 1300 espectadores, com tela panorâmica e 
palco, no subsolo, um pequeno auditório para 300 pessoas, com estúdio 
para transmissão de aulas em circuito fechado de televisão e um 
restaurante universitário com capacidade para servir simultaneamente 
trezentas refeições.198 

 

No início, o Auditório Tibiriçá tinha o objetivo de ser espaço de comunicação 

e conscientização, não só para universitários e intelectuais, mas também operários e 

camponeses. Inspirado em ideias revolucionárias, o TUCA torna-se, desde sua criação, 

espaço de resistência e troca de conhecimentos, um espaço de democracia em pleno 

período de ditadura e repressão.   

                                                 
197 Discurso proferido pelo prof. Dr. Oswaldo Aranha de Mello. Revista da Universidade Católica de São 

Paulo, p. 78. 
198 Anuário da PUC-SP (1964-1965). Biografia resumida da Universidade. 
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Em 1965, o Teatro tinha sido inaugurado, mas não tinha estrutura 

organizacional própria. A secretária do reitor Oswaldo Aranha, Maria Lauandos, era a 

responsável pelos eventos ocorridos no TUCA. Em 1967, devido à quantidade de eventos 

e à importância que o TUCA passava a ter na comunidade puquiana, foi necessário colocar 

um administrador local, Sr. Jorge Eugenio Alves, que passou a ser responsável pela 

organização. Compõem o quadro de funcionários mais dois porteiros e o pessoal da 

faxina.  

Em 1968, devido ao crescimento do Teatro e à procura por peças e shows, foi 

criado um espaço administrativo próprio. Henrique Suster, então diretor superintendente 

do Grupo TUCA, pede à Fundação São Paulo o aluguel do imóvel na Rua Bartira 387, 

para nesse local ser a administração do TUCA.  

No mesmo ano, uma comissão formada pelo Dr. Antônio Penteado de 

Azevedo, Henrique Suster, José Nagamine e Prof.a Lucrécia Ferrara, com o apoio do 

reitor Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, criou o Serviço de Extensão Cultural (SEC). 

A estrutura do SEC previa como autoridade superior o reitor, que deveria nomear o 

diretor responsável pela administração do TUCA. O SEC teria como finalidade promover 

atividades artísticas e científicas para incentivar a criação de uma comunidade 

universitária e promover a integração das Artes e das Ciências Humanas pela 

comunicação de novos valores culturais.  

Neste período, o TUCA foi palco de diversas manifestações políticas, por meio 

da música, do teatro, do cinema, e de diversas manifestações e atos políticos que 

transformaram o TUCAem lugar de grande significado histórico. Essas atividades tiveram 

interrupção em 1984, quando o Teatro foi praticamente destruído por dois incêndios, em 

setembro e dezembro do mesmo ano. 

A Campanha de Reconstrução do TUCA – SOS-TUCA – formou-se na mesma 

noite do incêndio. Inicialmente, a comissão compunha-se de seis membros, mais tarde foi 

modificada, contando com a participação de 11 pessoas, entre as quais, três alunos, e 

aceita colaborações voluntárias. A presidência cabia ao monsenhor Enzo Campos Gusso. 

A comissão, dentre outras atribuições, é encarregada de coordenar os recursos 

financeiros, da criação de eventos, da divulgação de suas atividades, da promoção da 

memória do TUCA e do encaminhamento das adesões de áreas estranhas à PUC. 
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Como foi necessário fazer uma reforma e reorganizar e administrar o Teatro 

de outra maneira, a comissão deu lugar a uma nova estrutura, a criação da Fundação 

Cultural São Paulo, fundada em 4 de novembro de 1987, com o intuito de planejar as 

atividades do Teatro:  

 

Promover o desenvolvimento e a difusão das artes e da cultura em geral, 
respeitando sua adequação à realidade brasileira e aos princípios 
cristãos de solidariedade, fraternidade e respeito humano, colaborar na 
reconstrução, equipar, organizar, manter e administrar o TUCA, 
colaborar com a construção, reparação, organização e administração dos 
prédios, salas e outros espaços destinados a atividades artísticas e 
culturais, desde que de acesso público e de propriedades de entidade 
sem fins lucrativos.199 

 

Em 1987, um novo órgão é incorporado ao TUCA, o Centro de Artes Cênicas, 

criado para estabelecer,com base no legado de diversos espetáculos importantes, tanto 

culturalmente quanto historicamente, um curso capaz de gerar uma integração social 

entre professores e alunos e conseguir produzir novos atores para a sociedade brasileira. 

