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A História do Tempo Presente sempre traz esse
desafio: falamos de interpretações em disputa, de
memórias compartilhadas.  Mas essa história  tão
difícil  de  realizar  tem  uma  vantagem  sobre  as
demais  especialidades  que  lidam  com  tempos
pretéritos e personagens ausentes: A História do
Tempo Presente lida com o apaixonante mundo
dos vivos. (Carlos Fico)
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RESUMO

O  presente  trabalho  tem  como  objetivo  analisar  a  multiplicidade  de  recepções

despertadas pelo espetáculo de teatro curitibano  O Grande Deboche.  Censurado em 1985,

durante a presidência civil de José Sarney em plena Nova República, o caso nos apresenta

como certas relações de poder e tramas históricas continuam se manifestando independente da

forma de governo vigente, questionando assim leituras que enxerguem uma ruptura dramática

entre o Regime Militar  e o democrático.  Além disso,  o cartaz feito  para a divulgação do

espetáculo apresentava Dom Pedro I, nu, montado em seu cavalo no Grito da Independência.

Após terem colado os cartazes pela rua XV, os membros do Grupo Delírio – autores da peça –

perceberam que estes haviam sido depredados, e que havia um buraco onde antes estava o

pênis de Dom Pedro. Esta fato nos aponta para uma censura popular de cunho moral dirigida

ao cartaz – ofendidos com a obscenidade, algum indivíduo ou grupo social julgou a imagem

imprópria  para  ser  exibida  em público  e  a  censurou.  Desta  maneira,  percebendo como a

censura não parte exclusivamente de cima para baixo,  buscaremos explorar elementos em

comum entre o incômodo despertado pelo cartaz e pela peça tanto entre a instituição censória

como entre parcelas da sociedade civil.  

Palavras-chave: censura moral, teatro e resistência, Grupo Delírio, heterogeneidade.
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INTRODUÇÃO

As fontes  estudadas  nesta  pesquisa  apresentam reações  ao  espetáculo  de  teatro  O

Grande  Deboche  escrito,  produzido  e  encenado  pelo  grupo  de  teatro  amador  curitibano,

Grupo Delírio, em 1985. O tom cômico e satírico do espetáculo despertou variadas recepções

que nos chamaram a atenção para a heterogeneidade da sociedade e das múltiplas perspectivas

de mundo presentes no seio desta. A análise destas distintas recepções tem como objetivo

demonstrar a complexidade e variedade de relações de poder que concorrem simultaneamente

em um período histórico. Compreendemos também como certas tramas históricas – como a

censura  –  continuam  se  manifestando  após  o  fim  da  Ditadura  mesmo  com  mudanças

organizacionais no poder político

A monografia está dividida em dois capítulos. O primeiro expõe algumas das relações

entre o teatro e a sociedade. O segundo trata das questões entre o Estado, a cultura e o teatro

no período do Regime Militar e da transição para a democracia. No subcapítulo inicial, “O

Deboche em Curitiba”, são apresentadas as fontes analisadas na pesquisa. O Deboche estreou

em 1985, no meio de uma década política e socialmente agitada no Brasil, período marcado

pela transição entre o Regime Militar e os subsequentes governos civis, já representados em

1985 pela presidência do primeiro civil desde o Golpe de 1964, José Sarney. É neste contexto

que os então alunos do Curso Permanente de Teatro do Teatro Guaíra (CPT) produziram o

espetáculo O Grande Deboche.

Através do estudo de depoimentos orais feitos pelos membros do Grupo Delírio e de

algumas matérias de jornal do período temos acesso ao conteúdo do espetáculo, produzido

com  o  objetivo  de  “cantar  a  liberdade,  de  todas  as  formas”1,  e  também  a  algumas  das

recepções despertadas pela peça. As liberdades discutidas pelo Deboche não se limitavam a de

expressão ou de voto, senão que atravessavam diversos campos da vida em sociedade – a

religião, o sexo e também a política. O espetáculo, entretanto, foi censurado mesmo já no

governo  de  José  Sarney,  e  leituras  da  época  perceberam  a  temática  da  liberdade  como

motivadora da censura institucional “apesar de estarmos em plena Nova República”2.

Chamou a atenção dos observadores da época, e a minha em 2015 ao deparar-me com

a fonte, o fato de que, mesmo já em 1985, os autores tiveram de submeter o roteiro e os

ensaios do espetáculo à inspeção censória, que acabou vetando integralmente a exibição da

1 BUENO, Edson. “O Grande Deboche”. In: Jornal Estadual de Cultura, n. 3, 01/nov/1985.
2 COM SUCESSO, “Grande Deboche” volta ao cartaz. Jornal do Estado, Curitiba, 24 ago. 1985.
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peça. Após muitas negociações e por meio do contato direto com Brasília, os membros do

Delírio foram liberados para estrearem, com apenas um corte, irrevogável para a censura. A

cena final, onde os atores cantavam o Hino Nacional, mostrou-se polêmica demais para ser

liberada pela Polícia Federal. Assim, se apresenta uma das primeiras perguntas direcionadas

às fontes: por que, mesmo sem mais o interesse da censura política associada à Ditadura, o

espetáculo foi censurado?

Para a estreia da peça, o Delírio preparou um cartaz que simbolizasse todos os desejos

de liberdade que tinham estado reprimidos durante o Regime Militar. O cartaz, simbolizando a

nova independência trazida pela abertura política, apresentava Dom Pedro I, completamente

nu, montado em seu cavalo no momento do Grito da Independência. Para divulgar a peça, os

atores tomaram a atitude que era de praxe na época e colaram os cartazes pela  Rua XV.

Alguns dias depois, ao passarem perto dos cartazes viram que eles haviam sido depredados.

Em dezenas de cartazes havia um buraco onde antes estava o pênis de Dom Pedro. Este é o

grande sinal de uma censura moral popular direcionada ao cartaz, visto que o modus operandi

policial da época implicava em arrancar os cartazes ou passar tinta em cima deles.

Percebemos  então  pelo  menos  quatro  recepções  muito  distintas  à  peça:  a

governamental, a da classe teatral – que tornou o espetáculo um sucesso de público –, a da

mídia e a de membros da sociedade civil que se mostraram ofendidos com a obscenidade

exposta pelos artistas. O reconhecimento destes distintos posicionamentos delimita uma de

nossas  perspectivas  de  estudo  nesta  monografia,  a  análise  da  heterogeneidade  de  uma

sociedade que financia, produz, censura e consome produções culturais. Buscaremos também

romper com visões dicotômicas das relações entre o Estado e a sociedade na medida em que

analisamos  alguns  dos  elementos  em comum entre  o  incômodo  que certas  manifestações

despertam  em  diferentes  espaços  sociais.  Tendo  em  vista  manifestações  espontâneas  de

censura vindas da sociedade,  percebemos como esta não era uma forma de repressão que

partia exclusivamente de cima para baixo.

Após esta apresentação inicial dos acontecimentos estudados partimos para discussões

metodológicas  quanto  à  História  do  Tempo  Presente  e  sua  relação  com  a  memória.  O

historiador Carlos Fico compreende uma das principais características deste tipo de História:

o fato de estarmos, sujeito e objeto, inseridos em uma mesma temporalidade.3 Além disso,

pontuamos algumas das ressalvas dirigidas a esta forma de se escrever História, por muito

3 FICO, Carlos. “História do Tempo Presente, eventos traumáticos e documentos sensíveis”  Varia Historia.
Belo Horizonte, vol. 28, n. 47, p. 43-49, jan/jun 2012. p. 45.

9



tempo mantida distante do rigor acadêmico necessário para a produção da ciência História.

Entendemos, entretanto, a influência da contemporaneidade do historiador na escolha de suas

fontes, por mais distantes temporalmente que elas sejam, e pontuamos alguns dos incômodos

com o presente que motivaram a busca por  inserir  em nossa análise a  complexidade dos

processos históricos e a multiplicidade de perspectivas manifestadas na sociedade em uma

mesma temporalidade e contexto sociopolítico. 

Nestas questões levamos em consideração a compreensão de Michel Foucault sobre a

história  ser  perspectiva definindo-a  enquanto  influenciada  pela  contemporaneidade  e

subjetividade do historiador.4 Não obstante, compreendemos, como apontado por Margareth

Rago,  como  as  próprias  fontes  –  oficiais  ou  não  –  são  subjetivas  e  sujeitas  a  distintas

interpretações,5 e  que a  pesquisa não fala  pelas fontes,  senão que pela  nossa perspectiva.

Longe de buscar uma “verdade” histórica, nos valeremos dos relatos orais para revelar o que

Paul  Thompson qualifica enquanto esferas  ocultas.6 É a  memória dos indivíduos que nos

comprovou como, mesmo com consenso midiático, intelectual e manifestações populares em

defesa da liberdade de expressão,  os desejos  de liberdade expressados pelo  Deboche não

encontraram uma ressonância homogênea pela sociedade.

Para além destas discussões, quando compreendemos que certas questões continuam

se manifestando no tempo, questionaremos uma leitura de ruptura dramática ente o Regime

Militar  e  o  democrático.  Por  mais  que  saibamos  das  diferenças  entre  estes,  nesse  ponto

ressaltamos a reflexão de Emma Goldman que aponta como diferentes Estados e instituições

se formam e desaparecem no tempo, enquanto a individualidade perdura.7 As tensões e tramas

históricas que se desenvolvem simultaneamente em uma temporalidade – como as formas de

censura  –  permanecem  se  manifestando,  nem  sempre  associadas  à  forma  de  governo

institucional vigente. 

Quanto à memória coletiva do Regime Militar, discorremos sobre o que Carlos Fico

qualifica como “eventos traumáticos” do século XX. Após a passagem destes eventos, Fico

4 FOUCAULT, Michel. “Nietzsche, a genealogia e a História.” In: A microfísica do poder. Rio de Janeiro: 
Graal, 1979. p. 19.

5 RAGO,  Margareth.  “A história  presente  em  Michel  Foucault  (Unicamp  –  História).”  Anais  do  XVIII
Encontro Regional de História – O historiador e seu tempo. ANPUH/SP – UNESP/Assis, 24 a 28 jul. 2006.
p. 3.

6 THOMPSON, Paul. “História oral: Patrimônio do passado e espírito do futuro” In: WORCMAN, Karen; 
PEREIRA, Jesus V. História falada: memória, rede e mudança social. São Paulo: SESC SP: Museu da 
Pessoa: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2006. pp. 17-43. p. 19

7 GOLDMAN, Emma. “O Indivíduo, a Sociedade e o Estado.” In:  O Indivíduo, a Sociedade e o Estado, e
outros ensaios. Tradução Plínio Augusto Coelho. São Paulo: Hedra, 2007. pp. 29-45. p. 31
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aponta como acontece uma disputa pela memória que tende a enaltecer certas atitudes de

resistência  social  e  política  à  medida  em  que  condena  atitudes  opressoras  do  Estado.8

Entretanto, as fontes nos mostram como, enquanto parcelas da sociedade civil  resistiam à

Ditadura, outras parcelas corroboravam com os discursos que criticavam as “imoralidades”

dos artistas. Entendemos que análises que vitimizem a sociedade ao passo em que vilanizem o

Estado  não  nos  fazem  nenhum  favor  na  tentativa  de  compreensão  do  nosso  mundo

contemporâneo e de suas relações de poder.

No subtópico final do primeiro capítulo, “Os vagabundos e as desvairadas” são feitas

reflexões quanto aos conceitos de cultura em discussão no período e algumas visões sociais

sobre  o  teatro.  Conceitos  debatidos  por  intelectuais  do  Instituto  Superior  de  Estudos

Brasileiros  (ISEB),  como  Álvaro  Vieira  Pinto  e  Rolando  Corbisier,  se  tornam,  para  o

sociólogo Renato Ortiz, a matriz para as reflexões quanto à cultura no Brasil desde então.9 As

discussões teatrais passam a abarcar estes conceitos enquanto o espaço teatral se politizava a

partir dos anos 1950.10 Não obstante, as relações de poder que perpassam o teatro e os artistas

não se limitam ao conteúdo político de suas discussões ou suas relações com o Estado. Ao

passo  em  que  o  Brasil  embrenha-se  em  um  processo  de  racionalização  da  sociedade,

entendemos que esta se estende através do comportamento aos próprios indivíduos. 

Os relatos dos membros do Delírio apontam como o teatro não é considerado uma

profissão,  ou  um  trabalho  “sério”.  A associação  da  imagem dos  atores  aos  adjetivos  de

“vagabundos e desvairados” é realizada por diversas esferas do sociedade. Quanto às questões

de repressão à sexualidade, analisaremos estas sob a compreensão de que a sexualidade não é

algo do que o poder tem medo,  mas através dela  estes temores se expressam.11 Goldman

aponta  como  um  dos  principais  baluartes  da  autoridade  é  a  uniformidade,12 logo,

compreendemos  como  desvios  ao  comportamento  dominante  podem  abalar  a  crença  na

infalibilidade desta.

O segundo capítulo se inicia com uma discussão bibliográfica da historiografia do

Regime  Militar.  As  análises  de  eventos  traumáticos,  como  vimos,  tendem  a  consolidar

memórias estereotipadas tanto nas leituras das ferramentas de repressão do Estado, quanto na

8 FICO, Carlos. “Censura, ditadura e 'utopia autoritária'.” In: COSTA, Cristina. Seminários sobre a censura. 
São Paulo: Balão Editorial/Fapesp, 2012. p. 65

9 ORTIZ, Renato. Cultura Brasileira e Identidade Nacional. São Paulo: Brasiliense, 2012,  p. 46
10 PATRIOTA, Rosângela. “Arte e resistência em tempos de exceção” In: Revista do Arquivo Público

Mineiro, Belo Horizonte, jan./jul. 2006. p. 123.
11 FOUCAULT, Michel. “Não ao sexo rei.” In: A microfísica do poder.. p. 132.
12 GOLDMAN, Emma. “O Indivíduo, a sociedade e o Estado”. Op. cit. p. 42.
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exaltação a certas formas de resistência. Demian Melo enxerga uma tentativa nestas leituras,

não de apagar  os conflitos históricos nacionais,  senão que inseri-los em uma lógica mais

abrangente  de  harmonia  social.13 A  questão  da  harmonia  nas  diferenças  da  sociedade

brasileira, no entanto, é muito mais longeva que o Regime e as análises deste. Assim, com

base em reflexões de Renato Ortiz e Carlos Fico, traçaremos uma genealogia da conciliação

das diferenças na sociedade brasileira – que perpassa o “mito das três raças” da virada do

século  XIX para  o  XX,  a  “democracia  racial”  de  Gilberto  Freyre,  chegando  inclusive  a

análises mais próximas de nossa contemporaneidade.

Partimos então para uma análise de questões do contexto histórico do período nos

subcapítulos  sequentes,  como  a  influência  da  expansão  do  capitalismo  internacional  na

execução do Golpe de 1964. Além disso, a relação do Estado com a cultura apresenta algumas

ambiguidades. Por um lado, é quando mais se financiou produções, através de instituições

como a Funarte e a Embrafilme, mas, por outro, é quando se testemunhou um acirramento da

censura a partir da instauração do Ato Institucional no 5. Logo, recordamos como a censura

não  se  deu  na  totalidade  da  produção,14 mas  à  especificidade  dos  discursos  e  como  sua

duração  não  se  limitou  à  Ditadura  militar.  O  próprio  aparato  institucional  censório

representado pelo Diretório de Censura de Diversões Públicas (DCDP),  que foi reformado

com o AI-5, é mais longevo do que o próprio Regime, existindo desde os anos 1940.

Nos  últimos  subcapítulos  veremos  como  a  censura  institucional  apresentou  duas

facetas que Carlos Fica qualifica enquanto censura moral, direcionada às artes e a censura

política direcionada à mídia.15 Por mais que compreendamos a moral também enquanto uma

questão  política,  esta  distinção  se  mostra  útil  na  análise  dos  diferentes  discursos.  Ao

problematizar as motivações censórias, a relação da censura moral com a “ameaça comunista”

buscaremos demonstrar a heterogeneidade por diversos espaços sociais. Tanto a sociedade

apresenta  variadas  leituras  de  mundo,  como os  militares  também não eram homogêneos,

dividindo-se  pelo  menos  entre  “linha-dura”  e  moderados16,  e  as  elites  que  os  apoiaram

tampouco eram uniformes.

Assim,  através  da  análise  bibliográfica  e  das  múltiplas  recepções  ao  Deboche,

buscaremos  expor  na  Nova  República  a  heterogeneidade  que  percebemos  nos  múltiplos

grupos  que  compõem  a  sociedade  brasileira  e  a  complexidade  dos  processos  históricos.

13 MELO, Demian Bezerra de. “A miséria da historiografia”. Outubro, São Paulo, n. 14, 2006. pp. 111‐130
14 ORTIZ, Renato. Cultura Brasileira e Identidade Nacional. Op. cit. p. 86.
15 FICO, Carlos. “Censura, ditadura e 'utopia autoritária'” Op. cit. p. 68.
16 FICO, Carlos. História do Brasil Contemporâneo. São Paulo: Contexto, 2015. p. 45.
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Investigaremos  também como  certos  discursos  se  reproduzem tanto  no  macro  –  censura

institucional – como no micro – a censura popular –, rompendo com visões que reduzam esta

multiplicidade  de  perspectivas  a  um  Estado  mal  e  vilão  e  uma  sociedade  “boazinha”  e

vitimizada.
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1. CAPÍTULO I

1.1 O Deboche em Curitiba

Curitiba,  1985,  na  metade  de  uma  década  política  e  socialmente  agitada

nacionalmente, a capital paranaense também era centro de discussões deste caráter quanto aos

caminhos que o país tomava. Um período marcado pela transição entre o Regime Militar, em

posse do poder estatal desde o Golpe de abril de 1964, e os governos democráticos que o

seguiram, representados em 85 pela primeira presidência civil do Brasil em 21 anos, a do ex-

líder do Arena, José Sarney. A turbulência e agitação da época podem ser representadas por

um dos últimos atentados do terrorismo de direita, a explosão das bombas no Riocentro em

1981 e,  por outro lado, por um dos maiores movimentos de rua da história  deste  país,  a

campanha pelo direito ao voto direto para presidente, “Diretas Já!”, que mobilizou milhões de

pessoas pelo Brasil.17 Neste contexto que se formou o Grupo Delírio, composto por então

alunos do Curso Permanente de Teatro da Fundação Teatro Guaíra (CPT), visando colocar em

cena seus próprios espetáculos.

As  recepções  da  segunda  peça  do  Delírio  são  os  acontecimentos  analisados  nesta

monografia.  Com  o  objetivo  de  “cantar  a  liberdade,  de  todas  as  formas”18,  O  Grande

Deboche19 foi escrito em tons satíricos e cômicos refletidos pelo seu título. Contando com 6

atores dividindo-se em mais de 60 personagens, os membros do grupo – que, além de atuarem

no  espetáculo,  o  haviam  escrito,  dirigido  e  produzido  –  discutiam  temas  que  refletiam

conversas que eram tidas  por diversos setores da sociedade.  A resistência democrática ao

Regime  Militar  vinha  crescendo  ao  longo  dos  anos  1980,  o  descontentamento  com  o

autoritarismo e os problemas econômicos da chamada “década perdida” deram ainda mais

alcance às demandas pela abertura política. A eleição indireta de Tancredo Neves, um civil, e

a  posse  de  outro  civil,  José  Sarney  após  o  adoecimento  e  falecimento  de  Tancredo,

simbolizavam o fim do Regime Militar. Os atores em seu deboche buscavam testar, por um

lado,  os  limites  do  fim  da  censura,  desafiar  os  limites  da  nova  liberdade,  e,  por  outro,

17 SKIDMORE, Thomas. Brasil: De Castelo a Tancredo. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, pp. 442-443 e 
465-472. 

18 BUENO, Edson. “O Grande Deboche”. In: Jornal Estadual de Cultura, n. 3, 01/nov/1985.
19 O texto foi escrito por Edson Bueno e Sílvia Maria Monteiro. Direção de Edson Bueno. Elenco: Áldice

Lopes, Cláudia Singer, Eliane Karas, Luiz Carlos Pazello, Maria Adélia Ferreira e Sílvia Monteiro. Direção
musical: Rafael Veiga de Camargo. Sonoplastia: Cleon Jacques. Arte: Arlene Sabino.
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“descarregar no palco tudo que estava travado dentro da gente todos esses anos”20, tudo que

não podia ser dito até então.

Em busca  de divulgar  a  produção,  tomaram a  atitude  que  era  de praxe  na  época,

colando cartazes pelo centro da cidade, em especial na movimentada Rua XV, o principal

ponto de divulgação por cortar o centro, seu calçadão ser referência na região e também ser a

rua do Teatro Guaíra. O cartaz havia sido composto especialmente para o espetáculo, com a

ideia para a arte que o representaria surgindo de discussões e pesquisas do grupo. Condizendo

com  o  humor  do  título  de  O  Grande  Deboche,  ele  exibia  Dom  Pedro  I  montado,

completamente nu, em seu cavalo no momento do Grito da Independência. A simbologia do

Grito da Independência é muito significativa do que os atores esperavam exorcizar com sua

produção, com a volta da liberdade de expressão simbolizando uma nova independência21. 

FIGURA 1 – O CARTAZ DO GRANDE DEBOCHE, CURITIBA, 1985.

20 BUENO, Edson. Entrevista 02. Curitiba, out./16. Concedida a Pedro Monteiro Bittencourt.
21 Idem.
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Alguns dias depois,  ao passarem novamente pelo cruzamento entre a Rua XV e a

Monsenhor Celso, ficaram completamente surpresos ao verem que os cartazes haviam sido

depredados; um a um, cartaz por cartaz, havia um buraco onde antes estava o pênis de Dom

Pedro.22 O fato de os cartazes terem sido depredados desta maneira nos leva a concluir que

esta censura não partiu da polícia ou do exército, visto que o modus operandi policial desta

época implicava em arrancar os cartazes ou simplesmente passar tinta por cima deles. O árduo

trabalho do recorte  de dezenas  de  cartazes,  em uma noite  provavelmente  fria  de inverno

curitibano,  é  o  grande  sinal  de  esta  censura  ter  partido  de  algum setor  ou  indivíduo  da

sociedade civil. Este caso reflete uma censura de cunho moral popular dirigida ao espetáculo,

com os olhos conservadores ofendidos pela obscenidade – pior ainda! - obscenidade com um

dos  grandes  símbolos  nacionais.  Os  desejos  de  liberdade  encenados  pelos  atores  não

encontravam  uma  recepção  homogênea  pela  sociedade.  Certas  liberdades  se  mostravam

exageradas demais para serem exibidas aos olhos de alguns observadores.