A organização administrativa mais uma vez foi alterada e foram criadas 

novas funções. OTeatro volta a ter uma nova vida. A Fundação Cultural São Paulo, 

escolhe um superintendente, Juracy Armando Mariano de Almeida, e, obedecendo ao 

estatuto da Fundação, é repassada ao TUCA uma verba para a reforma e retomado seu 

funcionamento. 

Depois disso, o TUCA funciona como parte integrante da Fundação Cultural – 

que conta com EDUC, TVPUC e Loja PUC. Cada um desses setores tem uma 

administração independente. O superintendente é sempre nomeado pelo reitor e responde 

diretamente a ele. No final dos anos 1990, dadas as péssimas condições do Teatro eà 

espera de uma reforma mais significativa, a reitoria resolve não nomear o 

superintendente, passando Sérgio Rezende, que era Gerente Operacional, à Gerente 

Administrativo. Nesse período, aguardava-se a qualquer momento um patrocínio que 

viabilizasse a reforma e não era possível estabelecer contratos de longa duração.  

                                                 
199Marli Rodrigues e Roberta Peirão. TUCA 20 anos. Op. cit., p. 55. 



157 
 

  

Finalmente, na gestão do Dr. Antonio Carlos Caruso Ronca, o patrocínio foi 

conseguido. Foi nomeada a prof.a Ângela Sprenger para coordenar a reforma e o 

acompanhamento das prestações de contas da Lei Rouanet. Na fase final da reforma, em 

julho de 2003, Ana Salles Mariano foi nomeada superintendente da Fundação São Paulo 

com o objetivo de reinaugurar o Teatro e fazê-lo voltar à atividade, retornando à cena 

cultural da cidade.  

Foi então criado um Conselho Consultivo, que: 

 

Será composto de oito membros designados pelo Conselho de 
Curadores, escolhidas entre: I Pessoas vinculadas a entidades e 
organismos culturais da Arquidiocese de SP, II Membros dos 
Conselhos, Departamento, Coordenadorias, Institutos ou outros 
organismos de caráter cultural da PUC SP, III representantes de 
entidades culturais de caráter público ou privado com sede ou 
representação na cidade de SP, IV Beneméritos e colaboradores da 
Fundação.  

 

Esse Conselho deveria ser acionado pelo reitor sempre que necessário. 

Em 2006, é criado o Centro de Documentação e Memória do Teatro TUCA, 

órgão responsável por realizar o tratamento do acervo do Teatro da Universidade 

Católica, que compreende a organização da massa documental do TUCA, assim como a 

sua descrição em guias, inventários e catálogos. 

Em 2008, a Fundação Cultural é revista, por interferência do Ministério 

Público, e cada um dos núcleos culturais volta a ter independência, respondendo 

diretamente ao reitor. Desaparece o Conselho. Durante a gestão da prof.a Dr.a Maura 

Veras, a prof.a Ana Salles Mariano é reconduzida ao cargo. Também é nomeada pelo 

reitor Dirceu de Mello para continuidade no cargo. 

Os objetivos propostos para o TUCAsão os de incentivar a cultura e propiciar 

uma programação de qualidade que traga para a Universidade manifestações 

significativas e ligue o nome da PUC-SP à arte e à cultura. O TUCA é também um elo da 

PUC-SP com a comunidade paulistana. Tem como missão a divulgação da PUC-SP – 

como marketing cultural. 

Com a crise financeira da Universidade desde sua reinauguração, o TUCA não 

recebe verbas complementares para produção de atividades próprias. Procura atrair 
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produções de qualidade e de grande público para que suas atividades possam ser 

sustentáveis. 