O curiosíssimo caso do cartaz só pôde ocorrer, no entanto, após muitas batalhas dos

membros do Delírio pelo direito de apresentar o espetáculo. Como atores e atrizes com toda

sua formação artística construída durante o Regime Militar, a relação com os órgãos censores

e a interferência destes na produção não era nenhuma novidade; não somente isso, como era

algo  que  a  classe  teatral  combatia  há  décadas.  Não  obstante,  chamou  a  atenção  dos

participantes e observadores na época – e a minha em 2015 ao ter contato com a fonte – que

eles  tiveram de  submeter  o  roteiro  do  espetáculo  e  subsequentes  ensaios  à  inspeção  dos

agentes censores mesmo já estando no ano de 1985, com o país sob a presidência civil de

Sarney. Ao aguçado olhar censor, há décadas treinando a procura pela subversão nas mais

distintas formas de discurso, o tom satírico do espetáculo e outros elementos “subversivos”

não passaram despercebidos. O espetáculo foi inicialmente vetado pela censura, não tendo

nem recebido cortes, e somente após negociações e por meio do contato direto com Brasília é

que o espetáculo foi liberado para estrear.

O Deboche então se destacou desde o início não somente pelo conteúdo da discussão,

mas por toda a montagem e a lógica da construção das cenas.  Em matéria do folheto da

Mostra de Teatro Verão 86 no Rio de Janeiro, o autor aponta como a peça é:

um  exercício  de  versatilidade  como  raras  vezes  terá  sido  visto  em  palcos
paranaenses. Os atores saem de um bloco carnavalesco para uma cena familiar, uma
aula de anatomia humana, a perseguição de um marginal, um programa de rádio, um

22 MONTEIRO, Sílvia Maria. Entrevista 03. Curitiba, out./16. Concedida a Pedro Monteiro Bittencourt.
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show de travesti ou um salto fantástico para o século XV.23 

Por todos estes espaços a discussão é sempre “em busca de lugares onde subsista um

resquício de liberdade.”24 Eram, na verdade, várias formas de liberdade além da de expressão

discutidas em diversos espaços da vida humana; dentre estas formas não estava de fora a

liberdade sexual, com cenas envolvendo travestis e homossexuais. Os autores escreveram a

peça de cena em cena, e como ainda eram estudantes de teatro, encontravam-se no tempo livre

para escolherem um tema para discussão – religião, política, as eleições. Após o debate e a

escrita da cena, eles a ensaiavam e preparavam, para então passarem para a escrita do próximo

esquete. Montada como um mosaico, e não como uma história de início, meio e fim, este

processo  possibilitou  a  versatilidade  mencionada  pela  fonte.  As  cenas  se  sucediam

rapidamente e buscavam seguir a tradição dos teatros de revista25. 

Por mais que não nos dediquemos à análise do roteiro do espetáculo, é interessante

explorar a descrição de algumas das cenas, para compreender a motivação dos autores, dos

censores  e  da plateia  em suas  distintas  relações  com a  montagem.  Diversas  cenas  foram

montadas, sempre com o intuito de provocar e de testar limites. Os relatos apontam questões

como as seguintes:

eles vetaram integralmente a peça. Mas ela tinha tudo que não podia ter. Ela tinha o
deboche político,  a sexualidade, os atores ficavam nus e ‘se pegavam’,  usava as
músicas brasileiras para tirar sarro dos políticos. Pra você ter uma ideia, quando teve
a eleição do Tancredo teve um momento no Congresso Nacional: ‘Tancredo Neves,
novo presidente do Brasil’. Aí a gente fazia essa cena no palco. ‘Tancredo Neves,
presidente, vamos cantar o Hino Nacional...’ E aí a gente cantava o hino dos Estados
Unidos (risadas)26

Em outra cena era representado o então Papa João Paulo II, vigiado por duas anjinhas,

enquanto tinha um orgasmo ao dormir durante a noite.27 Uma aula de anatomia,  onde era

exposto um gigante cartaz com uma realista representação de uma vulva – o texto dado nessa

cena, no entanto, era retirado de um livro de anatomia, explicando o funcionamento biológico

da vagina, sem sátiras, sem piadas. Sempre com o objetivo de testar limites, a autora da cena

aponta algumas das coisas que buscavam com a peça, e com essa cena em particular:
23 MINISTÉRIO DA CULTURA. INACEN – Instituto Nacional de Artes Cênicas. Mostra de Teatro Verão 86. 

Rio de Janeiro, 1986. Folheto elaborado para divulgação do festival de teatro.
24 Idem.
25 O teatro de revista foi um gênero popular no Brasil em finais do século XIX, tendo vindo anteriormente de 

Portugal. Caracteriza-se por manter um tom alegre e jocoso mas que revelasse questões sociais. Trazia não 
somente textos e diálogos mas também músicas e paródias. Para mais: 
<http://www.unicamp.br/iel/memoria/Ensaios/Bilontra/trevista.htm> visualizado em out./16. 

26 BUENO, Edson. Entrevista 02. Curitiba, out./16. Concedida a Pedro Monteiro Bittencourt.
27 PAZELLO, Luiz Carlos. Entrevista 04. Curitiba, out./16. Concedida a Pedro Monteiro Bittencourt.
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a grande coisa era trabalhar e reconhecer nosso constrangimento. Era o meu lado
feminista, né? É pra escancarar, então vamos escancarar. Escancarar o quê? Uma
vulva. Na cara de todo mundo. É isso que a gente quer? É isso que a gente vai ter.
Então é um outro jeito, uma outra liberdade. Que é a de vamos mostrar o corpo. Ele
está aqui. Em cor,  em alto relevo e gigantesca na cara de todo mundo. Nós não
temos vergonha. Nós podemos mostrar e falar dela.28

 O teor sexual da peça, as “imoralidades” que apresenta, as sátiras políticas e sociais

estão envolvidos desde o início com o processo censório que chegou a vetar integralmente a

execução do espetáculo.  Como dito,  o Grupo Delírio  entrou com os  recursos  cabíveis  na

burocracia e, após muita negociação e contato direto com Brasília, o espetáculo foi liberado

com  apenas  um  corte.  Apesar  de  todas  as  “exageradas”  liberdades,  o  que  se  mostrou

inegociável para a censura foi a cena final onde os atores cantavam o Hino Nacional, que

permaneceu  irrevogavelmente  vetada.  Buscaremos  compreender  a  censura  neste  caso  sob

perspectiva levantada pelo historiador Carlos Fico, ao qualificá-la também como uma forma

de  violência29,  entre  as  tantas  que  haviam se  perpetuado  durante  os  anos  autoritários  do

Regime Militar. 

A disputa pela memória quanto a este período na história brasileira envolve em muito

as características destas formas de violência e as suas consequências na sociedade. Ao longo

da pesquisa analisaremos com atenção a censura, mas não devemos deixar de recordar o papel

de outras ferramentas de violência no imaginário social. Torturas e assassinatos aos inimigos

políticos, a propaganda política e a espionagem foram todas formas de expressão de poder

muito utilizadas30. A repressão, no entanto, não buscou somente o teor político dos discursos

que a ameaçavam, senão que contou com um forte moralismo, o qual se refletia tanto na

censura institucional quanto na popular, e com o Deboche não foi diferente.

O Grupo Delírio teve de se adaptar às questões pontuadas pela censura para a estreia

do espetáculo, em 30 de julho de 1985, no Mini Auditório do Teatro Guaíra. Todo o processo

censório pelo qual o  Deboche havia passado, tanto a censura institucional como a social, o

tornaram conhecido no meio teatral, entre os artistas e entre o público que frequentava os

teatros.  O espetáculo  mostrou-se  um sucesso  de  público  já  na  estreia  e  as  apresentações

continuaram acontecendo normalmente, sempre com um sucesso de audiência e debate nos

meios artísticos. 

Após o final da temporada de estreia no Mini, o Delírio continuou recebendo convites

28 MONTEIRO, Sílvia Maria. Entrevista 03. Curitiba, out./16. Concedida a Pedro Monteiro Bittencourt.
29 FICO, Carlos. História do Brasil Contemporâneo. São Paulo: Contexto, 2015. p. 87.
30 Idem, ibidem.
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para participar em festivais de teatro pelo país. O espetáculo viajou ao Rio de Janeiro e por

festivais  no  interior  do  Paraná,  retornando  para  uma segunda  temporada  em Curitiba.  A

cobertura do  Jornal do Estado sobre esta reestreia, além de retomar uma rápida explicação

sobre as  características  do espetáculo,  traz à  tona algumas questões  interessantes  sobre o

período e a leitura que os sujeitos da época tiveram dos acontecimentos:

'O Grande Deboche', uma revista musical, mas com características contemporâneas
e  tratando  de  assuntos  de  absoluta  atualidade,  desenvolveu  uma  aventura
interessante até que conseguisse estrear e transformar-se num espetáculo de sucesso
e de agrado geral. Uma vez que trata de diversos assuntos intimamente ligados ao
conceito  de liberdade  nos diversos  segmentos  da  sociedade moderna,  ou  seja,  a
família,  a religião, o sexo, o preconceito,  o corpo humano, a peça acabou sendo
vetada pelo Departamento de Censura da Polícia Federal  apesar  de estarmos em
plena Nova República. Depois de muita luta e trabalho, o Grupo Delírio conseguiu a
liberação da peça diretamente por Brasília, tendo então estreado e se transformado
num espontâneo sucesso.31 

Podemos  perceber  como  uma  própria  leitura  da  época  entendeu  a  temática  da

liberdade nos diversos campos da vida como motivadora da censura institucional. Além disso,

é  importante  ressaltar  como esta mesma leitura trouxe a incoerência percebida através da

execução da censura “apesar de estarmos em plena Nova República”. A questão da censura

como símbolo do autoritarismo do Regime Militar era uma das superações que tanto os atores

quanto a mídia esperavam alcançar no novo regime democrático que se esboçava. Os desejos

de liberdade sexual, de expressão, de voto e de se poder exercer sem temores suas vontades e

opiniões  pareciam  discursos  alinhados  sob  esta  perspectiva  de  combate  à  repressão  da

ditadura. A problemática é direcionada no sentido de explorar o porquê, sem mais a demanda

pela censura política associada ao Regime Militar, o espetáculo foi censurado.

Entretanto, este levantamento inicial das fontes e dos relatos sobre o espetáculo nos

apontam pelo menos quatro recepções distintas ao Deboche, em perspectivas opostas quanto à

liberdade de expressão, e quanto ao que deve e pode ser dito e discutido em público. Primeiro,

a recepção governamental que de fato censurou o espetáculo, julgando-o impróprio para o

público geral; a da classe teatral e seu público, que apoiaram o espetáculo e o tornaram um

sucesso de bilheteria; a da mídia, que corroborou os desejos de liberdade expressados pelos

artistas e condenou a censura já sob um governo civil; por último, mas longe de ser menos

importante,  a  recepção  de  parcelas  da  sociedade  civil  que,  indignadas  pela  obscenidade

exposta  nas  ruas,  censurou o cartaz “imoral”  da peça.  Uma das  questões inferidas  destas

múltiplas  recepções,  e  que  delimita  a  perspectiva  de  estudo  nesta  pesquisa,  é  a

31 COM SUCESSO, “Grande Deboche” volta ao cartaz. Jornal do Estado, Curitiba, 24 ago. 1985.
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heterogeneidade de uma sociedade na qual seus indivíduos financiam, produzem, consomem e

censuram  produções  culturais.  Percebemos  como,  mesmo  embarcados  em  uma  mesma

temporalidade e sob o mesmo contexto político-econômico, as influências que se exercem

sobre os indivíduos e os mais variados grupos sociais são múltiplas, e as questões que estão

sendo postas no período são analisadas e sentidas sob perspectivas completamente distintas

em cada um dos particulares grupos sociais.

Após a apresentação inicial dos acontecimentos analisados, apontamos então alguns

dos objetivos traçados no exame destes. Temos em vista distintas formas de censura, que nos

mostram  como  este  tipo  de  repressão  não  parte  exclusivamente  de  cima  para  baixo,

encontrando manifestações espontâneas surgindo da própria sociedade. Este fator nos leva a

analisar a possibilidade de elementos em comum entre o incômodo que certas manifestações

despertam em diferentes círculos sociais. Desta maneira, buscaremos explorar como e por que

certos  indivíduos  e  instituições  se  sentem  motivados  a  impedir,  através  da  censura

institucional ou da retirada de imagens que considerem ofensivas, que estas manifestações

alcancem  um  número  maior  de  pessoas.  Além  disso,  é  importante  ressaltar  o  papel  da

sexualidade neste sentido,  com o conservadorismo dedicando-se com especial  atenção aos

desvios  sexuais  apresentados  pelos  indivíduos.  Com isso,  buscamos  também romper  com

visões dicotômicas na relação Estado e sociedade ao levar em consideração a multiplicidade

de relações entre ambos. 

Nas  questões  que  tratam do  Estado  e  suas  relações  com a  sociedade,  parece-nos

interessante  trazer  a  perspectiva  da  pensadora  anarquista  Emma  Goldman.  Nascida  na

Lituânia mas tendo emigrado ainda jovem aos Estados Unidos, foi trabalhando em fábricas

que ela iniciou sua militância política e que consolidou seus conceitos quanto ao Estado e aos

indivíduos. Goldman, no conflito Estado e sociedade, aponta para o valor da individualidade,

diferenciando-a do individualismo de mercado americano, que atrela o indivíduo à corrida

pelos  bens  de  consumo,  e  apontando a  opressão  ao  indivíduo,  subjugado à  totalidade  da

comunidade tanto em governos e ditaduras de esquerda como de direita. Em “O indivíduo na

sociedade”, a autora exalta o valor da capacidade de inovação e originalidade do indivíduo

que advém de sua consciência de se ser o que é, e de viver esta diferença32. Ao levar em

consideração que esta originalidade pode se expandir a todos os campos da vida – no trabalho,

nas  relações  familiares  e  amorosas  –  compreendemos  também  que  cada  grupo  social

32 GOLDMAN, Emma. “O Indivíduo, a Sociedade e o Estado.” In:  O Indivíduo, a Sociedade e o Estado, e
outros ensaios. Tradução Plínio Augusto Coelho. São Paulo: Hedra, 2007, p. 31.
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específico é também heterogêneo e plural. 

Além de investigar distintas formas de censura, buscamos também questionar a ideia

de uma ruptura dramática entre  o Regime Militar  e a Nova República.  Quando tratou da

questão  da  individualidade,  que  discutiremos com mais  atenção posteriormente,  Goldman

enfatizou como os diferentes Estados, governos e instituições, se formam e se desmancham na

temporalidade,  enquanto  a  individualidade  perdura.33 Apesar  da  mudança  na  forma  de

governo,  e  de  claras  diferenças  entre  a  ditadura  brasileira  e  a  democracia,  certas  tramas

históricas não se resolvem de acordo com delimitações temporais e institucionais, senão que

encontram ecos ainda no nosso presente. Estes ecos são percebidos através de fontes, como

nas que nos comprovam a censura institucional de uma peça teatral já sob o regime de um

presidente civil,  ou em casos  de repressão às  imoralidades  ainda mais  contemporâneos –

como a moção de repúdio da Câmara de Vereadores de Curitiba ao espetáculo “Pornô Gospel”

em 2016,34 ou as discussões quanto ao caráter da censura na rede mundial de computadores35.

Ao  debater  estas  questões,  me  parece  interessante  levantarmos  um  dos  pontos

discutidos  por  Michel  Foucault  em  sua  crítica  às  correntes  de  pensamento  marxistas  e

estruturalistas que compreendem o poder somente nas formas e nos aparelhos do Estado.36

Uma perspectiva como esta, ao se focar exclusivamente no macro e suas estruturas, parece

esconder  as  relações  de  poder  entre  os  indivíduos  e  seus  grupos  sociais.  Partindo  destes

pressupostos, compreendemos e discorreremos com mais detalhe, como, por mais que o poder

estatal  se  faça  de  fato  sentido  através  de  suas  instituições  no  cotidiano  da  sociedade,  as

relações entre o Estado e seus aparelhos com os indivíduos estão longe de ser a única maneira

com a qual  o  poder  se  expressa.  Assim,  buscaremos analisar  como estas  relações  podem

também se fazerem presentes entre os indivíduos, partindo dos casos discutidos quanto ao

Deboche, e como a resistência efetiva a uma forma de repressão não impede necessariamente

outras formas de dominação de se reproduzirem. 

33 Ibidem. pp. 31-32.
34 http://www.cmc.pr.gov.br/ass_det.php?not=26545#&panel1-1 <visualizado em 04/set/2016>
35 Estas discussões tem estado cada vez mais  em foco desde o vazamento feito por Edward Snowden de

programas secretos do governo estadunidense em parceria com empresas privadas para a coleta de dados
pessoais dos usuários de internet. Para mais informações, consultar o site de notícias The Intercept, criado
por Glenn Greenwald, o jornalista que auxiliou Snowden no vazamento destas informações e que fornece
um banco de dados sobre estas questões em <https://theintercept.com/snowden-sidtoday> visualizado em
out./16. Além disso, cada vez mais estas empresas, como o Facebook, tem tido poder de decidir ao que os
seus usuários tem ou não acesso e de limitar o alcance de certas discussões e problemáticas aos seus milhões
de  clientes.  Para  mais:  <https://theintercept.com/2016/09/12/facebook-is-collaborating-with-the-israeli-
government-to-determine-what-should-be-censored/>  e  <http://www.reuters.com/article/us-facebook-
norway-primeminister-idUSKCN11F194> visualizados em out./16.

36 FOUCAULT, Michel. “Não ao sexo rei” In. A microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979. p. 133.
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Para além disso, outra motivação pessoal para a realização desta pesquisa é o objetivo

de contribuir com a produção da história de Curitiba contemporânea. Analisamos um evento o

qual, para os entrevistados, parece que “se o que aconteceu com o Deboche aqui em Curitiba,

nós fossemos cariocas ou paulistas, tivéssemos feito em São Paulo ou no Rio, nós teríamos

feito História. Não é História porquê é Curitiba, e o que acontece aqui não repercute em lugar

nenhum. Hoje repercute pouco, imagine em 85.”37 Além do acontecimento estudado ter se

passado  na  capital  paranaense,  partimos  também de  perspectivas  levantadas  pelo  próprio

grupo  que  participou  diretamente  do  evento  e  que  viveu  este  período.  Creio  que  valha

ressaltar a importância que os membros do Grupo Delírio vieram a ter ao longo das últimas

décadas na cena teatral curitibana. 

Dentre os membros do Delírio, todos seguiram no Teatro nas três décadas seguintes ao

acontecimento, tiveram e ainda tem grande importância neste espaço social. Na época ainda

estudantes  de  teatro  estes  atores  viraram,  de  certa  maneira,  o  establishment do  teatro

curitibano.  Ao  lado  de  outros  graduados  do  CPT,  que  também compõe  este  espaço,  um

tornou-se o diretor da Fundação do Teatro Guaíra, outro abriu recentemente o Estúdio Delírio,

teatro que leva o nome do grupo, outra é coordenadora de um dos principais cursos de teatro

da  cidade,  além  de  todos  continuarem  com  uma  constante  produção  de  espetáculos,

conquistando prêmios, aprovando projetos de lei de incentivo à cultura, deixando assim sua

marca no teatro paranaense das últimas décadas.

1.2 História do Tempo Presente e Eventos Traumáticos

Nas últimas décadas, vem se estabelecendo o reconhecimento de que toda a produção

historiográfica,  o  processo  de  escolha  das  fontes  a  serem analisadas,  a  corrente  teórico-

metodológica escolhida para análise, envolve, inicialmente, uma relação com o presente do

historiador.38 Este  sujeito,  então,  constrói  uma narrativa  a  partir  das  marcas  deixadas  por

outros indivíduos no tempo, mas, em todas as etapas de sua produção, o historiador não deixa

de ser filho de seu tempo e espaço, partindo de uma teia social maior do que si mesmo. A

decisão de trabalhar com certa fonte,  por mais recuada temporalmente que seja,  é sempre

tomada a partir de questões colocadas na contemporaneidade do historiador, e passa pelo filtro

37 BUENO, Edson. Entrevista 02. Curitiba, out./16. Concedida a Pedro Monteiro Bittencourt.
38 THOMPSON, Paul. “História oral: Patrimônio do passado e espírito do futuro” In: WORCMAN, Karen;

PEREIRA, Jesus V.  História falada:  memória,  rede e mudança social.  São Paulo: SESC SP: Museu da
Pessoa: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2006, p. 19.
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subjetivo  deste.  Mesmo  que  dirijam  questionamentos  à  inteligibilidade  de  uma  história

temporalmente próxima, a escolha da fonte é invariavelmente feita no presente. Reconhecido

isto, não podemos deixar de pontuar o incômodo com o presente que motivou a busca pelas

evidências históricas de rupturas e permanências de certas estruturas e relações que aparecem

vivas e se fazem sentidas na nossa temporalidade. 

Vivemos, em 2016, um contexto no qual a recente democracia brasileira testemunha o

segundo processo de impeachment de um presidente eleito democraticamente desde a abertura

às eleições diretas em menos de trinta anos. Naturalmente, o impeachment de Fernando Collor

em 92 apresentou motivações e execuções distintas das do de Dilma Rousseff em 2016. O

congelamento das poupanças  por Collor foi o grande estopim das manifestações  contra  o

então  presidente.  Para  Rousseff,  os  argumentos  partem  da  acusação  de  crimes  fiscais

cometidos pela presidente,  com a assinatura de decretos presidenciais  que teriam causado

impactos  negativos  e  ilegais  no  orçamento  nacional.  Em  ambos  os  casos,  a  questão  da

corrupção se apresenta como fator preponderante no descontentamento popular e midiático.

Com Rousseff, a caça à corrupção é simbolizada pela Operação Lava Jato, liderada por Sérgio

Moro, que, sob o pretexto de neutralidade jurídica, responsabiliza crimes fiscais e desvios

milionários pelas mazelas econômicas que afligem o país. Quanto a Collor, o escândalo de

corrupção ligado ao tesoureiro de seu gabinete,  Paulo César “PC” Farias,  acirraram ainda

mais os ânimos contra o presidente.

Grandes  movimentos  de  rua  eclodiram em 92,  assim como em 2016.  Milhões  de

pessoas tomando as ruas pelo país em manifestações que moveram também muita atenção da

mídia ao lado do processo legal de “caça” aos corruptos que gera também novos heróis e

símbolos aos olhos de partes da sociedade e da mídia. Ao longo de todo este processo, tanto

nos escalões administrativo-burocráticos, como nas redes sociais, nas mídias e também nas

ruas, o debate parece reduzido, por todos os lados, a uma dicotomia generalizante, ao discurso

do “nós contra eles”, um partido contra o outro, o povo contra a corrupção. Diversas das

perspectivas  apresentadas  parecem  simplistas  por  enxergarem  as  causas  dos  problemas

contemporâneos  da  sociedade  brasileira  somente  em  atitudes  políticas  recentes.  Com  o

crescimento  deste  aspecto  reducionista  das  tensões  sociais,  um lado  bom e  o  outro  mal,

parece-me fundamental que uma análise historiográfica das relações que envolvem o Estado e

a sociedade busque fugir a este reducionismo ao levar em consideração a multiplicidade de

tramas históricas que ocorrem simultaneamente e que continuam a se manifestar no tempo.
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No que diz  respeito  à  análise histórica de um acontecimento próximo,  cabe agora

elaborarmos algumas de suas características, possibilidades e problemas. O exame do caso do

Grande Deboche, censurado há pouco mais de 30 anos, marca algumas das características da

História  do  Tempo  Presente39,  como  levantadas  em artigo  do  historiador  Carlos  Fico.  A

primeira delas é a “circunstância de estarmos, sujeito e objeto, mergulhados em uma mesma

temporalidade,  que,  por  assim  dizer,  'não  terminou'”40.  Os  sujeitos  que  produziram  o

espetáculo  cujas  reações  são  estudadas  continuam agindo  no  tempo,  ressignificando  suas

opiniões e atitudes e deixando suas marcas em nosso presente.

Este  aspecto  possibilita  o  acesso  a  distintos  tipos  de  fonte,  cujas  relações  com o

presente  são  também  específicas  e  mais  facilmente  pontuadas;  veremos  como  Michel

Foucault a qualifica enquanto uma história  perspectiva justamente por não tentar negar de

onde vêm41, ou seja, por se posicionar enquanto influenciada por sua contemporaneidade e

posição social  do historiador(a).   Não obstante,  houve críticas à proximidade temporal na

análise histórica. Estas remetem à Escola Metódica e às leituras de Ranke e sua premissa de

que a falta de distância acarreta em perda de objetividade e neutralidade. Por muitas gerações

historiográficas  esta  perspectiva  acabou afastando a  História  do Tempo Presente  do rigor

acadêmico necessário para a produção da ciência História.42 Entretanto, como pontuado, tanto

em análises de temporalidades próximas como das mais distantes, a escolha da fonte não tem

como não ser influenciada pelo presente e pela subjetividade do historiador. 

Fico considera “evidente”43 que recuo temporal não é sinônimo de objetividade, por

mais que o papel da emoção e da subjetividade do historiador em sua escrita ainda não seja

bem compreendido. Não obstante, partimos do reconhecimento de que, por mais que haja a

empatia com as fontes, nós não falamos por elas, senão que por nós mesmos. No que tange à

39 Diferentes nomes são dados à historiografia que tem seu recorte temporal  na contemporaneidade, como
História Presente, História Imediata ou História Contemporânea. Valemo-nos do termo História do Tempo
Presente utilizado por Carlos Fico. Entretanto, partimos do pressuposto que o elemento em comum entre
estas terminologias parte do princípio de que o que prevalece na definição temporal desta história enquanto
presente é a “presença ativa de sujeitos protagonistas ou testemunhos do passado que possam oferecer seus
relatos e narrativas como fontes históricas a serem analisadas por historiadores. Ou seja, a existência de uma
memória social viva é fundamental para a definição dos recortes temporais e dos campos constitutivos da
história  do tempo presente.” DELGADO, Lucília  de Almeida N.;  FERREIRA, Marieta M. “História  do
Tempo Presente e ensino de História” In: Revista História Hoje. Rio de Janeiro, 2013, vol. 2, n. 4, p. 19-34.
pp. 24-25.

40 FICO,  Carlos.  “História  do  Tempo  Presente,  eventos  traumáticos  e  documentos  sensíveis.”  In:  Varia
Historia. Belo Horizonte, vol. 28, n. 47, p. 43-49, jan/jun 2012. p. 45.

41 FOUCAULT, Michel. “Nietzsche, a genealogia e a História” In: A microfísica do poder. Rio de Janeiro: 
Graal, 1979. p. 19.

42 FICO, Carlos. Op. cit. p. 46
43 Idem, ibidem.
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subjetividade,  Margareth Rago aponta – em artigo que discute algumas  características  da

perspectiva histórica de Michel Foucault – como, para além da gradual aceitação desta no

processo  de  escrita  do  historiador,  deve  se  levar  em consideração  como as  fontes  em si

também são subjetivas. A crença da fonte como algo que nos apresenta o passado como algo

neutro, e que ela representaria a verdade histórica vem sendo superada. Ao nos distanciarmos

de uma História que se pretenda objetiva e “verdadeira”, se expande um mundo de novas

narrativas possíveis de serem traçadas e exploradas.44 Logo, nossas reflexões partem não da

proposta do descobrimento da verdade do período, senão que da perspectiva política de expor

no passado as heterogeneidades que atravessam a sociedade.

A História, sabemos, como todos os indivíduos e todas as criações humanas, é sempre

filha de seu tempo45. As perspectivas historiográficas que defendiam o recuo temporal como

ferramenta básica de objetividade, também são reflexos do contexto onde foram consolidadas.

Ao propor  sua  defesa  da  genealogia  histórica,  Michel  Foucault  destaca  como na  Europa

oitocentista,  centro  das  dominações  coloniais,  consolidava-se  o  caráter  de  “verdade”  do

discurso científico.46 Ao questionar a construção de discursos de verdade, Foucault também

ressalta como, neste período, a meticulosa execução do método científico, pelo intelectual

preparado e estudado,  aplicado à cada ciência  em sua especificidade – período este  onde

consolidam-se as ciências  em seus campos específicos – garantiria ao objeto de estudo o

status  de  verdade47,  consequentemente  inquestionável  pela  suposta  objetividade  e

imparcialidade do processo de análise. 

Este  pressuposto  do  recuo  temporal  como  ferramenta  de  objetividade  parte  do

entendimento do tempo passado enquanto algo acabado, enquanto etapas em um processo de

desenvolvimento  e  progresso  contínuo  através  da  História.48 A cronologia  do  progresso

implicava na busca pelas origens no passado de instituições e estruturas que se consolidavam

no  presente  do  historiador,  e  às  quais  este,  em  sua  subjetividade,  considerava  como

importantes para o desenvolvimento social.  O combate à inacabável busca das origens foi

efetuado sob diversas perspectivas históricas ao longo do século XX, como os  Annales  de

44 RAGO, Margareth.  “A história presente em Michel Foucault  (Unicamp – História)” In:  Anais do XVIII
Encontro Regional de História – O historiador e seu tempo. ANPUH/SP – UNESP/Assis, 24 a 28 jul. 2006.
p. 3.

45 Célebre  frase  do  historiador  francês  cofundador  da  escola  dos  Annales,  Lucien  Febvre.  In:  PACHECO
BORGES, Vavy. O que é História?. São Paulo: Editora Brasiliense, 1998. p. 56.

46 FOUCAULT, Michel. “Nietzsche, a genealogia e a história” In:  A microfísica do poder.  Rio de Janeiro:
Graal, 1979. p. 20.

47 FOUCAULT, Michel. “Verdade e poder”. op. cit. p. 11.
48 RAGO, Margareth. “A história presente em Michel Foucault (Unicamp – História)” Op. cit. p. 2.
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Marc Bloch, e nestas críticas ao mítico progresso contínuo se inserem também novas relações

com o próprio tempo. Michel Foucault é outro dos autores que aponta como a humanidade

não está em um caminho paulatino de progresso, senão que cada período encontra-se sob

diferentes sistemas de dominação, regidos por específicos sistemas de regras e regimes de

verdade.49 Buscamos,  portanto,  não  a  origem de  uma mentalidade  que  tenha  motivado  a

censura, nem o sinal de um suposto fim das repressões à liberdade, senão que explorar as

nuanças e meticulosidades apresentadas pelas fontes.

Respeitando as especificidades e particularidades de cada tempo histórico, percebe-se

como certas questões podem se manifestar de maneiras distintas em diferentes épocas, sem

necessariamente  refletir  as  identidades  percebidas  pelo  historiador  em  seu  presente.  Os

olhares históricos que deixam de buscar as continuidades e evoluções passam a encontrar

rupturas que fugiam aos olhares identitários que submetiam o passado a categorias abstratas e

universais.50 Estas  rupturas e  permanências  também impulsionam uma nova percepção de

tempo, visto que o progressivo desenvolvimento socioeconômico pregado por certos discursos

de poder não encontra evidências empíricas na história. Sob estas perspectivas que buscamos

compreender  a  representatividade  dos  acontecimentos  em torno  da  produção  do  Grande

Deboche no contexto de questões que representem rupturas – como as liberdades expostas

pelos artistas, que transcendem discursos predominantes socialmente – ou continuidades –

como manifestações de censura – entre o passado e o presente que vivemos.

A percepção do passado se desloca da concepção de um tempo encerrado, na direção

de  algo  que  se  faz  sentido  também no presente  através  daquilo  que  permanece51.  Certas

atitudes e discursos – tanto de indivíduos, mas não menos de instituições – que podem parecer

anacrônicos a certos olhares continuam se manifestando no tempo. Certos retornos e desvios

estão constantemente sendo tomados pelos indivíduos que mostram como a materialidade não

segue uma teleologia do progresso. Os próprios conceitos de progresso, desenvolvimento e

civilização – cujos significados comuns são também produtos de uma construção intelectual

europeia  – variam entre  os  indivíduos  e  grupos  sociais.  Exploraremos com mais  atenção

questões que tangem o regime de verdade proposto por Foucault, o que cabe agora é entender

que,  no  contexto  que  delimitou  a  distância  temporal  como  aquela  que  possibilita  a

objetividade,  a  característica  do  documento  estudado pelo  historiador  era  fundamental  na

49 FOUCAULT, Michel. “Nietzsche, a genealogia e a história”. op. cit.. p.18.
50 RAGO, Margareth. Op. cit. p. 3.
51 FOUCAULT, Michel. Op. cit. p.21.
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construção do discurso científico histórico como verdade. Deste período até o fim da Segunda

Guerra Mundial, mesmo que com a presença de exceções – como os trabalhos genealógicos

de  Friedrich  Nietzsche,  ou  os  manuais  de  bruxaria  estudados  por  Jules  Michelet  –  os

documentos oficiais foram a grande ferramenta de trabalho do historiador. 

Questionando a subjetividade de outras fontes,  os cientistas  buscavam documentos

sancionados ou produzidos pelas instituições legais do período, o que garantiria a manutenção

da  objetividade  necessária  para  a  produção  de  ciência.  Ao  historicizarmos  a  História,

percebemos  como,  na  Europa  do  século  XIX,  onde  a  verdade  e  os  poderes  políticos  se

baseiam, além do discurso científico, no discurso jurídico legal, os historiadores do período

buscariam documentos que respondem a questões colocadas no seu tempo. Carlos Fico aponta

a  contribuição  de  algumas  correntes  históricas  na  ampliação  do  rol  de  fontes,  como  a

mencionada  Escola  dos  Annales.  O  grande  impulso  nesta  direção  é  dado  com o  fim  da

Segunda Guerra quando os testemunhos voltam a ganhar importância entre os historiadores,

uma  vez  que  os  impactos  causados  por  eventos  traumáticos  deste  tipo  só  poderiam  ser

compreendidos a partir de relatos de quem viveu e sentiu estes eventos52 – algo inalcançável

aos documentos oficiais. Desta maneira, a memória dos indivíduos e os efeitos de eventos

traumáticos na memória coletiva voltam a se tornar objetos de estudo.

No caso da História do Tempo Presente e sua relação com a memória,  dá-se uma

“imbricação constituinte”53, e cabe-nos, enquanto historiadores, inserir este novo material em

um processo de análise que, longe de buscar definir uma verdade histórica, pretenda fugir dos

reducionismos e demonstrar a heterogeneidade dos processos e períodos históricos. O uso da

memória e de relatos orais enquanto fonte aliam-se a outros elementos na busca por revelar o

que Paul Thompson qualifica como esferas ocultas.54 Ele aponta este aspecto em um livro

chamado  História Falada55, e compreendemos como estas esferas ocultas podem se referir

também às relações de poder que afligem o indivíduo em seu cotidiano para além de suas

relações com o Estado. O livro, produzido pelos organizadores do Museu da Pessoa em São

Paulo, busca facilitar o acesso e problematizar questões quanto à utilização de relatos orais. 

Enquanto os documentos oficiais refletem processos que ocorrem na estrutura e na

infraestrutura,  vimos que certas questões não podem ser por eles reveladas. O documento

52 FICO, Carlos. “História do Tempo Presente, eventos traumáticos e documentos sensíveis.” Op. cit. p. 46-8.
53 Idem.p. 48
54 THOMPSON, Paul.  História  oral:  Patrimônio do passado e espírito do futuro.  In:  WORCMAN, Karen;

PEREIRA, Jesus V.  História falada:  memória,  rede e mudança social.  São Paulo: SESC SP: Museu da
Pessoa: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2006. pp. 17-43.

55 WORCMAN, Karen; PEREIRA, Jesus V. Op. cit.
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oficial nos comprova que, em 1985, o Departamento de Censura da Polícia Federal do Paraná

censurou um espetáculo de teatro; mas ele não chega nem perto de permitir a exploração da

multiplicidade de recepções ao  Grande Deboche,  estas outras recepções que se apresentam

para nós enquanto as esferas ocultas reveladas pela análise dos relatos orais e jornalísticos.

Para Foucault, o acontecimento deve ser estudado no que tem de único e agudo, através das

suas  relações  de  poder56,  desta  maneira  que  buscaremos  analisar  os  várias  conflitos

manifestados pelas distintas recepções à censura do Deboche.

Se  a  inteligibilidade  da  História  encontra-se  para  algumas  correntes  teórico-

metodológicas na continuidade do progresso, para outras nos aparelhos do Estado, ou nas

engrenagens econômicas, Michel Foucault a encontra na leitura dos conflitos e das lutas, das

estratégias  tomadas  pelos  indivíduos  no  enfrentamento  das  múltiplas  manifestações  de

poder.57 No nosso caso,  o  conflito  lido apresenta diversas  perspectivas,  o conflito  entre  a

instituição  censória  e  os  produtores  do  espetáculo,  a  luta  de  ideias  representada  pela

valorização da liberdade e crítica ao autoritarismo, e as tensões comportamentais  entre os

artistas e outros setores da sociedade civil.

Para Emma Goldman,  que também busca problematizar as tensões vividas em seu

tempo, o conflito que move os desenvolvimentos históricos é entre a originalidade individual

e o Estado; já Karl Marx, famosamente, encontra seu motor para a História no conflito de

classes.  Um dos elementos em comum entre estas perspectivas analíticas é o conflito e a

temática da guerra serem as metáforas utilizadas na análise das relações de poder, com os

documentos oficiais, majoritariamente, apresentando o viés do direito e das instituições. Estas

características advém da historicidade europeia que Foucault qualifica como “belicosa” com a

frequente  recorrência  a  elementos  discursivos  de  combate  na  análise  de  problemáticas

socioeconômicas. 

Cabe  destacar,  também,  como  a  leitura  de  um  período  como  o  Regime  Militar

autoritário brasileiro – com as múltiplas ferramentas de poder aplicadas pelo Estado, e o vasto

alcance midiático de certas formas de repressão – é afetada pelas marcas que ele deixa na

memória coletiva. Carlos Fico aponta, em “Censura, ditadura e 'utopia autoritária'”, como, em

suas palestras sobre ditadura e repressão, a primeira reação percebida parte de um discurso

pré-configurado de  condenação à  violência  e  aos  sistemas  e  aparelhos  repressivos.58 Já o

56 FOUCAULT, Michel. “Nietzsche, a genealogia e a história”. op. cit. p. 18.
57 FOUCAULT, Michel. “Verdade e poder”. op. cit. p. 6.
58 FICO, Carlos.  “Censura,  ditadura e 'utopia autoritária'” In:  COSTA, Cristina (org.).  Seminários sobre a

censura.  São Paulo: Balão Editorial/Fapesp, 2012. p. 65.
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sociólogo Renato Ortiz, em extensa obra que trata dos distintos conceitos de identidade e

cultura no Brasil,  Cultura Brasileira e Identidade Nacional, aponta como a censura adquire

um significado político que parece aglutinar toda o autoritarismo do Regime.59 A ojeriza na

memória  coletiva  às  distintas  formas  de  violência  do  Regime  Militar  se  condensam  na

censura,  e  esta  passa  a  ser  associada  quase  que  exclusivamente  à  Ditadura.  A crítica  às

repressões cometidas pelos perpetradores da Ditadura se adaptam no período transicional e,

mesmo que certas formas de violência continuem se manifestando, a tendência na memória

coletiva passa a ser restringi-las no tempo ao período do governo militar.

Em livro que explora a história do Brasil contemporâneo, Fico pontua como uma das

chaves analíticas do século XX é a questão da violência e o seu impacto nas sociedades. Por

mais que muito específicos e particulares entre si,  um elemento em comum que pode ser

traçado  entre  o  que  são  chamados  de  “eventos  traumáticos”60 -  as  grandes  guerras,  os

genocídios  dos  colonizadores  europeus,  as  ditaduras  latino-americanas  –  é  a  disputa  pela

memória que se trava na busca pelos responsáveis pelas atrocidades testemunhadas quando

estes eventos se passam. Mesmo que, no caso da Ditadura Militar no Brasil, Fico considere o

sentimento de frustração e não o de trauma como a grande marca do processo transitório, esta

disputa pela memória não deixa de ocorrer.61 

Quando o assunto é a censura, este tema parece imediatamente associado à Ditadura e

ao autoritarismo do regime militar, as reflexões quanto à Nova República tendem a levar em

consideração aspectos socioeconômicos, e a censura parece ser uma questão resolvida com a

chegada da democracia.  Um dos atores do  Deboche,  Luiz Carlos Pazello,  aponta como o

Grupo Delírio ficou sabendo da morte de Tancredo Neves enquanto apresentava o espetáculo

Rato em família, durante o processo de escrita do Deboche, e como “a frustração foi grande,

porque  ele  era  muito  carismático  […]  você  acreditava  naquela  figura.”62 Trauma  ou

frustração,  tende-se  a  criar  uma  memória  estereotipada  que  heroifica  certas  atitudes  de

resistência ao passo em que vilaniza o Estado e seu poder; visão esta que pode levar à crença

de que, com a mudança do Estado vilão, os problemas enfrentados estariam resolvidos. 

Entretanto, como o caso da depredação dos cartazes do  Deboche nos demonstra, o

Estado está longe de ser o único propagador de atitudes conservadoras e antissociais. Neste

sentido, é a própria memória dos indivíduos, e a memória coletiva de grupos específicos – no

59 ORTIZ, Renato. Cultura Brasileira e Identidade Nacional. São Paulo: Brasiliense, 2012. p. 89.
60 FICO, Carlos.  História do Brasil Contemporâneo. São Paulo: Contexto, 2015. pp. 61-2
61 FICO, Carlos. “História do Tempo Presente, eventos traumáticos e documentos sensíveis” Op. cit. p. 49.
62 PAZELLO, Luiz Carlos. Entrevista 04. Curitiba, out./16. Concedida a Pedro Monteiro Bittencourt.
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caso, o Grupo Delírio – que nos permite combater uma memória estereotipada. A associação

exclusivista da censura a uma instituição governamental, acabaria por esconder manifestações

sociais que nos demonstram como certas relações de poder encontram ecos na sociedade de

seu tempo.  A compreensão de que estas questões não se limitam ao Estado,  também nos

permitem enxergar  como,  mesmo sem mais  o interesse  da  censura  política  direcionada à

mídia em 1985, certas mentalidades repressivas continuam se manifestando tanto no macro –

a censura institucional – como no micro – a censura popular. 

Partindo de um presente cujas discussões políticas são majoritariamente reducionistas,

parece-nos importante demonstrar a pluralidade das formas de repressão e de resistência no

passado. Uma análise que reduza esta multiplicidade aos bons, defensores da liberdade, contra

os  maus,  censores  autoritários,  não  nos  faz  nenhum  favor  ao  analisarmos  questões

contemporâneas. Por mais que saibamos das atrocidades cometidas pelo governo ditatorial,

consideráveis  partes da sociedade mostraram apoio às decisões  autoritárias tomadas pelos

militares.  É  interessante  pontuarmos  algumas  das  problemáticas  levantadas  por  Hannah

Arendt em sua análise de outros eventos traumáticos, os totalitarismos, no capítulo “Uma

sociedade  sem classes”,  inserido  em sua  extensa  obra  Origens  do  totalitarismo63.  Arendt

ressaltou como, enquanto no poder, os líderes totalitários baseavam-se no apoio das massas,

que não se uniam na consciência de um interesse em comum, e não estavam articuladas como

as organizações de classe. 64

O sucesso dos movimentos totalitários comprovou como a maioria da população não

era  necessariamente  simpatizante  de  um  ou  outro  partido  democrático  e  como  “uma

democracia pode funcionar de acordo com normas que, na verdade, eram aceitas apenas por

uma minoria”65. Por mais que o Regime Militar apresente características muito distintas dos

eventos analisados por Arendt – a falta de um líder forte é o mais claro exemplo, analisaremos

a “fachada democrática” dos militares no último subcapítulo do presente trabalho – algumas

de suas reflexões podem contribuir para a compreensão nos sinais de permanência e ruptura

que analisamos. Aliando este pensamento às reflexões de Goldman, percebemos como este

governo da minoria não está restrito necessariamente a ditaduras, sejam elas de esquerda ou

de direita, ou a regimes democráticos, senão que é característica do próprio Estado. 