Criou-se a possibilidade da locação do espaço para terceiros, desde que as 

atividades sejam compatíveis com a PUC-SP. 

 

 

Atribuições gerais TUCA-SEC e TUCA-FCSP/Ano 
 Servir à PUC-SP e as demais instituições culturais, sociais, científicas e religiosas 

com seus auditórios, observadas as normas estabelecidas pela reitoria (1965). 

 Oferecer gratuitamente os auditórios para a realização de atividades educacionais, 

culturais e artísticas, diretamente patrocinadas pela reitoria e pelas diretorias 

incorporadas (1965). 

 Locar os auditórios para a realização de atividades educacionais, culturais e 

artísticas, observadas as taxas estabelecidas pela reitoria, por meio de contrato de 

cessão de uso do Teatro entre a PUC-SP e o cessionário (1965). 

 Obter alvarás e vistorias relativas ao funcionamento dos auditórios (1965). 

 Realizar contratos de cessão de uso (1965). 

 Estabelecer e dispor normas de uso dos auditórios para os cessionários (1965). 

 Prever quadro o orçamentário de receitas e despesas (1965). 

 Autorizar a gravação e difusão de imagens e sons pelo cessionário cujo teor 

envolva o nome do Teatro e/ou seu espaço físico, juntamente com a reitoria 

(1967). 

 Dar pareceres, em conjunto com o Capelão e/ou reitoria, sobre as atividades 

artísticas e científicas promovidas no Teatro, bem como encaminhá-los para o 

órgão federal de controle e censura (atividade suprimida após a abertura política 

em1983) (1968). 

 Administrar os recursos humanos junto ao Departamento Pessoal (1976). 

 Administrar a bilheteria, portarias, limpezas, segurança e secretaria (1979). 
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 Promover cursos de extensão cultural juntamente com o Departamento de Arte, 

como Vocal, Dança e Cênica, no Teatro (talvez esses sejam embrionários dos 

atuais cursos de Iniciação Teatral e Profissionalizante) (1983). 

 Equipar, organizar e manter as edificações dos auditórios (1987). 

 Promover o desenvolvimento das artes e cultura dentro e fora da Universidade 

(1987). 

 Organizar e preservar sua memória (1987). 

 Estabelecer normas de segurança para os auditórios (1989). 

 Obter receita pela prestação de serviços, propaganda, publicidade, marketing e 

venda de artigos, programas de TV, vídeo e software relacionados ao TUCA 

(1996). 

 Explorar comercialmente as salas de espetáculos do conjunto TUCA (2001). 
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APÊNDICE B – Centro de Artes Cênicas 

 

 

Órgão: CAC - Centro de Artes Cênicas 

Unidade: TUCA 

Subordinação Atual: Fundação São Paulo 

Subordinação Anterior: Fundação Cultural São Paulo, Departamento de Artes e Serviço 

de Extensão Cultural 

Ano de criação: 1987 

 

Histórico 

Criado para estabelecer,com base no legado de diversos espetáculos 

importantes, tanto culturalmente quanto historicamente, um curso capaz de gerar uma 

integração social entre professores e alunos e conseguir produzir novos atores. Um dos 

professores, atualmente coordenador do curso, Pablo Moreira, fez parte do primeiro 

grupo de alunos do CAC e foi ganhador de prêmio noFestival Universitário de Blumenau 

pela peça Lusíadas or not Lusíadas. Hoje em dia, o curso é divido em especificações, por 

idade (crianças, adolescentes, adultos) ou experiência (iniciante ou profissionalizante), 

que no inicio não existiam. 

 

Atribuições/Ano 

 Promover formação básica em improvisação, interpretação e técnicas teatrais, por 

meio do CAC: CURSO INICIAÇÃO TEATRAL. 

 Promover o aperfeiçoamento em improvisação, interpretação e técnicas teatrais e 

oferecer o registro do DRT na categoria de ator, após conclusão do CURSO 

PROFISSIONALIZANTE DE TEATRO. 

 Estimular a expressão corporal e a experimentação artística por meio do CURSO 

DE TEATRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.  

 

Fonte: www.teatrotuca.com.br. Acesso em: 04 jul. 2011 