Para Goldman os governos e Estados se valem de um discurso de coletividade para

63 ARENDT,  Hannah.  Origens  do  totalitarismo:  antissemitismo,  imperialismo  e  totalitarismo.  São  Paulo:
Companhia de Bolso. 2013. 

64 ARENDT, Hannah. “Uma sociedade sem classes” In: Origens do totalitarismo. p. 277.
65 Idem. p. 280.
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subjugar  o indivíduo e saciar  suas vontades.66 No caso do Regime Militar  brasileiro,  esta

coletividade baseava-se em um conceito idealizado do que é ser brasileiro, que discutiremos

com atenção no segundo capítulo. Entretanto, o consentimento popular às atitudes do poder

político,  ao  menos  velado,  é  fundamental  na  manutenção  de  um  regime  governamental.

Arendt aponta como sua autoridade repousa “na silenciosa tolerância e aprovação dos setores

indiferentes e desarticulados do povo, tanto quanto nas instituições e organizações articuladas

e visíveis do país”.67 Logo, compreendemos a representatividade da manifestação da censura

popular  ao  cartaz,  e  algumas  das  visões  sociais  direcionadas  aos  artistas,  como sinais  de

corroboração de parcelas da sociedade civil não organizadas à uma visão estatal que critica as

“imoralidades” e a “subversão”.

O mundo presente está longe de ser facilmente explicado, a realidade vista e vivida é

um acúmulo de “uma miríade de acontecimentos entrelaçados”68, mas uma das ferramentas

para buscar problematizar nosso complexo mundo é através do estudo do passado. A História

do Tempo Presente é uma forma de História que tem a característica de poder ser confrontada

pelas pessoas que viveram o período mas,  longe de contestar  a  memória do indivíduo,  a

questão aparece como uma maneira  de compreender como esta se constituiu.69 Ela tem a

vantagem do contato com fontes que em poucas décadas estarão inacessíveis – como ocorre

com o estudo da memória dos indivíduos, caso os relatos orais de membros do Delírio não

tivessem sido coletados, esta memória esvaeceria quando todos falecessem – e que podem nos

mostrar  outros  acontecimentos  onde  certas  relações  de  poder  continuam se  reproduzindo

independentemente do contexto das instituições do período. 

É  a  memória  dos  sujeitos  que  nos  comprova  como,  mesmo  sob  um  regime

democrático,  mesmo com um consenso midiático e  manifestações  populares  em torno da

liberdade de expressão, os desejos de liberdade expressados no Deboche não encontram uma

ressonância homogênea pela sociedade. A memória tem a capacidade de nos mostrar como os

processos são na realidade mais complexos, e que a História não está seguindo um caminho

contínuo de progresso com todos os indivíduos ao mesmo passo, com os mesmos objetivos e

leituras de mundo. A emergência de um governo democrático não significa o fim de relações

de  poder  muito  mais  longevas  do  que  um regime  de  governo,  e  discutiremos  com mais

atenção  no  segundo  capítulo  características  quanto  à  duração  e  motivações  da  censura

66 GOLDMAN, Emma. “O Indivíduo, a Sociedade e o Estado.” Op. cit. p. 38.
67 ARENDT, Hannah. “Uma sociedade sem classes”. Op. cit. p. 280.
68 FOUCAULT, Michel. “Nietzsche, a genealogia e a História” In: Op. cit. p. 18.
69 FICO, Carlos. “História do Tempo Presente, eventos traumáticos e documentos sensíveis” op. cit. p. 48
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institucional no caso brasileiro. 

Como vimos,  certas  questões  que  para  alguns  parecem superadas,  insistem em se

manifestar  no  presente,  demonstrando,  como  coloca  Michel  Foucault,  “todas  as

descontinuidades que nos atravessam.”70 Outra importância do estudo da memória, levando

em  consideração  as  relações  dinâmicas  que  ela  apresenta,  e  como  ela  está  sempre  se

adaptando mesmo inconscientemente, vem de ser em seu campo que os sujeitos estabelecem

suas  identidades  e  visões  de  mundo.  É  no  terreno  da  memória  que  a  sociedade,  as

comunidades e os indivíduos significam seu passado,71 as dificuldades enfrentadas durante a

vida e as decisões tomadas em função destas pressões. 

Neste sentido, também são nos campos da memória e da História do Tempo Presente –

em sua íntima relação com a  memória  –  que  estabelecemos  relações  e  conexões  entre  o

passado e o presente, e onde buscamos compreender as descontinuidades e as permanências.

Se há,  como vimos,  uma tendência à consolidação de uma memória estereotipada no que

tange ao Regime Militar e à transição à Nova República, entendemos que uma de nossas

funções enquanto intelectuais é explorar os fatos que nos demonstram as rupturas, os desvios

percebidos  num  suposto  caminho  de  progresso.  As  contradições  e  heterogeneidades  do

passado  são  sentidas  no  nosso  não  menos  heterogêneo  presente,  por  mais  que  análises

reducionistas tentem nos convencer do contrário.

1.3 Os vagabundos e as desvairadas.

Tudo o que há no amor, no crime, na guerra ou na
loucura nos deve ser devolvido pelo teatro, se ele
pretende  reencontrar  sua  necessidade.  O  amor
cotidiano, a ambição pessoal, as agitações diárias
só têm valor enquanto reação a essa espécie de
terrível  lirismo que  existe  nos  Mitos  aos  quais
coletividades imensas aderiram. (Antonin Artaud)

Veremos  no  segundo  capítulo  como  foi  importante  para  o  Regime  Militar  que  o

progresso econômico desejado fosse acompanhado por um desenvolvimento cultural, como o

governo buscou regulamentar as produções culturais, mas também financiá-las e difundi-las.

Entretanto,  quando tratamos  de  conceitos  abrangentes  como liberdade  e  cultura,  diversas

70 FOUCAULT, Michel. “Nietzsche, a genealogia e a História”. Op. cit. p. 20.
71 COELHO, Eurelino. “Dois Golpes, Duas Ditaduras”. In: História Revista, Goiânia, v. 20, n. 1, pp. 121-140. 

p.136.
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leituras destes são possíveis, e distintas interpretações quanto ao que é cultura, ao que deve e

pode ser dito em público, às funções que devem ser cumpridas pela cultura e pelos indivíduos

que a produzem, se apresentam na sociedade. O Estado apresentou suas compreensões de

cultura através dos Planos Nacionais de Cultura, mas os aparelhos que produziram os planos

estavam longe de serem os únicos espaços que debatiam esta questão.  

Em 1955 é fundado o Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), e as reflexões

quanto ao conceito de cultura de intelectuais ligados ao instituto, como Rolando Corbisier,

Nelson Werneck Sodré, Álvaro Vieira Pinto, entre tantos outros, são consideradas por Renato

Ortiz a matriz para as discussões sobre cultura no Brasil desde então.72 Eles trazem para o

vocabulário político-intelectual brasileiro termos como “cultura alienada”, “colonialismo” e

“autenticidade  cultural”73,  que  passaram  a  ser  debatidos  em  diversos  outros  círculos

intelectuais pelo país, como o Movimento de Cultura Popular de Recife, que deu origem ao

Teatro de Cultura Popular de Pernambuco. Estas discussões são frutos da inserção da questão

colonial no debate dos intelectuais brasileiros, conceitos vindos de autores como Hegel, Sartre

e Balandier, influenciam autores do ISEB, como Álvaro Vieira Pinto, ao associar a alienação à

situação colonial,  e a importância da “tomada de consciência” da colonização como parte

fundamental da emancipação de uma sociedade colonizada.74 

A “violência atmosférica” das sociedades coloniais, conceitualizada por Balandier, e

entendimentos  de  que  as  sociedades  coloniais  encontram-se  “globalmente  alienadas”  são

ponto de partida para a análise de Roland Corbisier da cultura brasileira.75 Quanto à relação

com o teatro, a incorporação destes termos pode ser representada pela compreensão de teatro

dos  Centros  Populares  de  Cultura  (CPC)  do  Rio  de  Janeiro,  que  passam  a  perceber  a

necessidade de um “teatro nacional” em oposição a  um “teatro alienado”76.  Na leitura da

realidade  realizada  por  membros  do  CPC –  como Ferreira  Gullar  e  Carlos  Estevam – o

conceito  de  alienação  é  fundamental,  e  a  cultura  “alienada”  das  classes  dominantes,

internalizada  parcialmente  pelas  dominadas,  deveria  ser  contraposta  por  uma  cultura

“desalienada” e politizada. O CPC entendia a “cultura popular”77 como uma ferramenta de

72 ORTIZ, Renato. Cultura Brasileira & Identidade Nacional. Op. cit. p. 46
73 Idem, ibidem.
74 Idem, p. 50.
75 Idem, pp. 52-55. 
76 Idem, p. 48.
77 O  termo  “cultura  popular”  neste  período  foi  compreendido  sob  distintas  perspectivas.  Uma  visão  que

Florestan Fernandes entende enquanto conservadora a associa ao folclore e às tradições populares e leva à
assimilação do termo “popular” ao “alienado”. Para os membros do CPC, a cultura popular é um meio de
transformação da realidade dos países colonizados através da ação política, e as obras de cultura popular a
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transformação da sociedade através da expansão de uma consciência política pela arte. Para

alguns autores,  como o mencionado Estevam, o lúdico e o estético na arte  chegam a ser

elementos de segunda importância quando comparados ao seu valor político emancipador78. 

Entretanto, o próprio Ortiz pontua como este pensamento também carrega em si um

forte etnocentrismo, ao negarem a autenticidade à arte do povo e à arte popular.79 Percebemos

como, mesmo no círculo cultural, com atitudes de certa maneira mais “inclusivas” do que as

manifestações “excludentes” militares, certas relações de poder estruturais ainda se efetivam.

O  intelectual  cultural  que  busca  falar  sobre o  povo,  para  o  povo,  mas  permanece

constantemente como exterioridade e critica a arte popular sob um entendimento desta como

não autêntica, ou como alienada, se vale de sua formação de saber para levar a verdade da

cultura aos outros. Por mais que a tomada de consciência da situação colonial pelos povos

colonizados nos pareça também um passo importante  na compreensão de nossa realidade

social, o processo de legitimação de ideais emancipadores não pode ser acompanhado pela

negação intelectual da validade de manifestações populares.

Entre os membros do Delírio, algumas compreensões do teatro e de cultura também se

apresentam. Por mais que reconheçam que “todo teatro é político”80, e da importância de se

transmitir alguma reflexão, ou dizer alguma coisa profunda com a arte, o lado lúdico do teatro

não é esquecido, sendo inclusive algo que os motiva a continuar atuando 30 anos depois do

Deboche. Em Curitiba nas décadas de 1950 e 1960 estas discussões quanto à função da arte

também se fizeram presentes. Isto é exposto nos textos inseridos na biografia do ator, diretor e

produtor  artístico  curitibano,  grande  símbolo  da  resistência  no  teatro  paranaense  desse

período, Oraci Gemba81. Este teve diálogos com o CPC e iniciou sua relação com o teatro

através desta experiência estético-política. 

A relação entre arte e política estava fervilhante e várias perspectivas quanto às ações

corretas a serem tomadas circulavam entre os artistas. Desde os anos 1960 florescia entre os

artistas curitibanos, ao lado de outras tendências, o desejo de uma arte que tivesse repercussão

social, e textos didático-políticos sobre imperialismo e burguesia passaram a ser produzidos

na cena curitibana. Ainda na época do governo Jânio Quadros já se buscavam produzir peças

dirigidas a trabalhadores e suas famílias que, pedagógica e radicalmente, tratavam da luta de

que se referem tratam das atividades de militância desenvolvidas  nos Centros  Populares  de Cultura,  se
opondo assim à “cultura alienada” das classes dominantes. ORTIZ, Renato. Op. cit. p. 68-74

78 ORTIZ, R. Op. cit. p. 74.
79 Idem, ibidem.
80 BUENO, Edson. Entrevista 02. Curitiba, out./16. Concedida a Pedro Monteiro Bittencourt.
81 PLÍNIO, José. O teatro de Oraci Gemba. Curitiba: Fundação Cultural de Curitiba, 2005.
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classes.82 

Não somente textos políticos, no entanto, se produziam na época, e Gemba mostra-se

descontente com algumas das produções do Teatro Guaíra através do Teatro de Comédia do

Paraná,  que não se inseriam no debate que  este  considerava importante.  Gemba e outros

artistas formam o grupo ESCALA, para desenvolver propostas artísticas em diversas áreas,

mas especialmente o teatro. Montando textos de autores como o polêmico Jean Genet, Gemba

e seu grupo causaram alvoroço entre o público da época com a sua primeira montagem, As

Criadas em 1969. O público que estava habituado às montagens de comédia não entendeu a

conotação social da peça, mas esta fez sucesso entre a crítica e os intelectuais. 

Entretanto, entre o público, enquanto alguns simplesmente não entenderam ou não se

importaram,  outras  partes  da  sociedade  se  mostraram  extremamente  descontentes  com  a

montagem. Membros do grupo TFP – Tradição, Família e Propriedade – chegaram a ameaçar

e agredir os atores, em “ativa atuação em defesa da moral e bons costumes, chancelada pela

ditadura militar.”83 Pazello, já nos anos 1980, trabalhou em três peças com Gemba, e reflete

como em todas as suas montagens “tinha uma denúncia, tudo tinha um motivo de ser, uma

expectativa de vida. Ele era muito engajado, uma pessoa generosa com os seus ideais. Não se

omitia  de  falar,  de  entregar  e  denunciar.”84 Gemba,  que  faleceu  em  1994  em  Curitiba,

consolidou sua posição como grande diretor e dramaturgo curitibano ao longo do período da

Ditadura, tendo se tornado inclusive superintendente da Fundação Teatro Guaíra.

Como vemos, e como aponta também Rosângela Patriota, em artigo onde discute a

relação do teatro com a Ditadura,85 a politização do discurso teatral era um processo que vinha

decorrendo, e causando conflitos, antes mesmo da ascensão dos militares. Além dos grupos já

citados, o Teatro de Arena, sob direção de José Renato em São Paulo, e o Teatro Oficina são

exemplos da politização do discurso teatral.86 Outro exemplo importante de ser destacado é o

Teatro Experimental do Negro, criado pelo economista e ator Abdias do Nascimento no Rio

de  Janeiro,  já  em 1944,  com o  objetivo  de  valorizar  a  herança  cultural  afro-brasileira  e

também possibilitar a alfabetização da população negra através do teatro.87 

A resistência ao Regime Militar encontrou sua primeira manifestação teatral com o
82 PLÍNIO, José. O teatro de Oraci Gemba. op. cit. p. 33.
83 Idem, p. 43.
84 PAZELLO, Luiz Carlos. Entrevista 04. Curitiba, out./16. Concedida a Pedro Monteiro Bittencourt.
85 PATRIOTA, Rosângela. “Arte e resistência em tempos de exceção” In: Revista do Arquivo Público Mineiro. 

2006. pp. 121-134.
86 Idem, p. 122.
87 NASCIMENTO, Abdias do. “Teatro Experimental do Negro: trajetórias e reflexões” In: Estudos Avançados.

São Paulo: 2004. pp. 209-224.
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show Opinião de Oduvaldo Vianna Filho, dirigido por Augusto Boal ainda em dezembro de

1964.88 A cena  teatral,  no entanto,  permaneceu em aparente normalidade durante  os  anos

iniciais do Regime, tendo inclusive um dos grandes símbolos desta época, Cacilda Becker,

declarado que “a classe teatral aboliu a censura”89. Certas atitudes dos primeiros governos

militares, porém, acabaram causando descontentamento entre as forças armadas pela suposta

falta  da  força  necessária  na  contenção  da  subversão,  o  que  apresenta  também  a

heterogeneidade do próprio grupo governante. A “linha-dura” dos militares, a qual trataremos

em mais detalhe posteriormente, acirra sua demanda pelo saneamento da sociedade brasileira.

O arrefecimento da censura ao teatro se dá após a instauração do AI-5 que instituiu a censura

prévia às produções artísticas, mas também legitimou formas mais drásticas e dramáticas de

violência,  em  especial  a  tortura.  A relação  com  as  artes  e  a  cultura  toma  então  uma

característica  diferente,  o  próprio  Augusto  Boal,  em  1971,  acabou  preso  e  torturado  ao

denunciar que “havia tortura no Brasil”.90

A visão  de  transformação da sociedade através  da “cultura  popular”  do  CPC, e  a

consciência político-social das produções de autores como Gemba, estão longe de serem as

únicas compreensões de cultura do período. Os autores do ISEB, compreendendo a posição

dos  brasileiros  enquanto  colonizados,  acreditavam  que  os  habitantes  de  um  mundo

subdesenvolvido  só  poderiam  exercer  seu  máximo  potencial  ao  transformar  a  realidade.

Renato Ortiz aponta como, para estes, a transformação se daria através do desenvolvimento91

político,  econômico  e  social.  Estas  discussões  se  mostram importantes  pois  diversos  dos

argumentos debatidos nestes espaços passam a serem inseridos na política cultural do Regime

Militar, à medida que este, como dito, se interessa desde cedo pelo âmbito cultural, sabendo

da capacidade destas manifestações de difundirem distintos ideais. 

Este  aspecto  é  interessante  no  que  tange  os  estudos  quanto  ao  Deboche pois  o

desenvolvimento  econômico  implica  planificação  da  economia,  formação  tecnológica,

eficácia  na  produção  e  racionalização  da  sociedade.92 No  seio  de  um  processo

desenvolvimentista  burguês,  o  papel  da  arte  é  mal  visto  quando  foge  ao  seu  sentido

mercadológico de entretenimento desejado por um governo que decide se embrenhar em um

processo de racionalização. 

88 PATRIOTA, Rosângela. Op. cit. p. 123.
89 Idem, ibidem.
90 Idem, p. 131.
91 ORTIZ, Renato. Cultura Brasileira & Identidade Nacional. Op. cit. p.60
92 Idem. p. 65.
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Como veremos, os conceitos de cultura debatidos desde os anos 1930 foram utilizados

pelos  militares  com  distintos  objetivos.  Debateremos  posteriormente  com  atenção  o

argumento da mestiçagem e da “democracia racial”, e como ele funciona também como uma

ferramenta de dominação.  Neste momento cabe compreender como, com Gilberto Freyre,

busca-se tornar a mestiçagem algo positivo, e termos como “preguiça” e “indolência” são

substituídos pela ideologia do trabalho, no processo de constituição do novo homem brasileiro

de sua época.93 

A questão do trabalho formal, do uso de drogas, e de expressões fora do padrão aceito

de sexualidade, são questões comportamentais fundamentais na construção de identidade, e

continuavam em jogo na época do Regime Militar e da expansão do capitalismo internacional.

Isto é sentido pelos artistas, como nos relata Áldice Lopes, então membro do Grupo Delírio:

A gente está falando de 82, nós estamos hoje no século XXI, 2016, então assim, a
relação do teatro com a sociedade tem muito pouca diferença. Mudou muito pouca
coisa. […] Teatro não é uma profissão […] (imagine) o pai falando ‘somos em seis
filhos, tem um filho que é engenheiro, outro que é agrônomo, outro é dentista, outro
é advogado e tem um que faz  teatrinho’. Então, o teatrinho, ele é até hoje. Então
assim, é um ledo engano achar que mudou. Não mudou. Porque o teatro não é…
Não é trabalho, né? 94

As manifestações de poder e repressão, nas relações da sociedade com o teatro, não se

expressam somente através da ação negativa, proibitiva do poder representado pela censura.

Os sujeitos que ocupavam os espaços de poder governamentais buscavam, antes mesmo da

Ditadura, a difusão pela sociedade brasileira de um ideal de trabalho formal alinhado aos

ideais  de  modernização,  urbanização  e  industrialização.  Ferramentas  administrativas  são

utilizadas para a consolidação destes, como as legislações trabalhistas e a instituição de ensino

técnico, por exemplo. Percebemos no relato de Áldice a ênfase de que esta relação do teatro

com  a  lógica  de  trabalho  não  mudou.  Isto  ocorre  pois,  por  mais  que  os  argumentos

econômicos  dos  anos  1930  e  das  décadas  de  1970-80  fossem  distintos  entre  si  e  dos

contemporâneos,  ainda  permanecemos  inseridos  na  lógica  de  mercado  capitalista,  o  que

implica, entre outras coisas, a manutenção da racionalização e especialização.

Entretanto, o poder não se manifesta somente através de atitudes do Estado, sejam elas

repressivas  ou  positivas,  senão  que  também  se  encontra  em  jogo  na  sociedade.  Michel

Foucault, em “Não ao sexo rei”, aponta como o discurso de poder é efetivo quando usa o “o

93 Ibidem. p. 42.
94 LOPES, Áldice. Entrevista 01. Curitiba, out./16. Concedida a Pedro Monteiro Bittencourt.
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que dizem as pessoas, o que elas sentem, o que elas esperam”95. Assim, compreendemos como

certos  discursos  de  poder  –  no  caso,  a  valorização  do  trabalho  formal  –  também  se

manifestam na sociedade, como o poder também mostra suas raízes nas relações interpessoais

que atingem o cotidiano dos indivíduos. 

Discutir se a exaltação de certa forma de comportamento e a repressão aos  desvios

surgem antes da sociedade ou do Estado parece um empreendimento infrutífero, visto que

retornaríamos ao mencionado mito das origens. Logo, o que buscamos destacar é como os

mais  efetivos  discursos  de  poder  se  reproduzem tanto  nos  aparelhos  do  Estado  como na

sociedade. A continuação do relato de Áldice é esclarecedora quanto a isso:

E é uma coisa muito clara. Você vai na Renner, preenche uma ficha pra você fazer
um crediário. (a atendente pergunta) ‘Qual que é tua profissão?’ ‘Ator.’ Na mesma
hora a moça olha pra você e fala tipo assim: ‘hã!?!?’ (faz cara de incredulidade).
‘Ator’.  Isso porque ator  não é profissão.  Aí você coloca ‘produtor’,  é  diferente.
Então você vê que não mudou nada, né?96

 Este relato é significativo na medida em que permite a compreensão de como certas

expectativas, certas visões quanto à maneira “correta” de se viver e das decisões “certas” de

vida a serem tomadas pelos indivíduos, não são apenas propagadas pelo Estado, mas também

se manifestam no cotidiano. Os relatos de Sílvia Monteiro e Luiz Carlos Pazello apontam

também como a resistência de suas famílias em suas participações com o teatro vinha do

medo de que eles não conseguissem se sustentar, e que passassem dificuldades durante a vida

adulta: “meu pai achava que eu ia morrer de fome […] minha mãe achava que eu tinha que

fazer uma faculdade de administração.”97

Renato Ortiz é outro que argumenta que o processo de racionalização da sociedade não

se limita aos espaços administrativo-burocráticos, mas, através do comportamento, se estende

aos próprios indivíduos.98 Se, na análise das relações de poder entre o teatro e a sociedade, nos

focarmos apenas nas decisões estatais quanto às artes, fugirão da análise outras questões que

afligem a vida e  o dia  a  dia  dos próprios  indivíduos.  O discurso de conformação à uma

maneira “correta” de se trabalhar e se expressar afeta o artista não somente no contato com a

censura da Polícia Federal, mas também no simples ato de consumir certos bens materiais, ou

na escolha de uma carreira profissional.

95 FOUCAULT, Michel. “Não ao sexo rei” Op. cit. p. 130.
96 LOPES, Áldice. Entrevista 01. Curitiba, out./16. Concedida a Pedro Monteiro Bittencourt.
97 PAZELLO, Luiz Carlos. Entrevista 04. Curitiba, out./16. Concedida a Pedro Monteiro Bittencourt.
98 ORTIZ, Renato. Cultura Brasileira & Identidade Nacional. Op. cit. p. 81.
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Quando o indivíduo, na adolescência e juventude, está decidindo o que fazer no seu

futuro, diversas opções estão postas. As ferramentas positivas do poder apontam caminhos

para o sujeito ser bem sucedido, uma boa profissão na área jurídica ou médica que garanta

sustento para si e para a família, ou algum trabalho “sério” no mundo dos negócios ou nos

aparelhos estatais, mas nunca o “teatrinho”. Foucault aponta como o poder não se manifesta

somente através da repressão, mas através de ferramentas produtivas que induzem ao prazer e

formam saber.99 

O  prazer  é  induzido,  na  lógica  de  verdade  capitalista,  através  do  consumo  e  da

satisfação de vontades criadas pelos bens materiais, da busca por uma carreira que permita o

acúmulo de capital para o consumo destes bens. Outro exemplo mencionado por Foucault, a

formação do saber, é percebido pela elaboração de conceitos quanto às maneiras certas de se

agir e viver, que, não somente o Estado ou os intelectuais produzem, mas os quais os próprios

indivíduos transformam em seu cotidiano e adaptam aos exemplos conhecidos em suas vidas

particulares. Ao se elaborar um discurso positivo de valorização ao trabalho formal, técnico,

racional e especializado, dá-se simultaneamente um caráter negativo aos empreendimentos

individuais em áreas que fujam a esta lógica.

As  opções  estruturais  de  encaixe  na  lógica  de  mercado  e  de  verdade  burguesas,

entretanto,  estão  longe  de  satisfazerem  todas  as  vontades  que  podem  estar  despertas  na

subjetividade  de  cada  indivíduo.  Emma  Goldman,  ao  tratar  de  uma  característica

eminentemente humana, qualifica como uma das maiores características do indivíduo ser a

sua capacidade de originalidade. A capacidade de se ser quem é, de expressar suas ideias e

visões de mundo100. Entretanto, a multiplicidade de ideias de expressão que podem aflorar-se

nos indivíduos não são todas refletidas pelo aparelho estatal e pelos discursos dominantes,

visto a grande dinamização do indivíduo em oposição à estagnação do Estado. Enquanto o

indivíduo apresenta sua capacidade de inovação, o Estado, em qualquer forma de governo, é

“pela sua própria natureza conservador, estático, intolerante e oposto à mudança.”101, desta

oposição entre os atributos do Estado e dos indivíduos é que surgem os conflitos entre ambos.

A capacidade de originalidade é muito bem expressa pelos indivíduos que se dedicam

à arte  e  às  distintas  formas de linguagem e  manifestação humanas – as  artes  são grande

símbolo disso pela sua variedade de linguagens, a musical, a corporal, a poética, entre tantas

99 FOUCAULT, Michel. “Verdade e poder”. Op. cit. p. 8.
100 GOLDMAN, Emma. “O Indivíduo, a Sociedade e o Estado.” Op. cit. p. 31.
101 Idem. p. 35.
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outras. A vontade de fazer teatro, aponta Áldice, vinha também da vontade de se expressar, de

poder falar o que se sentia e se entendia do mundo, para um sujeito como ele, o teatro se

mostrou como um universo mágico, pelas formas únicas de expressão que ele possibilita. As

aulas da escola de teatro proporcionavam a formação prática e intelectual, mas o espaço de

manifestação por  excelência  eram os  grandes  festivais,  dos  quais  trabalhos  escolares  não

poderiam participar.102 A linguagem teatral possibilitou aos membros do Delírio encontrar um

espaço de expressão onde pudessem se manifestar sem serem coagidos ou questionados pelos

seus pares.103

Pazello comenta a dificuldade que várias pessoas tem de se expressar, que faz com que

as  pessoas  fiquem  esperando  soluções  para  seus  problemas,  fiquem  esperando  que  suas

vontades sejam saciadas. Em função da importância de se expressar, ele também comenta

sobre o impacto de se ter sua fala cortada, e menciona como a forma de expressão teatral é

muito particular:

quando você proíbe alguém de falar alguma coisa é luto. Porquê a gente só é o que a
gente  consegue falar.  A gente  não  tem telepatia.  É  motivo  de  tanta coisa  besta,
porquê você espera que as pessoas façam alguma coisa pra você. Se você não pedir,
ela  não  vai  fazer.  Você  tem  que  externar,  desenhar,  escrever  alguma  coisa.  As
pessoas ficam esperando que abra (o espaço político)… que termine a censura…
que, sei lá, acabe a corrupção… (mas) falar é mais importante do que esperar. Por
isso que eles odeiam o teatro. Por isso. Porquê a gente fala. As pessoas vão lá pra ver
a gente falar.  Às vezes a gente dá de dedo nelas, ri  da cara delas,  mas é com a
palavra e eles vão pra lá pra escutar. É por isso que o teatro não vai acabar nunca.
Não existe experiência 3D e ao vivo mais importante que o teatro.104

A originalidade,  a vontade de se expressar e se manifestar,  são comuns a todos os

indivíduos, mas cada uma das distintas ferramentas de expressão e linguagem criadas pelos

humanos possui também suas particularidades. Sobre a linguagem teatral, cabe um momento

para analisarmos uma outra perspectiva quanto às especificidades do teatro, e como o que ele

fala e transmite não se limita às palavras.

Uma das grandes referências para as discussões teórico-práticas teatrais ao longo do

século XX foram as produções e reflexões do ator, poeta, ensaísta e diretor francês Antonin

Artaud. Nascido no final do século XIX em Marselha, na França, uma de suas principais

marcas  para  o  teatro  Ocidental  foi  a  sua  proposição  quanto  ao  Teatro  da  Crueldade,

manifestada em 1933. Artaud parte do entendimento da cultura como protesto, mas protesto

também contra um ideal de cultura que se desenvolvia em seu tempo, com o foco nos diálogos

102 LOPES, Áldice. Entrevista 01. Curitiba, out./16. Concedida a Pedro Monteiro Bittencourt.
103 Sentimento este relatado por todos os entrevistados.
104 PAZELLO, Luiz Carlos. Entrevista 04. Curitiba, out./16. Concedida a Pedro Monteiro Bittencourt.
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e no entretenimento sugando o valor inerente do teatro. Para ele, se o/a ator/atriz se fixasse em

apenas uma forma de linguagem (a palavra, no caso), e não buscasse explorar a multiplicidade

de linguagens possibilitadas pelo teatro – gestos, sons, músicas, luzes, figurino,  entonação…

- este se perderia em curto prazo. 

A sujeição da encenação teatral ao texto escrito, e o foco em mensagens transmitidas

prioritariamente pelas palavras torna as ideias mortas e acabadas; para Artaud, ideias claras

são ideias mortas e acabadas. A linguagem poética, longe de clarificar, deve por “em questão

todas  as  relações  entre  os objetos  e entre  as formas e  suas significações”,  levando assim

“necessariamente  o  pensamento  a  assumir  atitudes  profundas”105.  A  transformação  da

realidade através de um tipo de expressão nos parece também questão fundamental para este

pensador  que  compreende  o  espírito  de  anarquia  profundo  nas  poesias.  O  teatro  e  sua

linguagem se executam no  espaço, uma poesia de expressão única, não amarrada ao texto

escrito, com o objetivo de se criar uma “metafísica da palavra, do gesto, da expressão, com

vistas a tirá-lo da estagnação psicológica e humana.”106

Justamente  esta  poesia  no  espaço  que  coloca  o  teatro  em uma  posição  única  em

relação às outras artes no período da Ditadura Militar. As ideias a serem transmitidas não são

expressadas somente através de palavras, logo, nos parece que a remoção de certos termos do

texto escrito não são suficientes para impedir a expansão dos questionamentos postos pelos

atores.  Em função  disso,  compreendemos  a  importância  para  o  Diretório  de  Censura  de

Diversões Públicas (DCDP) de agentes censórios estarem presentes também nos ensaios dos

espetáculos. Mesmo no começo da formação dos alunos do CPT, a relação com a censura já

estava  presente,  com  as  apresentações  finais  dos  graduandos  em  cada  semestre  sendo

acompanhada por agentes da censura.107 O curso do CPT, por mais que na época ainda não

reconhecido enquanto de terceiro grau, possibilitava, em quatro anos de formação, o contato

com diversas formas de pensamento e manifestação teatrais. 

Este aspecto é fundamental para Artaud, pois ele compreende a importância de o ator

se preparar para fazer teatro para poder explorar a multiplicidade de linguagens possíveis, e as

também múltiplas e variadas aflições que atingem a sua temporalidade. O ator deveria colocar

em questão não somente aspectos do mundo objetivo externo, mas também do mundo interno

e  das  subjetividades,  não  necessariamente  apresentando  ideias  metafísicas,  mas  criando

105 ARTAUD, Antonin. O teatro e seu duplo. São Paulo: Martins Fontes, 1993. p. 44.
106 Idem. p. 102.
107 LOPES, Áldice. Entrevista 01. Curitiba, out./16. Concedida a Pedro Monteiro Bittencourt.
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“espécies de tentações, de atmosferas propícias em torno dessas ideias”108. 

Logo, compreendemos como o Grande Deboche não apresentava uma visão objetiva

do que  é,  ou do que deveria  ser,  a  liberdade.  Senão que buscava,  em pleno processo de

transição,  expôr  incoerências  em  torno  do  conceito  de  liberdade,  explorar  questões  que

tangem a liberdade, e como certas compreensões de liberdades mais influentes socialmente

são ainda limitadoras da originalidade individual. Tentavam, em sua compreensão ao mesmo

tempo realista, absurda e cruel109 do teatro, por em questão as visões de liberdade em um

período  histórico  onde  o  consenso  social  estava  alinhado  em  torno  da  necessidade  de

liberdade política e de expressão – mas os artistas sabiam que estas não eram as únicas formas

de liberdade em disputa. A ação do ator, no entanto, não deve visar resolver conflitos sociais,

“mas expressar objetivamente verdades secretas”110. Ou seja, como a política institucional e o

poder governamental não são os únicos campos de poder a serem debatidos, nem os únicos

espaços onde a liberdade está em questão.

Justamente para saciar esta vontade de se manifestar e de se expressar em festivais de

teatro que  os  membros do CPT passam a se juntar  em grupos amadores,  como o Grupo

Delírio. Grupos de teatro foram uma marca dos anos 1980 na cena brasileira, e alguns, como o

próprio  Delírio,  e  o  Galpão,  de  Minas  Gerais,  continuam atuantes  até  hoje.  Os  próprios

professores do CPT já traziam a tradição de montar grupos de teatro, e ensinavam aos seus

alunos como um bom teatro surge da pesquisa de um grupo sobre o tema, para, dessa pesquisa

sair uma peça de teatro.111 Porém, é importante recordarmos os limites de alcance desta esfera

social ao ser analisada no conjunto da sociedade. O ambiente teatral era, e ainda é, acessado

basicamente pela classe média urbana, um círculo composto por indivíduos estudados e com

acesso a bens culturais que não necessariamente refletem o da sociedade como um todo.112 

No caso específico do Grupo Delírio, por exemplo, não podemos nos esquecer que

eles estavam terminando sua formação em nível superior. No curso do CPT, além da formação

prática teatral, as leituras envolviam também sociologia, antropologia e outras ferramentas de

compreensão  de  mundo  para  além da  artística.  Por  mais  que  nos  anos  1980  o  acesso  a

bibliografias não fosse tão fácil como é no século XXI com o acesso à Internet, as leituras e

108 ARTAUD, Antonin. O teatro e seu duplo. Op. cit. p. 102.
109 Jogo de palavras com o realismo teatral  de Constantin Stanislavski; a leitura do crítico húngaro Martin

Esslin que apontou dramaturgos do Teatro do Absurdo como Jean Genet e Harold Pinter; e a proposta teatral
de Antonin Artaud, o Teatro da Crueldade. 

110 ARTAUD, Antonin. Op. cit. p. 77.
111 BUENO, Edson. Entrevista 02. Curitiba, out./16. Concedida a Pedro Monteiro Bittencourt
112 ORTIZ, Renato. Cultura Brasileira e Identidade Nacional. São Paulo: Brasiliense, 2012.
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discussões não deixavam de ocorrer fervorosamente entre os estudantes de teatro e afetavam

também como estes  viam e  compreendiam o  mundo.113 Além disso,  os  espetáculos  eram

apresentados  basicamente  nos  teatros  pelo  centro  da  cidade,  e  seu  público  composto

majoritariamente por pessoas brancas e estudadas, que refletia também a característica do

alcance do discurso deste espaço social.

Como veremos no segundo capítulo, ao mesmo tempo em que manifestações artísticas

eram censuradas, o Regime Militar também financiou e regulou produções culturais, tendo

consciência  das  possibilidades  desta  forma  de  linguagem  expandirem  ideias  e

comportamentos.  Renato  Ortiz  entende  como  a  censura,  no  caso  brasileiro,  se  deu  a

expressões particulares, mas não ao total da produção,114 ou seja, as peças podiam ser criadas,

mas a sua execução dependia de uma aprovação prévia. Isto leva os artistas a desenvolverem

ferramentas  para  escapar  da  censura.  No  caso  do  teatro  e  sua  linguagem  específica,  os

censores assistiam a apresentações fechadas antes da estreia das peças, e, acostumados a lidar

com  isso,  Sílvia  Monteiro  aponta  como,  para  a  estreia  do  Deboche,  “a  gente  já  tinha

aprendido algumas coisas. Por exemplo, a gente já sabia que tinha que fazer duas versões da

peça. Uma que a gente apresentava pros censores e a peça como seria mesmo”.115 No caso da

cena de anatomia mencionada anteriormente, o cartaz com o desenho de uma vagina não foi

exposto para os censores, mesmo que o estivesse durante a temporada.

Os  empecilhos  para  as  produções  teatrais  eram  muitos,  questões  trabalhistas  –  a

regulamentação  da  profissão  de  ator  foi  uma batalha  longa,  sendo legislada  somente  em

1978116 – e questões econômicas – a dependência quase constante de financiamento público

para espetáculos profissionais – são outros pontos importantes. Entretanto, como temos visto,

a repressão institucional – por mais que constantemente resistida e combatida com técnicas

que se refinam ao passo em que a censura também se refina – não é a única pressão posta

sobre os indivíduos. Se a censura oficial não é a única fonte de repressão e poder sobre as

artes, a censura também não é o único campo de resistência dos artistas.

113 LOPES, Áldice. Entrevista 01. Curitiba, out./16. Concedida a Pedro Monteiro Bittencourt.
114 ORTIZ, Renato. Op. cit. p. 89.
115 MONTEIRO, Sílvia Maria. Entrevista 03. Curitiba, out./16. Concedida a Pedro Monteiro Bittencourt.
116 A  profissão  se  regulamenta  com  a  aprovação  da  Lei  6.533  de  24  de  maio  de  1978.

<http://www.satedpr.org.br/sobre>  visualizado  em  04/set/16.  Até  então,  o  ator  enquanto  profissão
regulamentada, estava inserida em dois decretos nacionais, mas sem uma legislação específica. “Durante
quase 50 anos (posteriores ao Decreto n. 5.492, de 16 de julho de 1928), artistas e técnicos lutaram por essa
declaração de legitimidade, quase um atestado de não marginalidade”. MOURA, Gyl Giffoni A. “De quem é
a  cena:  a  regulamentação  do  exercício  dos  atores  amadores  e  profissionais  no  Brasil.”  In:  Anais  VI
ENECULT,  Encontro  de  Estudos  Multidisciplinares  em  Cultura.  Mai./2010.
<http://www.cult.ufba.br/wordpress/24850.pdf>  
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Sabemos,  graças  à  reflexões  de  pensadoras  feministas,  que  o  particular  também é

político117,  que o comportamento é campo de embate entre múltiplas relações de poder,  e

temos também buscado expô-las quando manifestadas neste campo. O Estado regulamenta o

comportamento, por exemplo, à medida em que define conceitos idealizados de família e de

casamento, mas os indivíduos também reproduzem seus conceitos de comportamento ideal. O

grito de liberdade do Deboche não se limitava à liberdade de expressão, pois essa não era a

única que se encontra(va) sob pressão. Há uma visão social homofóbica e misógina construída

sobre os atores que se manifestava muito antes de os membros do Deboche sequer cogitarem

fazer teatro, e que, mesmo que anacronicamente para alguns, continua se manifestando em

nossa contemporaneidade. Estas questões têm uma relevância grande, ao ponto de serem tema

de debate no início do curso de Teatro, como apontado por Edson Bueno:

É um preconceito da sociedade. […] Eu lembro quando entrei  no curso de artes
cênicas, teve uma professora que disse assim: ‘a partir de hoje, quer vocês sejam ou
não, as pessoas vão considerar os homens ‘viados’ e as mulheres ‘putas’. Se vocês
não querem ser considerados assim nem façam o curso, porque é assim que vai ser’.
De certa forma as pessoas acham isso até hoje.118

Para além da censura, diversas outras questões são sentidas na pele dos indivíduos que

decidem se manifestar em um campo o qual, como vimos, não tem um papel social que se

encaixe facilmente na lógica de mercado vigente. Estas pressões não se dirigem somente aos

espetáculos que os indivíduos produzem, ou às reflexões que estão sendo transmitidas através

de  um texto  ou  peça.  Estas  pressões  se  dirigem ao  comportamento,  ao  indivíduo  e  sua

subjetividade, como nos aponta o relato de Sílvia Monteiro:

você sai na noite, encontra um cara e começa uma paquera. O cara fala ‘ah, você faz
o quê?’. ‘Eu faço teatro.’ É impressionante. Mudava o comportamento do cara. Ele
já te olha como quem fala assim: ‘então hoje eu vou ter farra’. Automático. Ou ele
vai achar que você tá chapada, é maconheira, obviamente. E que você vai ‘dar’ pra
ele sem… São as meninas do teatro.119

As pressões comportamentais se manifestam nos vários campos da vida do indivíduo.

Na família há o questionamento quanto à escolha tomada. As dificuldades econômicas de se

sustentar na lógica de mercado através da arte, pelo menos inicialmente, são reais e relatadas

117 O entendimento do particular enquanto questão política consolida-se com a “segunda onda” do feminismo
nos anos 1960 e 1970 e posteriormente com a delineação do conceito de  gênero por Joan Scott nos anos
1980 como uma categoria de análise de sociedade. Para mais sobre gênero e historiografia: SCOTT, Joan.
“Gênero, uma categoria útil de análise histórica.” In:  Educação e Realidade. Porto Alegre, vol. 20, n. 2,
jul./dez. 1995.; PERROT, Michelle.  Os excluídos da História:  operários, mulheres e prisioneiros. Rio de
Janeiro:  Paz e Terra,  1988.;  ADICHIE,  Chimamanda N.  We should all  be feminists.  New York:  Knopf
Publishing Group, 2015.

118 BUENO, Edson. Entrevista 02. Curitiba, out./16. Concedida a Pedro Monteiro Bittencourt
119 MONTEIRO, Sílvia Maria. Entrevista 03. Curitiba, out./16. Concedida a Pedro Monteiro Bittencourt.
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em todas as entrevistas. A vida profissional, no entanto, está longe de ser o único terreno no

qual isto se manifesta. 

Na história Ocidental a sexualidade tem uma intrínseca relação com a sociedade, e o

sexo se mostra na temporalidade como o que precisa ser vigiado, confessado e tornado em

discurso.120 Quanto  às  questões  de  repressão  à  sexualidade,  analisamos  estas  sob  a

compreensão de que a sexualidade não é algo do que o poder tem medo, mas através dela

estes medos se expressam.121 A maior parte da população foi criada e educada na disciplina, na

obediência  e  em um respeito  submisso  à  autoridade122,  e  os  comportamentos  dissidentes

colocam em questão a infalibilidade desta.

Quando perguntada sobre sua relação com distintos movimentos de resistência durante

os anos 1980, Sílvia mencionou como, mesmo participando das manifestações das “Diretas

Já!”,  para  ela,  “a  grande  resistência  sempre  foi  o  comportamento”123.  Entre  os  artistas,

momentos de lazer e socialização são acompanhados de olhares carregados, ao mesmo tempo,

de  preconceito  e  fetiche.  A continuação do relato  nos  mostra  como as  relações  de  poder

comportamentais  carregam  tonalidades  muito  distintas  das  ferramentas  institucionais  de

repressão, e causam um tipo de impacto particular nos indivíduos:

através do ataque ao teu comportamento, (conseguem) diminuir o valor do que você
faz e do que você fala.  É um ataque à pessoa. Então é muito comum os artistas
receberem um ataque à sua pessoa, e não ao que ele faz. Então o que você faz fica em
segundo  lugar.  Acho  que  essa  é  uma  arma  forte  da  censura.  Ele  ataca  o  teu
comportamento, ataca quem você é. Então daí você não é levado a sério.124

Dentre as variadas ferramentas de poder,  o discurso se mostra imprescindível e  se

reproduz pelo corpo social nas relações cotidianas. Como temos visto, o comportamento é o

campo no qual os indivíduos expressam sua originalidade e suas compreensões de mundo, e

dentro de uma sociedade heterogênea, inúmeras expressões são possíveis. Para as variadas

formas de autoridade, no entanto, a multiplicidade de formas de expressão põe em choque um

de seus principais baluartes, a uniformidade.125 Discutimos como as ferramentas positivas de

poder  criam  decisões  “corretas”  a  serem  tomadas  pelos  indivíduos  quanto  à  sua  vida

profissional e também quanto ao comportamento pessoal.  Logo, compreendemos como os

120 FOUCAULT, Michel. “Não ao sexo rei” Op. cit. p. 127.
121 Idem. p. 132.
122 GOLDMAN, Emma. “O Indivíduo, a Sociedade e o Estado.” Op. cit. p. 38.
123 MONTEIRO, Sílvia Maria. Entrevista 03. Curitiba, out./16. Concedida a Pedro Monteiro Bittencourt.
124 Idem.
125 GOLDMAN, Emma. Op. cit. p. 38.
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desvios ao comportamento dominante – no caso da sexualidade, patriarcal, heteronormativo e

monogâmico  –  se  se  manifestarem  e  reproduzirem  em  larga  escala,  podem  abalar  estas

relações que produzem um comportamento definido como certo. 

 Deste ponto que entendemos a importância da reprodução da repressão aos desvios

comportamentais pela sociedade e não somente através de instituições. A imobilidade destas

as impedem de acompanhar o ritmo da originalidade individual em todos os campos da vida,

entretanto, a mobilidade do poder é compreendida por este se manifestar não somente nas

estáticas instituições, mas também nas relações interpessoais. 

O Teatro, por exemplo, é uma área cuja linguagem particular permite a transmissão de

ideias de maneira singular, incompreendida para quem entende a linguagem somente através

da racionalidade das palavras, o que pode explicar a permanência de discursos que visem

invalidar a qualidade intelectual de suas discussões. O relato que apresentou o olhar carregado

de preconcepções dirigido à atriz nos leva a refletir como, mesmo em um momento onde o

poder não manifestou uma repressão violenta – como é frequente nas relações de gênero,

representado pelas altíssimas taxas de feminicídio contemporâneas –, o discurso produzido

por  um  indivíduo  participante  de  um  grupo  “subversivo”  já  tem  seu  valor  intelectual

imediatamente removido em função de seu comportamento pessoal. 

A  opressão  a  minorias  no  Ocidente  ocorre  frequentemente  em  termos  de

sexualidade.126 Veremos  como  o  discurso  de  repressão  do  Regime  Militar  deu  grande

importância  ao  campo  comportamental,  regulamentando  e  censurando  manifestações

consideradas  subversivas.  As relações  interpessoais,  entretanto,  estão sempre  presentes  no

tempo. Mesmo que varie o regime que as governa, a materialidade nos mostra como, em um

período onde a liberdade política era cada vez mais desejada, as expressões de liberdade dos

artistas ainda entram em choque com outros conceitos de liberdade presentes na sociedade. 

Se há um choque, é porque há pelo menos dois polos, o poder e a resistência, e a

multiplicidade  de  relações  advém  das  diversas  formas  às  quais  tanto  o  poder  como  a

resistência  podem  tomar.  As  manifestações  de  poder  institucional,  como  a  censura  aqui

estudada,  são  constantemente  resistidas.  As  relações  de  poder  pessoais  não  deixam  de

apresentar este embate, e a resistência individual não deixa também de ser constante. Por mais

que os membros do Deboche tenham resistido à censura institucional, nas relações de poder

interpessoais  também houve a  resistência,  visto  que,  como afirma Foucault,  “onde existe

126 FOUCAULT, Michel. “Não ao sexo rei”. Op. cit. p. 128.
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poder, existe resistência”.127 

Os membros do Deboche resistiram às pressões postas em suas vidas profissionais e

particulares  de  diversas  maneiras.  A sua  continuada  permanência  no  espaço  teatral  pelas

últimas três décadas é o grande símbolo disto, pois, como nos apontaram os relatos, mesmo

hoje em dia ainda permanece um discurso que visa desqualificar os indivíduos deste espaço

em função de desvios de sexualidade (reais ou não), e da não associação do teatro e da arte a

uma forma digna de trabalho. A resistência deve assim ser estudada em sua multiplicidade, e

não heroificada no seu embate pontual com instituições; o poder analisado em sua variedade

de campos de manifestação, desacompanhado da reducionista vilanização do Estado – seja ele

de direita ou de esquerda; e a sociedade moderna problematizada em sua heterogeneidade e

pluralidade de visões de mundo e relações de poder.

O foco nesta pesquisa tem sido justamente a exposição da heterogeneidade em um

período, a Nova República, associado quase exclusivamente na memória coletiva a questões

socioeconômicas, e que relegou a existência da forma de repressão representada pela censura

ao período do Regime Militar. Entretanto, a materialidade nos mostra como ela continuou se

manifestando mesmo na Nova República. Se estudamos a resistência, também não buscamos

glorificá-la. A resistência não  venceu uma batalha contra a repressão autoritária militar.  A

permanência na nossa contemporaneidade de tantas formas de opressão nos mostram como,

independente da forma de governo, certas tramas históricas não estão resolvidas. Devemos

fugir da ode à resistência no passado, para que esta não obscureça a permanência do poder, da

opressão e da resistência em nosso presente.

Buscamos compreender a sociedade na análise de apenas uma parcela da infinitude de

visões  de  mundo  que  se  despertam dentro  desta.  A análise  destas  nos  mostram como as

questões  históricas,  assim como as  do presente,  não  nos  apresentam um lado verdadeiro,

senão que a multiplicidade de panoramas possíveis. O Deboche, mais uma vez, nos expõe esta

multiplicidade.  Os  membros  do  Delírio  quiseram provocar,  tirar  seu  público  da  zona  de

conforto,  e  as  resistências  à  peça  nos  mostram  como  eles  conquistaram  alguns  de  seus

objetivos. Outros olhos, entretanto, observaram o Deboche e sentiram questões diferentes:

Durante a temporada, a gente viajou com ela (a peça) e a Maria Alice Vergueiro, que
é a minha, a nossa musa, assistiu o espetáculo. Ela falou pra gente: ‘é lindo, muito
legal o espetáculo de vocês. Mas ainda escorre leite pelo canto da boca. Quando
estiver escorrendo veneno, vocês vão estar no ponto.’ Então acho que a Maria Alice,

127 FOUCAULT, Michel. “Não ao sexo rei”. Op. cit. p. 136.
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com  toda  a  resistência  que  ela  é,  uma  das  grandes  figuras  do  nosso  teatro  de
resistência, ela viu a nossa fúria, mas ela viu nossa inocência também. Essa fala nos
marcou muito. […] Ela deu uma visão do que nós éramos. Com toda nossa pureza e
ingenuidade.  Cheios de fúria,  jovens,  sonhos de liberdade,  fazendo nosso limite.
Mas a gente não sabia de muita coisa ainda. Intuía, mas não sabia.128

Exagerados ou ingênuos? Subversivos ou emancipadores? Como todos os problemas e

perguntas postas aos sujeitos, como representado pela multiplicidade e heterogeneidade das

relações de poder interpessoais e das compreensões de mundo particulares, a resposta para

estas perguntas nos parecem apontar em uma direção. Todas são questões de perspectiva.

128 MONTEIRO, Sílvia Maria. Entrevista 03. Curitiba, out./16. Concedida a Pedro Monteiro Bittencourt.
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2. CAPÍTULO II

2.1 Genealogia da conciliação.

Uma das principais possibilidades de formação prática e teórica para quem desejava

ser ator em Curitiba a partir dos anos 1960 era a inscrição no Curso Permanente de Teatro, da

Fundação Teatro Guaíra, conhecido como CPT. O CPT foi criado em 1963, fruto de um longo

processo  de experiências  do  Teatro  Guaíra  com grupos de  teatro.  O Teatro  Experimental

Guaíra havia sido uma das primeiras experiências da Fundação com grupos teatrais, e foi

seguido pelo Teatro de Comédia do Paraná, surgido a partir de um curso de curta duração

oferecido pelo Guaíra. O Curso Permanente de Teatro se formaliza então com a contribuição

de atores como Armando Maranhão, poucos meses antes do Golpe de 1964; seu encerramento

oficial acontece com a formatura da turma de 83, no final do ano de 1985. De suas bases é que

se originaria a Faculdade de Artes do Paraná (FAP).129

Mesmo que a nossa análise leve em consideração uma temporalidade mais longa da

censura e de ideologias130 autoritárias, se mostra necessária uma delimitação temporal para

que possamos nos dedicar às questões propostas, por mais que acabemos por deixar de lado

outras perspectivas que poderiam ser desenvolvidas. Neste sentido, cabe ressaltar como esta

delimitação arbitrária levará em consideração a duração do CPT, pelo curioso fato de ele ter

existido  praticamente  somente  durante  o  Regime Militar.  O curso  foi  aberto  nos  últimos

meses do governo Jango, perpassou todos os governos dos presidentes militares, fechando as

portas em 1985, já no governo civil de José Sarney.

Mencionamos no primeiro capítulo como Carlos  Fico insere o período do Regime

Militar no contexto de “eventos traumáticos” mais amplo do século XX sob a perspectiva do

129 Informações encontradas em <http://www.teatroguaira.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=127> 
e <http://www.satedpr.org.br/sobre>. Visualizados em 04/set/2016

130 Michel  Foucault  apresenta  alguns  problemas  no  uso  comum  do  termo  ideologia.  A  crítica  se  dá
fundamentalmente por ela se opor a algo como a verdade, ou seja, seria outro falseamento da realidade – a
crítica a “ideologia autoritária” estaria em oposição à defesa de uma “ideologia de liberdade”, sendo que esta
seria considerada como verdadeira; segundo que ela está sempre relacionada ao utópico sujeito universal,
neutro,  ocidental  e suas manifestações,  e por último, que a ideologia estaria  em posição secundária em
relação à infraestruturas políticas e/ou econômicas. Suas críticas partem do entendimento de que o regime de
verdade ocidental não é puramente ideológico, pois ele não separa o material do ideológico, suas relações
perpassam o  corpo,  os  gestos,  o  comportamento.  Este  regime de verdade,  mais  do que  ideológico,  foi
fundamental para a consolidação do capitalismo, e discutiremos este ponto com atenção. Entretanto, valemo-
nos  do  termo  ideologia  autoritária  para  tratar  de  manifestações  de  sujeitos  ou  instituições  que  visem
repreender desvios comportamentais individuais associados à subversão moral. Estes desvios são entendidos
como  uma  ameaça  ao  Estado  e  à  sociedade  brasileiras,  sobre  o  que  Carlos  Fico  denomina  “utopia
autoritária”, que discorreremos nos próximos subcapítulos.
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sentimento  de  frustração no pós-ditadura.  Apesar  da  ressalva  quanto  ao termo trauma na

análise do impacto do governo militar no imaginário social, apontamos no primeiro capítulo

como Fico destaca que não é por isso que deixa de ocorrer um embate pela memória da

Ditadura.131 Esta  disputa pela memória ocorre entre  os próprios indivíduos,  à medida que

ressignificam suas lembranças com o tempo; na mídia, sempre apresentando suas expectativas

políticas  e  posicionamentos;  nos  aparelhos  do  Estado,  onde  muitos  dos  indivíduos  que

estavam lá durante o Regime Militar ressignificam este espaço e sua continuada participação

em um regime democrático. Por isso, cabe um momento para discutirmos uma parcela das

distintas interpretações e leituras do período da Ditadura e da transição.

A memória destes períodos tende a ser construída de maneira enaltecedora à algum

aspecto que o sujeito considere como importante, ou também simplificada, na medida em que

se  reduzem  os  impactos  deste  período  em  uma  tentativa  de  reconstrução  da  realidade

vivida.132 Com isso em vista, Fico aponta como:

A tarefa do historiador é compreender como as memórias se constituem. A partir da
anistia,  surgiu  o  discurso  de  que  todos  fomos  vítimas  e  que  ninguém apoiou  a
ditadura.  As razões para isso são moderadamente fáceis de compreender.  O meu
propósito não é negar a memória, mesmo quando ela constrói mitos e estereótipos,
mas o de contar os fatos e  mostrar que os processos são mais complexos.133 (grifo
meu)

A exposição  da  complexidade  dos  processos  se  mostra  como  um  dos  objetivos

primários  na  pesquisa  realizada  quanto  ao  Grande  Deboche,  visto  a  multiplicidade  de

recepções e sentimentos despertados pela temática da peça.

Aos olhos enaltecedores, assim como aos olhos binários, que vêem um Estado mal e

uma sociedade inocente, fogem todas as nuanças quanto ao espaço social ocupado pelo grupo

analisado, fogem também as múltiplas pressões que movem as atitudes de cada indivíduo e

cada coletivo. Desta maneira, buscamos não uma verdade histórica através de uma análise

isenta,  senão que,  no caso de nossa  pesquisa,  explorar  a  multiplicidade  de  manifestações

sociais  que  estão  em  torno  de  uma  peça  de  teatro  curitibana  e  expor  a  diversidade  de

perspectivas  presentes  na  sociedade.  O  caso  do  Deboche,  longe  de  nos  apresentar  uma

sociedade vitimizada por um Estado opressor, mostra, por um lado, uma contestação de ideais

dominantes pelos artistas e, por outro, a resistência de grupos civis a manifestações entendidas

131 FICO,  Carlos.  “História  do  Tempo  Presente,  eventos  traumáticos  e  documentos  sensíveis”.  In:  Varia
Historia. Belo Horizonte, vol. 28, n. 47, p. 43-49, jan/jun 2012. p. 49.

132 FICO, Carlos. Censura, ditadura e 'utopia autoritária'. In: COSTA, Cristina. Seminários sobre a censura. São
Paulo: Balão Editorial/Fapesp, 2012. p. 74.

133 Idem, ibidem.
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por alguns como subversivas.

O Golpe, como veremos, contou com apoio de consideráveis parcelas da sociedade

civil134, e a construção da visão social quanto ao novo Regime foi questão de interesse desde o

primeiro momento. O papel da mídia na criação e expansão de discursos ganhou cada vez

mais força durante a Ditadura e, quando na transição entre o governo militar e o civil, sua

influência  não  diminuiu.  A historiadora  Carla  Silva  analisa  esta  questão  em  artigo  que

problematiza como há, entre um “amplo espectro” de intelectuais, aqueles que se dedicam ao

processo de apagamento dos processos negativos  do Regime Militar,  e à consolidação de

aspectos positivos da ditadura – qualificando-as entre as mais “duras” e as mais “brandas”.135

Na busca pela criação de consenso, a grande mídia tem ferramentas que aumentam largamente

o alcance de seu discurso, e os grupos de poder sempre tiveram clara noção disso, com a

infraestrutura  dos  meios  de  comunicação  recebendo  grande  investimento  durante  a

Ditadura136. Não obstante, discussões deste caráter não se restringiram à mídia.

Autores  como Eurelino  Coelho137 e  Demian Bezerra  de Melo138 buscam analisar  o

período  do  Regime  Militar  enquanto  o  de  consolidação  de  um  processo  de  hegemonia

burguesa no Brasil. Eles destacam como também na historiografia este debate em torno da

memória e dos significados do Regime Militar não deixou de ocorrer; por mais que o alcance

do discurso historiográfico seja muito mais limitado do que o de pensadores inseridos nos

círculos da grande mídia. Melo percebe um movimento nas produções que qualifica enquanto

revisionismo139 historiográfico, o qual passa a se desenvolver especialmente nos anos 1980,

cujos  principais  argumentos  que  apontaremos  na  sequência  são  discutidos  em seu  artigo

“Considerações  sobre  o  revisionismo:  notas  de  pesquisa  sobre  as  tendências  atuais  da

historiografia brasileira”. 

Coelho é mais duro em sua problematização ao considerar, em artigo chamado “Dois

134 Fato  ressaltado  por  diversos  dos  autores  analisados,  como  em  Carlos  Fico  e  Renato  Ortiz  nas  obras
analisadas.

135 SILVA, Carla Luciana.  Imprensa e construção social  da “Ditabranda”.  In:  MELO, Deminan Bezerra de
(org.).  A  Miséria  da  Historiografia: uma  crítica  ao  revisionismo  contemporâneo.  Rio  de  Janeiro,
Conseqência, 2014. p.195.

136 ORTIZ, Renato. Cultura Brasileira e Identidade Nacional. São Paulo: Brasiliense, 2012. pp. 85-90. 
137 COELHO, Eurelino. “Dois Golpes, Duas Ditaduras”. In: História Revista, Goiânia, v. 20, n. 1, pp. 121-140.
138 MELO, Demian B. de. “Considerações sobre o revisionismo: notas de pesquisa sobre as tendências atuais da

historiografia brasileira”. Universidade Federal Fluminense. Acessível em 
<http://www.uff.br/iacr/ArtigosPDF/79T.pdf>

139 Eurelino Coelho, mesmo que se valha do termo revisionismo, apresenta ressalvas quanto a este. O limite
deste  termo é compreendido  pois  as  análises  historiográficas  do Regime Militar  criticadas  por ele  não
constituem  uma  “tradição  interpretativa  solidamente  constituída  que  tenha  sido  submetida  a  uma
reinterpretação radical”. COELHO, Eurelino. op. cit. p. 132.
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Golpes, Duas Ditaduras”, certas produções como parte de um “golpe historiográfico”140 cujas

perspectivas, se não apologéticas à Ditadura, corroboram o discurso que esta buscou construir

sobre si mesma. Se os governos militares mantiveram o constante interesse na manutenção de

uma fachada democrática, e dedicaram-se à repressão de movimentos organizados ou não de

resistência, certos discursos de intelectuais parecem corroborar estas perspectivas – de que a

Ditadura não foi tão ruim – quando buscam diminuir os impactos da violência do Regime.

Acontecimentos políticos de alta intensidade, aponta Coelho, nos possibilitam notar

como as percepções do pesquisador são afetadas não somente pelas fontes, mas também pela

maneira  pela  qual  o  indivíduo  vê  o  mundo.141 No  entanto,  entre  os  intelectuais  que

manifestaram apoio  ao  Regime do momento  do  Golpe  até  finais  dos  anos  1970,  poucos

falavam vindos da Academia e dos círculos de intelectuais acadêmicos de carreira. Quando os

acadêmicos das  mais  distintas áreas – principalmente sociólogos – se  manifestaram neste

período foi majoritariamente em tom de crítica à Ditadura.142 Isto foi explicado por autores

como Roberto Schwartz, que percebeu uma suposta hegemonia da esquerda entre os círculos

de intelectuais do país.143 Esta  perspectiva aparece consistentemente em distintas análises,

como as de Renato Ortiz e Rosângela Patriota, mesmo que os autores adaptem as análises de

Schwartz  às  necessidades  apontadas  pelos  seus  objetos  de  estudo.  Coelho  leva  em

consideração  esta  perspectiva,  levantando  ressalvas  que  também nos  parecem necessárias

quanto  à  especificidade  dos  círculos  intelectuais,  pouco  numerosos  e  cujo  acesso  a  bens

culturais não é refletido homogeneamente no conjunto da população. Ele sugere então que, se

não havia um próprio domínio de discursos de esquerda nestes espaços, estes apareciam pelo

menos enquanto uma “tendência majoritária”144,  o que explicaria também a falta de apoio

destes ao Regime em seus anos iniciais.

Não  obstante,  Coelho  também  aponta  como  os  argumentos  que  se  alinham  ao

entendimento que a Ditadura tinha de si começam a surgir cedo entre os intelectuais – mesmo

que ainda não nos anos iniciais do Regime145. Analisaremos posteriormente o conteúdo destes

argumentos, o que cabe agora é apontar que estes não visavam apagar os conflitos sociais da

história, tarefa esta que ao analisar os revisionismos Demian Melo considera impossível. Ele

140 COELHO, Eurelino. Op. cit. p. 121
141 Idem, ibidem.
142 Idem, p. 125.
143 SCHWARTZ, Roberto. “Cultura e política, 1964‐69” In: SCHWARTZ, Roberto.  O pai de família e outros

estudos. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1978. p. 62.
144 COELHO, Eurelino. Op. cit. p. 128
145 Idem.  p. 129.
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ressalta que, na verdade, estes buscavam inserir os conflitos sociais, as atrocidades e crimes

cometidos pelos perpetradores do Regime Militar, em uma lógica mais ampla de harmonia

social brasileira146. Coelho cita como este processo discursivo – de corroborar o discurso do

Regime sobre si – ocorre através de análises cujo foco está na forma do exercício de poder,

mas não em seu conteúdo147. 

Nos parece proveitoso, no que tange a crítica à forma de poder, recordar as reflexões

de  Emma  Goldman  quanto  às  limitações  da  condenação  dirigida  a  um  tipo  de  regime

governamental. Por mais que compreendamos as distinções entre a Ditadura e a democracia

que a seguiu, nos parece claro que a crítica direcionada à forma de poder (regime autoritário),

visa questionar as falhas deste modelo em satisfazer as demandas das classes dominantes.

Esta crítica, entretanto, é limitada quando não abrange a compreensão da reprodução de um

discurso hegemônico na sociedade independente da forma de governo que a rege. Por este

ângulo  que  levantamos  o  apontamento  de  Goldman  de  que  o  Estado  é  “inevitavelmente

reacionário”, pelo fato de surgir do desejo de dominação, e de sua existência depender da

reprodução desta dominação em diversos setores da vida em sociedade.

Retomando as críticas de Coelho aos pensadores que limitam sua análise à forma do

poder,  e  não  ao  seu  conteúdo,  é  interessante  recordar  como  este  referencia  as  obras  do

sociólogo e ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso. A posição deste contra o

Regime sempre esteve muito clara, mas, quando, ainda em 1971, questionava a possibilidade

da democratização, ele enxergava dois entraves de graus semelhantes a este processo: tanto a

“repressão incontrolada” dos militares – que estava no auge neste período – quanto a “ação

armada de esquerda” seriam aspectos negativos. Coelho aponta algumas incongruências desta

tese quando menciona que ela só se sustenta pois não leva em consideração as resistências

pacíficas ao Regime148 - a resistência teatral, por exemplo, manifestada através de distintas

formas de linguagem, como exploradas no primeiro capítulo,  não chega nem perto de ser

sequer considerada ou problematizada por Cardoso.

Esta  construção analítica  levava  em consideração relações  harmônicas  por  entre  a

maioria da sociedade, a qual era ameaçada por poucas atitudes extremistas, tanto pelo lado do

Estado  quanto  pelo  lado  dos  revolucionários.  Esta  perspectiva  da  equivalência  entre  a

violência estatal e a revolucionária é muito bem criticada por Carlos Fico, quando este aponta

146 MELO, Demian. “Considerações sobre o revisionismo: notas de pesquisa sobre as tendências atuais da 
historiografia brasileira”. Op. cit. p. 2.

147 COELHO, Eurelino. Op. cit. p. 134.
148 Idem, p. 130.
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a presença desta questão nos debates historiográficos:

Essa é uma opinião muito difícil de sustentar ao menos por duas razões: em primeiro
lugar, o Estado brasileiro, mesmo no contexto da ditadura militar, poderia ter optado
por combater a luta armada sem recorrer a métodos clandestinos e brutais, como a
tortura e o assassinato. Além disso, é preciso lembrar que os militantes da esquerda –
aqueles que não foram assassinados – já foram julgados e punidos pelo aparato da
repressão da ditadura, sempre de maneira violenta e arbitrária.149 

 Este posicionamento de Carlos Fico nos parece esclarecedor no combate às visões que

criam esta falsa equivalência nos conflitos de poder entre o Estado – detentor de inúmeras

ferramentas de repressão – e grupos organizados de indivíduos, que são alvos de violência e

que, quando cometendo atos de violência são punidos pelos aparelhos institucionais – seja a

justiça ou a polícia.  Esta busca pela equivalência é uma questão que mostra considerável

duração na História brasileira, e Renato Ortiz discute com detalhe os processos de construção

identitária nacional na obra Cultura Brasileira & Identidade Nacional. A construção de ideais

de relações harmônicas entre a sociedade brasileira é de uma duração mais longa do que o

próprio Regime Militar, remetendo à origem do “mito das três raças” na virada do século XIX

para o XX, nomeado assim pelo antropólogo Roberto DaMatta.150 A identidade nacional passa

a ser consolidada sobre um mito de miscigenação e homogeneização da sociedade. 

Com a entrada cada vez mais a fundo do Brasil na modernidade, o ideal de raça passa

a  ser  substituído  pelo  de  cultura  na  construção  da  identidade  nacional.  Mesmo que  isto

transforme  a  negatividade  da  miscigenação  em  um  fator  positivo brasileiro,  quando  se

consolida  o  conceito  “democracia  racial”  de  Gilberto  Freyre,151 o  que  se  enxerga  é  a

construção  de  uma “unicidade  nacional”,  o  amalgamento  dos  muitos  distintos  setores  da

sociedade sob um ideal nacional. Desta maneira, os diversos conflitos em vigência no Brasil –

raciais,  de  classe,  entre  outros  –  são  inseridos  numa  relação  ambígua  de  democracia  e

igualdade de direitos entre todos152. Não obstante, a materialidade nos mostra como certos

grupos possuem históricos privilégios sociais e econômicos em comparação a outros. Deste

ponto vem a crítica dos movimentos negros ao racismo do conceito de democracia racial, por,

além de tudo,  dificultar  a  consolidação de  uma identidade negra em meio  à  apologia  do

mestiço153.  Percebemos,  na  análise  da  bibliografia,  a  longa  duração  de  pensamentos  que

enxergam equivalência entre os opostos das distintas relações de poder e trabalho brasileiras,

149 FICO, Carlos.  História do Brasil Contemporâneo. São Paulo: Contexto, 2015. p. 93.
150 ORTIZ, Renato. Cultura Brasileira e Identidade Nacional. São Paulo: Brasiliense, 2012. p. 38.
151 Idem, p. 40.
152 Idem, p. 42.
153 Idem, p. 43.
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e como estas reflexões continuariam se manifestando mesmo na historiografia do Regime

Militar.

É durante os anos do período de transição na década de 1980, para Coelho e Melo, que

aumenta a quantidade de produções acadêmicas historiográficas que analisaram o Regime

Militar sob as mais distintas perspectivas teórico-metodológicas154. Vale ressaltar como esta

multiplicidade de análises, no entanto, em um momento bastante polarizado politicamente,

acabava  por  invisibilizar  as  diferenças  entre  si,  visto  que  todas  pareciam  se  alinhar  no

combate à ditadura e a certas formas de repressão155. Se este período foi de transição política,

crise econômica e questionamentos sociais, também foi de transição quanto às maneiras de se

analisar a Ditadura e as marcas por ela deixada. 

Melo e Coelho compreendem que este é um embate de grande interesse para as classes

dominantes, à medida em que a leitura do passado, e os problemas apontados a este, podem

ser utilizados para justificar uma posição confortável destas elites no presente.156 Por essa

lógica,  as  motivações  que  levaram ao  Golpe  de  64,  as  formas  de  manutenção  do  poder

encontradas pelo Regime Militar, e as também distintas formas de resistência, passam a ser

campo de conflito entre diferentes correntes historiográficas. 

Quanto  às  distintas  leituras  de  passado  realizadas  pelos  intelectuais  de  diferentes

campos,  nos  parece  importante  pontuar,  como  destaca  Michel  Foucault  em  “Verdade  e

Poder”, a importância da posição de classe destes e as especificidades de suas condições de

vida  e  trabalho.  Os  intelectuais  que  estão  produzindo  estas  análises  do  Regime  Militar

ocupam posições  fundamentais  na construção do que é  verdade em seu tempo e em seu

contexto.157  Neste mesmo capítulo, Foucault  argumenta que cada sociedade tem seu regime

de verdade, uma miríade de discursos aceitos enquanto certos, ao passo que deixa os discursos

que se opõem ao dominante em uma posição inferior.158 Neste sentido, não compreendemos as

análises consideradas revisionistas sob uma perspectiva da relação entre um cientista neutro

que analisa um período específico de maneira distante e não ideológica. Senão que como os

discursos  produzidos  fazem parte  de  relações  de  poder  e  que  por  vezes  produzem  uma

narrativa que legitima a manutenção de certas formas estruturais de dominação. 

Desta maneira, a visão construída sobre um tema/período também serve como uma

154 COELHO, Eurelino. “Dois Golpes, Duas Ditaduras”. Op. cit. p. 132.
155 Idem, p.  134.
156 MELO, Demian. “Considerações sobre o revisionismo: notas de pesquisa sobre as tendências atuais da 

historiografia brasileira”. Op. cit. p. 2.
157 FOUCAULT, Michel. “Verdade e Poder”. op.cit. pp. 8-10.
158 Idem, p. 10.
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ferramenta de poder, tendo em vista que o discurso produzido deve se estender dos círculos

intelectuais  para  um  campo  socialmente  mais  amplo.  Esta  questão  é  fundamental  ao

compreendermos que o poder não emana somente das ferramentas de repressão - como a

censura Estatal ao Deboche – mas também através da reprodução de discursos dominantes por

todo o corpo social159. Significativo disto é o caso da depredação do cartaz da peça pela sua

imoralidade, ou seja, da plena aceitação por setores da sociedade civil de certas narrativas e

modos de manifestação enquanto verdadeiras e corretos. 

Estas análises que começaram a surgir a partir dos anos 1980, consolidando-se nos

anos 1990 e se manifestando até hoje, são inseridas no que Melo e Coelho qualificam como

revisionismo na historiografia da Ditadura. Ambos autores percebem um conservadorismo na

produção acadêmica, cujas teses tiveram calorosas recepções na mídia que as divulgaram com

fervor, com o já mencionado objetivo de criação de consenso nas visões quanto ao Regime

Militar. Coelho aponta como a Ditadura durou enquanto pôde alavancar o acúmulo de capital

entre as elites brasileiras, angariando assim o seu apoio, à medida em que simultaneamente

reprimia  os  setores  divergentes.  Ao  levantar  este  argumento,  ele  está  partindo  do

entendimento do Regime Militar enquanto uma forma de governo indireto da burguesia160,

uma vez que múltiplas parcelas da elite apoiaram o golpe, se fortaleceram durante o Regime e

chegaram  a  inclusive  exercer  poder  institucional  durante  a  Ditadura  e  no  regime

democrático.161 

Estas questões quanto ao caráter da influência da burguesia são discutidas em detalhe

pelos autores citados, e também por outros trabalhos que eles mesmos apontam162. Por mais

que  não  entremos  em  algumas  das  meticulosidades  desta  problemática,  nos  valemos  do

argumento  que  parece  interessante  ressaltar  no  contexto  de  nossa  pesquisa.  As  crises

econômicas que tomaram conta do cenário brasileiro a partir de fim dos anos 1970 corroeram

o  apoio  com o  qual  o  governo  militar  contava  entre  as  elites.  Estas  passaram  a  buscar

alternativas  ao  poder  autoritário  exercido  pelos  militares,  encontrando-as  em  certas

159 Idem, Ibidem.
160 COELHO, Eurelino. “Dois Golpes, Duas Ditaduras”. op. cit. p. 125.
161 Outro símbolo disto é a substituição do Congresso Nacional pelo Conselho Monetário Nacional na decisão

do  orçamento  da  União  nos  anos  1970  e  80:  “representantes  dos  bancos,  das  indústrias,  os  grandes
comerciantes, exportadores e fazendeiros decidiam quanto seria emprestado a eles próprios, quais subsídios
beneficiariam a eles mesmos, quanto de isenção fiscal os favoreceria.” In: FICO, Carlos. História do Brasil
Contemporâneo. op. cit. p. 111.

162 Por exemplo: PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. O colapso de uma aliança de classes. São Paulo: Brasiliense,
1988.; STARLING, Heloísa Maria Murgel.  Os Senhores das Gerais. Os novos inconfidentes e o Golpe de
1964.  Petrópolis:  Vozes,  1986.; MACIEL,  David.  A argamassa da ordem.  Da ditadura militar  à Nova
República (1974-1985). São Paulo: Xamã, 2004.  
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reivindicações democráticas163. A apologia à democracia e à liberdade, antes limitadas a certos

grupos sociais, passou neste período a atravessar diversos setores da sociedade, cada um com

seus objetivos e compreensões específicas dos significados destes termos.

A multiplicidade de perspectivas presentes na década de 1980, no entanto, se reduz

bruscamente  já  nos  anos  1990,  ao  ponto  de  Coelho  identificar  um  “predomínio

incontestável”164 de  abordagens  que  levam em consideração  algumas  das  principais  teses

revisionistas. Estas teses, mencionadas por Coelho, Carlos Fico, Carla Silva, entre outros, são

bem  definidas  por  Demian  Melo,  quando  este  expõe,  com  exemplos,  como  partem  dos

seguintes pressupostos:  a  esquerda e a direita seriam igualmente responsáveis  pelo golpe,

haveriam dois golpes em curso no ano de 1964 – o militar e um comunista –, e a resistência à

ditadura não teria passado de um mito.165 

Novas formas de organização econômica tornam a ser discutidas, representadas pelos

novas políticas econômicas que passam a circular pela sociedade brasileira na transição dos

anos 1980 – o neoliberalismo, e a globalização passam a ser termos de muito debate166 –, e

consolidam o realinhamento político das elites burguesas nos anos 1990 sob estas bandeiras.

Isto  acaba  acarretando  na  reprodução  de  perspectivas  que  ainda  manifestam  o  ideal  de

harmonia na diversidade como argumento de legitimação da manutenção de uma hegemonia

política, cultural e econômica de muito mais longa-duração do que o próprio Regime Militar e

o exercício do poder político governamental pelas Forças Armadas. 

Era para isto que apontava Coelho em sua crítica a análises que questionam a forma,

mas não o conteúdo das relações de poder. Certos setores da sociedade que vinham sendo

explorados durante – e antes – do Regime Militar, continuariam o sendo, mesmo que sob

novas  explicações  teórico-econômicas.  Além  disso,  mesmo  com  a  passagem  para  a

democracia, certas práticas autoritárias além da censura permanecem se manifestando, tendo

inclusive se institucionalizado como atitudes recorrentes das forças do Estado. Isto é bem

representado  pela  tortura  “clandestina”  praticada  cotidianamente  pelas  forças  policiais,

fundamentalmente contra uma população negra e pobre em diversas regiões do Brasil, e que

além disso é exibida e exaltada em filmes que tornam-se sucesso nacional e internacional ao

163 COELHO, Eurelino. Op. cit. p. 135
164 Idem. p. 133.
165 MELO, Demian Bezerra de. “O Golpe de 1964 e meio século de controvérsias: o estado atual da questão”.

In:  MELO,  Demian  Bezerra  de  (org.).  A  Miséria  da  Historiografia:  uma  crítica  ao  revisionismo
contemporâneo. Rio de Janeiro: Consequência, 2014. p. 158. 

166 COELHO, Eurelino. Op. cit. p. 134.
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exibirem explicitamente e heroicamente a violência policial nas periferias.167

Aos historiadores que decidam combater estas visões que se consolidam quanto ao

Regime Militar, cabe rebater cada argumento revisionista, como o fez o já citado Carlos Fico,

no combate à tese da equivalência das ações entre o Estado e os revolucionários. Quanto à

nossa pesquisa, buscaremos apresentar como a resistência à Ditadura, longe de ser um mito,

se  fez  presente  sob  diversas  perspectivas.  O  nosso  foco  está  direcionado  neste  segundo

capítulo  à  resistência  à  repressão  institucional,  mas  cabe  recordar  como  apontamos  no

primeiro  capítulo  a  multiplicidade  de  formas  de  violência  e  repressão,  e  as  não  menos

múltiplas ferramentas da resistência nas relações de poder. 

Além disso, apresentamos como certas visões relativizam a violência exercida pelo

Estado  durante  o  governo militar.  A nossa  perspectiva  de  análise  vai  de  encontro  a  esta

relativização.  Entendemos  que,  não somente  houve violência,  como ela  se  manifestou  de

diversas formas, sejam torturas, censuras ou inclusive a propaganda, entendida também como

uma forma de violência.168 Não nos parece produtivo questionar se a Ditadura brasileira foi

mais ou menos violenta do que outros regimes autoritários, mas sim questionar perspectivas

que visem encontrar harmonia nos violentos e históricos conflitos sociais brasileiros. 

É importante apresentar que as opressões e os conflitos que testemunhamos no nosso

presente são frutos também de uma história que por um lado é violenta, e que por outro busca

constantemente relativizar esta violência.  Além disso,  no que tange ao regime de verdade

ocidental,  e  os  discursos  aceitos  como  corretos,  vale  recordar  como  estes  não  são

simplesmente  ideológicos,  senão,  como  ressalta  Foucault,  foram  “uma  condição  de

formatação e desenvolvimento do capitalismo”169. Parece-nos coerente então que as leituras

revisionistas apontadas ao Regime Militar se desenvolvam em paralelo à consolidação das

novas  formas  econômicas  capitalistas  representadas  pela  chegada  do  neoliberalismo  nas

regiões periféricas.

Neste  sentido,  acho  interessante  pontuar  a  análise  do  pensador  brasileiro  Manuel

Bonfim que escreveu no início do século XX, no mesmo período onde outros intelectuais

como Sílvio  Romero e  Nina  Rodrigues  estão focados  em identificar  os  motivos  para um

suposto “atraso” brasileiro em relação aos países europeus. Manuel Bonfim, na contramão de

explicações que buscam na miscigenação suas justificativas para o que é ser brasileiro, possui

167 Tropa  de  Elite,  Carandiru e  Cidade  de  Deus como  principais  sucessos  do  cinema  brasileiro
internacionalmente nos anos 2000.

168 FICO, Carlos.  História do Brasil Contemporâneo. São Paulo: Contexto, 2015. p.77
169 FOUCAULT, Michel. “Verdade e Poder”. Op. cit. p. 11.
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uma visão internacionalista que se opõe à tendência majoritária de análises. Ele compreende

as mazelas que afetam o Brasil como frutos da relação “parasitária”170 entre colonizadores e

colonizados, e percebe que esta relação deixa especialmente dois legados para os colonizados:

o conservantismo e a falta de espírito de observação. Estes dois legados acarretariam em duas

condições aos colonizados, o conciliarismo, fruto do desejo de manutenção de poder através

de  negociatas  que  satisfaçam às  partes  poderosas,  e  a  incapacidade  de  se compreender  a

própria realidade brasileira.171 A incapacidade mencionada por ele pode ser representada pelas

análises que não compreendem a permanência de certas formas de violência no tempo, pelo

foco no presente enquanto causador de todas as mazelas sociais.

Entraremos em mais detalhes sobre os distintos processos de construção de identidade

por  intelectuais  brasileiros,  o  que  vale  destacar  por  ora  é  a  permanência  da  ideia  do

conciliarismo, que se manifesta no caso do Brasil de distintas maneiras, e que é também uma

das marcas do processo transicional entre o Regime Militar e o democrático. O concílio de

interesses é bem representado pela Lei da Anistia de 1979, que, mesmo perdoando os presos

políticos – que sobreviveram… - isentaram de responsabilidade os militares que perpetuaram

crimes  contra  a  humanidade,  como  torturas  e  assassinatos.  Os  interesses  dos  grupos

hegemônicos foram mantidos, em completa oposição às demandas “otimistas”172 organizadas

pelo Movimento Feminino pela Anistia. As negociatas legislativas mostraram-se mais uma

vez favorecendo o lado do poder ao passo que se valia de um discurso da inerente “justiça”

presente na Anistia “para os dois lados” - sendo que, como vimos, o aparelho Estatal poderia

ter recorrido a outras ferramentas menos brutais de exercício de poder, não o fez por motivos

bem definidos, que exploraremos nos próximos subcapítulos. 

O conciliarismo também se manifesta nas produções intelectuais que mencionamos

que buscam introduzir a heterogeneidade e os conflitos sociais em uma relação harmoniosa.

Entendemos, no entanto, que estes conflitos estão longe de refletirem harmonia, senão que são

frutos  de  longevas  relações  de  força  e  poder.  Buscaremos,  então,  fugir  de  uma  visão

conciliadora do passado, ao tentar compreender o que possibilita as distintas recepções ao

Deboche. Por um lado, o ultraje com as “libertinagens” expostas, por outro a apologia às

liberdades de expressão e manifestação. 

Para  compreendermos  nossa  contemporaneidade  que  manifesta  diferenças  quase

170 ORTIZ, Renato. Cultura Brasileira e Identidade Nacional. São Paulo: Brasiliense, 2012. p. 25.
171 Idem. p. 26.
172 FICO, Carlos.  História do Brasil Contemporâneo. São Paulo: Contexto, 2015. p. 96.
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irreconciliáveis  de  posicionamento  e  visão  de  mundo,  precisamos  perceber  como  estas

complexidades também se manifestam historicamente. As múltiplas recepções à censura do

Deboche nos  mostram  como  perspectivas  conflitantes  de  liberdade  são  encontradas

simultaneamente  pelo  corpo  social.  Compreendemos  esta  heterogeneidade  como  parte  da

sociedade,  mas  não  como  uma  questão  equilibrada  e  harmônica,  senão  como  campo  de

múltiplas e variadas relações de poder na vida de cada sujeito.

Tendo  analisado  algumas  das  discussões  quanto  à  análise  historiográfica  sobre  o

Regime Militar,  cabem ainda alguns apontamentos sobre as perspectivas que levamos em

consideração na análise do período transicional entre a Ditadura e a democracia. Recordamos

a importância  do apoio das  elites a  qualquer  regime governamental,  seja  a Ditadura,  que

contou com apoio de setores hegemônicos estratégicos, ou o regime democrático, consolidado

após  o  realinhamento  das  elites  sob  novas  perspectivas  político-econômicas.  Além disso,

como  apontado  no  primeiro  capítulo,  e  como  continuaremos  percebendo  no  decorrer  da

análise,  certas  relações  de  poder  e  tramas  históricas  seguem  se  reproduzindo

independentemente  da  forma  de  governo  vigente.  Uma  das  maneiras  de  se  expor  estas

permanências,  as  rupturas  que  não ocorreram,  é  na  busca  pelas  expressões  de poder  não

somente nas infraestruturas do Estado, senão que como ele se manifesta na materialidade.173

Na análise de nosso objeto, percebemos manifestações de discursos de poder em espaços fora

dos aparelhos do Estado na medida em que a imoralidade repreendida pelo discurso oficial

encontra fortes ecos na sociedade civil – como a censura popular ao cartaz do Deboche e a

permanência de discursos que criticam a “libertinagem” dos atores nos comprovam.

Quanto  à  nossa  leitura  do  Regime  Militar  e  das  relações  de  poder  examinadas,

partimos de perspetivas como a de Carlos Fico, que entende a historicidade do regime através

dos processos de montagem e desmontagem de seus sistemas repressivos.174 Esta perspectiva

nos parece especialmente interessante quando levamos em conta a associação quase imediata

de repressão na ditadura à repressão através da censura, mencionada no primeiro capítulo.

Além  disso,  é  fundamental  inserirmos  a  ascensão  dos  militares  ao  poder  no  contexto

econômico internacional.  Renato  Ortiz  ressalta  a  expansão do capitalismo internacional175

como sendo elemento preponderante nos múltiplos interesses que influenciaram o Golpe e o

subsequente Regime Militar. Desta maneira, continuaremos inserindo na análise a variedade

173 FOUCAULT, Michel. “Nietzsche, a genealogia e a História”. Op. cit. pp. 18-20.
174 FICO, Carlos.  História do Brasil Contemporâneo. op. cit. p. 62.
175 ORTIZ, Renato. Cultura Brasileira e Identidade Nacional. São Paulo: Brasiliense, 2012. p.81.

60



de fatores e relações presentes em cada momento histórico, e como as questões postas às

fontes  não parecem poder  serem respondidas  se  levarmos  apenas  um fator  –  econômico,

político ou social – em consideração. 

Análises  que  visam  a  criação  de  consenso  tendem  a  associar  uma  ferramenta  de

repressão como a censura a um único período histórico, sendo que, como vemos, ela não

somente  antecedeu  o  Regime,  como  permaneceu  mesmo  após  a  saída  dos  militares  do

governo. Mais do que isso, é importante recordar como a própria sociedade manifesta certas

atitudes antissociais – como a depredação de imagens obscenas do cartaz do  Deboche,  que

surge  a  partir  do  incômodo que estas  despertam em certos  indivíduos,  os  quais  decidem

unilateralmente que elas não deveriam serem vistas por mais ninguém – que podem ficar

ocultas se associarmos a repressão censória exclusivamente ao Estado autoritário de 1964-84. 

2.2 Reflexões contextuais iniciais

Como o caso do  Grande Deboche  nos comprova, a censura ainda se manifestava, e

continuaria  se  manifestando,  em pleno processo  de  transição  entre  o Regime Militar  e  o

democrático. A problemática de análise é direcionada ao porquê do interesse pela censura a

um espetáculo  teatral,  de alcance  social  limitado,  em um período no qual  a  execução de

censura a manifestações explicitamente políticas já tinha praticamente sido extinta, visto que

vinha se reduzindo desde a revogação do Ato Institucional  no. 5 (AI-5) em 1978176. Além de

perceber como a censura continua se manifestando nos anos 1980, é fundamental recordarmos

como ela tem uma longevidade que antecede consideravelmente o próprio regime militar. O

aparato  censório  representado  pela  Divisão  de  Censura  das  Diversões  Públicas  (DCDP),

reformado  pelos  militares  com  a  promulgação  do  AI-5  em  1968,  já  era  um  aparelho

burocrático desde os anos 1940177, ou seja, a demanda institucional por censura é anterior ao

próprio governo autoritário militar. 

Após tratarmos no primeiro capítulo da censura social representada pelas depredações

do cartaz, e por outras relações de poder compreendidas na relação entre os artistas e outros

setores da sociedade, é importante também buscarmos compreender como a censura oficial se

manifestou no que tange à cultura, em especial, ao teatro. Além disso, buscaremos explorar

176 FICO, Carlos. Op. cit. p. 95.
177 FICO, Carlos. Censura, ditadura e “utopia autoritária”. In.: COSTA, Cristina. Seminários sobre a censura. 

São Paulo: Balão Editorial/Fapesp, 2012. p.67
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algumas das múltiplas relações existentes, e os variados interesses envolvidos, entre cultura e

Estado durante o Regime Militar. É importante ressaltarmos como, no caso brasileiro, discutir

cultura é também discutir política.178 A cultura, desde a geração de pensadores como Gilberto

Freyre, é campo central na construção de uma identidade nacional, e, durante toda a ditadura,

o governo militar demonstrou especial interesse em discussões quanto ao caráter da cultura e

o seu papel para o Estado179. Dedicaremos especial atenção a estas questões de identidade no

devido momento, primeiramente cabe traçarmos alguns elementos do contexto das primeiras

décadas do Regime Militar que antecedem o acontecimento estudado.

A ascensão dos militares ao poder no Brasil é um processo de longo amadurecimento,

o  qual  não  pode  ser  compreendido  a  partir  somente  dos  meses  que  o  antecederam

imediatamente. Não obstante, devido à escolha do recorte temporal para o presente trabalho,

apontaremos  alguns  aspectos  que  nos  parecem  significativos  neste  processo.  Como

mencionamos,  por  mais  que  o  Golpe  de  64  e  o  subsequente  Regime  Militar  tenham

características  específicas  em  relação  a  outros  governos  autoritários,  é  importante

ressaltarmos a influência do contexto internacional de expansão do capitalismo em um dos

momentos  de auge do embate ideológico capitalismo/socialismo representado pela  Guerra

Fria. A leitura de autores como Carlos Fico nos aponta a influência do governo estadunidense

em questões institucionais do poder Estatal no Brasil no final do governo de João Goulart.

Esta  influência,  não  apenas  ideológica,  foi  realizada  também  financeiramente,  com  o

investimento, por exemplo, de milhões de dólares em campanha de candidatos de oposição a

Jango nas eleições de 1962180. 

O papel da ação dos Estados Unidos junto às elites brasileiras no combate ao avanço

da “ameaça comunista” é tema interessante de pesquisa ao qual autores181 têm se dedicado à

medida que documentos sigilosos do período passam a ser descobertos. Mesmo que este não

seja o nosso foco de análise,  a nossa abordagem converge com estas perspectivas quando

compreendemos o papel da associação realizada pelos grupos hegemônicos entre subversões

de  caráter  moral  e  a  identidade  política  de  comunismo.  Este  fator  é  preponderante  na

repressão  a  expressões  que  não  correspondem  ao  código  moral  hegemônico,  como  nos

178 ORTIZ, Renato. Cultura Brasileira e Identidade Nacional. São Paulo: Brasiliense, 2012. p. 8.
179 Idem. p. 80-2
180 FICO, Carlos.  História do Brasil Contemporâneo. op.cit. p. 45.
181 A título de referência: DREIFUSS, René Armand.  1964: A conquista do Estado. Ação Política, Poder e

Golpe de Classe. Petrópolis: Vozes, 1981.; FONTES, Virgínia. O Brasil e o capital-imperialismo. Teoria e
História. Rio de Janeiro: UFRJ, 2010. 
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apontam, por exemplo, Carlos Fico182 e Rosângela Patriota183. Neste sentido, e relembrando as

discussões  do  primeiro  capítulo,  nos  parece  interessante  destacar  como  os  desvios  do

comportamento “padrão” no que tange, em especial, à sexualidade, têm sido reprimidos no

contexto brasileiro sob uma perspectiva de ameaça comunista há muitas décadas. A paranoia

anticomunista encontra no comportamento – sexual, o uso de drogas, o descaso pelo trabalho

formal – um campo de poder extremamente importante. Carlos Fico analisa com atenção a

relação estabelecida entre comportamento e política:

em alguns casos, os militares entendiam que as mudanças comportamentais típicas
dos anos 1960 e 1970 referidas ao uso de drogas ou à sexualidade seriam porta de
entrada  para  o  comunismo.  Um  documento  sigiloso  daquela  época,  que  hoje
podemos consultar […] garante que a ‘toxicomania não pode deixar de ser encarada,
também, como a mais sutil e sinistra arma – do variado arsenal – do movimento
comunista internacional, empregada cada vez em maior escala, em suas contínuas e
quase  sempre  clandestinas  atividades  em  busca  do  domínio  do  mundo’  […]
curiosamente, essa era uma crença compartilhada por setores da sociedade.184

A consolidação  da  imagem do inimigo  interno,  da  ameaça  comunista,  é  elemento

importante nas análises quanto às repressões exercidas pelo Regime Militar autoritário, mas

não se desenvolveu somente durante o governo militar, senão que nas décadas anteriores já se

fazia sentido – democracia ou ditadura, certas questões sempre permanecem. Por outro lado,

entre os movimentos da esquerda tradicional os desvios de comportamento eram considerados

atitudes  alienadas  e  pequeno-burguesas.  Ou  seja,  a  associação  de  “desvios”  particulares

individuais  a  posicionamentos  políticos  opositores  não se limita  aos  militares  e  ao  poder

govenamental, senão que se reproduz também por outros espaços. 

Na década de  1960,  a  associação  da  imagem de  João  Goulart  ao  comunismo era

preponderante no descontentamento das elites com seu governo e medidas econômicas185, mas

esta não era uma associação recente.  Ainda em 1955, por exemplo,  Carlos Lacerda havia

afirmado  seus  temores  quanto  à  uma  possível  “república  sindicalista”  no  Brasil  quando

confrontou a chapa Juscelino Kubitscheck e João Goulart186.  Em 1963, o mesmo Lacerda

declarou em entrevista ao jornal estadunidense Los Angeles Times como o governo brasileiro

era controlado por comunistas e previu a sua queda.187 

A associação do líder político em exercício, Jango, à invisível ameaça comunista é

182 FICO, Carlos.  História do Brasil Contemporâneo. op.cit. p. 84.
183 PATRIOTA, Rosângela. “Arte e resistência em tempos de exceção”. In: Revista do Arquivo Público Mineiro.

2006, p. 127.
184 FICO, Carlos. Op. cit. p. 84
185 Idem, p. 43.
186 Idem, p. 48.
187 Idem, p. 48.
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significativa de uma outra característica do poder político ocidental contemporâneo, quer seja

o posicionamento político se situando em relação à revolução, ou à ameaça de revolução.

Michel Foucault, em rápida delineação da construção do pensamento moderno, aponta como

toda  prática  política  a  partir  do  século  XIX  foi  comandada  pela  questão  da  revolução.

Foucault chega a afirmar que, “se a política existe desde o século XIX, é porque existiu a

Revolução Francesa”, logo, ele conclui que “é a política que sempre se situa em relação à

Revolução”188.  As  justificativas  expostas  para  as  decisões  políticas  tomadas  são  postas

constantemente em relação à necessidade de proteção frente a uma ameaça externa. Por mais

que não tenha sido o Brasil o primeiro a se valer do discurso da ameaça vermelha em seus

posicionamentos, as medidas políticas, econômicas e sociais passarão a ser constantemente

associadas à proteção do corpo político e da sociedade frente à revolução comunista. 

Nos meses que antecederam o Golpe de 1o. de Abril, as tensões entre o governo Jango

e seus ministros militares arrefeciam-se, isso pode ser exemplificado pelo debate em torno de

um dos pontos de atrito. A Reforma Agrária foi defendida por Jango e pesquisas do IBOPE na

época indicavam mais de 70% de apoio em certas capitais189. A perspectiva da reforma de

Goulart, com um forte cunho nacionalista, não se consolidou em projeto, mas, ao levantar

pontos como reformas bancárias e estudantis, assustou elites empresariais, políticas e setores

da classe média190. Estes, já descontentes e desconfiados, passaram a resistir cada vez mais às

propostas de Goulart, e, mesmo que estas elites tivessem divergências entre si, as respostas às

suas múltiplas demandas não pareciam mais poderem ser encontradas no governo cada vez

mais pressionado e criticado de Jango.

Parece-nos importante pontuar sempre a multiplicidade de perspectivas e relações de

poder envolvidas nestas discussões. Mencionamos pesquisas que indicavam forte apoio social

à  Reforma  Agrária,  não  obstante,  a  sociedade,  como  já  afirmamos,  está  longe  de  ser

homogênea.  Consideráveis  parcelas  –  não  necessariamente  restritas  às  elites  político-

econômicas  –  mostravam-se  temerosas  com  relação  a  João  Goulart,  estimuladas  pelas

constantes propagandas contra seu governo e por seus posicionamentos por vezes incerto. Um

grande exemplo disso é a análise das Marchas da Família, com Deus, pela Liberdade, que

chegaram a mover 500 mil pessoas em São Paulo. A mobilização despertada pela Marcha,

suas demandas e os cantos de “está na hora de Jango ir embora”191, são outros reflexos de

188 FOUCAULT, Michel. “Não ao sexo rei”. op. cit. p. 133.
189 FICO, Carlos. História do Brasil Contemporâneo. p. 46.
190 Idem, ibidem.
191 Idem, pp. 46-49
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como certos conservadorismos e discursos não estão restritos ao Estado e às elites que o

sustentam. 

Quando discute as características de discursos de poder, Michel Foucault aponta como

a efetividade deste discurso está justamente em dizer o que a sociedade fala e sente, em dizer,

de certa maneira, o que as pessoas esperam.192 As elites temerosas com problemas econômicos

e o “fantasma” comunista – sempre em expansão para os temerosos burgueses – resistiam

política, econômica e discursivamente às propostas que ameaçavam sua hegemonia. O que

nos parece cada vez mais claro,  e como exploramos com atenção no capítulo inicial,  é a

necessidade de os mais efetivos discursos de poder circularem por partes consideráveis da

sociedade.  Estas  relações  se  propagam não  somente  nos  espaços  de  poder  político,  mas

também  entre  os  indivíduos,  à  medida  em  que  as  adaptam  às  suas  vidas  e  contextos

particulares. 

Este reflexo se mostra presente quando a sociedade também veta manifestações que a

incomodam, como mostra a censura ao cartaz do  Deboche, o que contradiz, em nosso ver,

uma visão que pregue a harmonia na diversidade.  Por mais que a sociedade seja de fato

diversa e múltipla,  a materialidade nos comprova como ela está longe de ser harmoniosa.

Exploramos  no  primeiro  capítulo  como  conflitos  ideológicos  e  morais  se  despertam  no

interior da sociedade civil,  e perceberemos também cada vez mais no decorrer da análise

como as próprias elites, tanto políticas como econômicas, também estão em conflito entre si.

Disto compreendemos como, além dos conflitos interclasses há uma influente presença dos

conflitos e das relações de poder intraclasses, como as fragmentações das elites nos anos 1980

apontadas  por Coelho,  e  a  divisão entre  os militares  moderados e “linha-dura” durante o

Regime Militar. Este pode ser um dos fatores que nos possibilitem problematizar a harmonia

na  diversidade,  visto  a  multiplicidade  de  formas  de  expressão,  frutos  da  capacidade  de

originalidade  do  indivíduo,  e  as  formas  de  violência  e  resistência  entre  os  indivíduos

despertadas pelas atitudes destes nos seus respectivos espaços sociais.

As pressões sobre o governo João Goulart  se acumulavam, e grupos militares que

vinham se articulando receberam autorização para  o golpe  vinda  do governador  mineiro,

Magalhães Pinto. Este mostrava-se confiante também por contar com o já mencionado apoio

do governo estadunidense,  que chegou a definir  um “plano de contingência” que buscava

primeiramente o apoio à derrubada de Jango e, por outro lado, previa intervenção militar das

192 FOUCAULT, Michel. “Não ao sexo rei”. p. 130.
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forças  dos  EUA  em  caso  de  apoio  ao  governo  brasileiro  vindo  de  alguma  potência

comunista.193 A previsão  de  queda  de  Goulart  já  havia  sido  feita,  mencionamos  isto  na

entrevista  de  Lacerda,  mas  diversas  forças  que  apoiaram  o  Golpe  não  pressupunham

necessariamente um Regime Militar. 

Neste ponto cabe recordarmos mais uma vez como o apoio das elites foi importante

para a consolidação do Regime, o qual, como recorda Eurelino Coelho, estas entendiam-no

como seu194. Diversas lideranças, civis e militares, do movimento golpista indicaram o nome

de Castelo Branco para eleições que deveriam durar até o que seria o final do mandato de

Jango. Após negociações com o ex-presidente Juscelino Kubitscheck, este ofereceu seu apoio

ao futuro marechal Castelo Branco em troca da garantia de eleições presidenciais em 1965, no

entanto, estas acabaram inicialmente adiadas e, então, canceladas em 1966.195 As eleições para

governador não deixam de acontecer, e uma análise destas nos apresenta algumas perspectivas

interessantes que analisaremos posteriormente. Primeiro o interesse pela manutenção de uma

fachada democrática na gestão política do país, segundo, esta eleição mostra-se como um dos

momentos  marcantes  na  divisão  dos  militares  entre  moderados  e  linhas-dura196,  assim

demonstrando como também o governo está longe de ser homogêneo.

Como vimos, a opção pelo autoritarismo neste momento histórico pode ser explicada

sob distintas perspectivas. Parece-nos interessante ressaltar mais uma vez a análise de Coelho,

na medida em que ele aponta como esta opção se deu justamente pela falta de consenso entre

as elites – heterogêneas, assim como a sociedade – quanto a um sistema que assegurasse a

unidade  política  entre  os  dominantes  enquanto  também legitimasse  a  coerção dos  grupos

subalternos que manifestavam seu antagonismo.197 A heterogeneidade do Regime nos parece

sempre  presente,  mas  isto  não  nos  demonstra  harmonia,  senão  que  simplesmente  a

complexidade dos processos históricos. Esta é sentida em especial nas regiões da periferia do

capitalismo, com suas múltiplas relações de poder e tramas históricas tanto internas quanto

externas influenciando as formas de poder institucional e as ferramentas de coerção utilizadas

por este.

A existência ou não da resistência aos militares é uma das discussões cuja importância

nos  é  traçada  por  Melo  e  Coelho  quando  estes  nos  apontam  como  certas  abordagens

193 FICO, Carlos.  História do Brasil Contemporâneo. op. cit. p. 52.
194 COELHO, Eurelino. “Dois Golpes, Duas Ditaduras”. In: História Revista, Goiânia, v. 20, n. 1, pp. 121-140. 

p. 125.
195 FICO, Carlos.  História do Brasil Contemporâneo. op. cit. p. 55.
196 SKIDMORE, Thomas. Brasil: De Castelo a Tancredo. Rio de Janeiro: Paz e Terra. p. 385.
197 COELHO, Eurelino. op. cit. p. 125.
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revisionistas consideram a resistência à ditadura um mito. Carlos Fico, Rosângela Patriota e

Renato  Ortiz  são  alguns  dos  autores  que  contribuem  para  a  demonstração  de  como  a

resistência sempre se faz presente. É interessante voltar a destacar uma das perspectivas que

delimitam nossa análise, discutida em detalhe no primeiro capítulo, vinda da proposição de

Michel Foucault de que onde o poder se manifesta a resistência também pode ser encontrada.

Se o poder e a influência das elites e das forças armadas se fizeram sentidos na derrubada do

governo  Jango,  não  podemos  ocultar  como  a  resistência  a  estas  manifestações  de  poder

unilaterais também se fizeram presentes.

Carlos Fico esclarece como, ainda no mesmo dia do Golpe, manifestações pró-Jango

eclodiram em Recife, onde estudantes foram recebidos a tiros, com pelo menos dois mortos.

No Rio de Janeiro, no mesmo dia, estudantes e populares em protesto foram surpreendidos

pelo grupo terrorista Comando de Caça aos Comunistas, com pelo menos mais dois mortos.198

Quanto  à  cena  teatral,  o  texto  de  Rosângela  Patriota,  “Arte  e  resistência  em tempos  de

exceção”, nos traz algumas perspectivas interessantes sobre a resistência teatral neste período

do Regime Militar. Um dos símbolos da relação entre a Ditadura e o teatro apontado pela

autora se passou também no dia 1o. de Abril de 1964, com o incêndio do prédio da União

Nacional  dos  Estudantes  (UNE),  onde estava sendo construído  o auditório  para  o Centro

Popular de Cultura (CPC), grupo de teatro influente no período com tendências de esquerda,

que acabou encerrando suas atividades em função deste evento.199

 Enquanto as elites, os militares, e setores da sociedade civil manifestavam seu apoio a

ideais liberais que se consolidariam durante o Regime Militar, e armavam-se em defesa do

avanço de uma suposta “ameaça comunista” - representada não somente por atitudes políticas,

mas  também  comportamentais  –,  as  cenas  culturais  dos  centros  urbanos  apresentavam

posicionamentos distintos. O tom eminentemente politizado dos espetáculos do período, em

defesa  de  liberdades  individuais,  de  expressão  e  valorização  da  democracia,  refletem  a

característica social dos grupos que ocuparam estes espaços de cultura no Brasil. 

Em sua análise da cena teatral no período, Patriota se vale de reflexão de Roberto

Schwartz quanto à forte presença de um pensamento de esquerda neste círculo social. Ortiz,

como vimos,  havia apresentado ressalvas quanto ao termo “hegemonia” de esquerda;  não

obstante, nos parece,  assim como para Patriota ao citar  Schwartz, que,  “nos santuários da

198 FICO, Carlos.  História do Brasil Contemporâneo. São Paulo: Contexto, 2015. p. 56.
199 PATRIOTA, Rosângela. “Arte e resistência em tempos de exceção” In: Revista do Arquivo Público Mineiro. 

2006. p. 124
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cultura burguesa a esquerda dá o tom.”200 A esquerda, neste sentido, nos parece poder ser

compreendida não somente como uma defesa de um posicionamento político-governamental,

senão que como uma base de defesa de liberdades individuais de comportamento. 

Para os autores do Deboche, quando comentam as motivações para a escrita da peça e

a  recepção  do público,  eles  compreendem como a  empatia  com a  plateia  partia  de  uma

conexão de ideias em torno do fim da Ditadura. Entretanto, a peça não era ideológica, como

dito  por  Edson  Bueno,  “porquê  a  gente  não  era  comunista,  socialista,  nem  pensávamos

profundamente sobre isso. Nós éramos brasileiros que queriam uma democracia.”201. Mesmo

que os discursos de poder compreendessem a subversão moral como uma questão político-

revolucionária,  as  questões  estéticas  e  sociais  expostas  pelo  espetáculo,  que  despertaram

tantas  e  variadas  reações,  não  podem  ser  analisadas  por  uma  simples  oposição

comunismo/capitalismo. 

Representativas da complexidade dos processos históricos são algumas das relações

presentes nos movimentos organizados da esquerda revolucionária,  e as reações que estes

despertam em indivíduos que resistiram de outras formas ao Regime Militar. Comentando

sobre a sua única participação neste espaço, antes mesmo de entrar no teatro, Sílvia Monteiro

aponta como, relembrando sua visita a um grupo que “estudava Marx”, ela se sentia em um

local onde “nada podia”. Neste espaço, ocupado eminentemente por homens, com frequentes

interrupções às falas das mulheres, ela não se sentiu contemplada. Explicando o motivo de

não continuar se envolvendo com os movimentos organizados ela aponta: “como é que é? ‘Se

eu não posso dançar não é minha revolução.’ Tô fora”202. 

As  já  mencionadas  memórias  estereotipadas  criadas  sobre  um  período  não  se

direcionam apenas a uma visão da repressão, senão que também aos campos de resistência ao

autoritarismo militar  passam por esse processo de simplificação. A exaltação à resistência

pode obscurecer a multiplicidade de perspectivas sociais e artísticas, e das distintas relações

que cada ator/atriz e cada grupo de teatro tem com a sua arte, com o Estado e com a cultura de

uma maneira  geral.  Patriota,  ao delinear  a  historiografia  do teatro no período do Regime

Militar, aponta como esta foi construída “à luz das questões estéticas e políticas presentes nos

200 SCHWARTZ, Roberto. apud PATRIOTA, Rosângela. Op. cit. p. 126.
201 BUENO, Edson. Entrevista 02. Curitiba, out./16. Concedida a Pedro Monteiro Bittencourt.
202 MONTEIRO, Sílvia Maria. Entrevista 03. Curitiba, out./16. Concedida a Pedro Monteiro Bittencourt. 

A fala remete a uma citação atribuída à Emma Goldman. Não há documentação que comprove esta citação
exata,  por  mais  que  pareça  uma paráfrase  de  trecho de  sua  autobiografia  encontrado  em GOLDMAN,
Emma. Living my Life. New York: Knopf, 1934. p. 56.
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palcos de São Paulo e do Rio de Janeiro”203. 

 Em sua dissertação de mestrado, “Não fale com as paredes”, Igor Fernandes Pinheiro

discute  a  contracultura  e  a  psicodelia  no  Brasil  sob  uma  vertente  musical.  Ao  analisar

especialmente  o  rock  brasileiro,  Pinheiro  percebe  como  as  pesquisas  de  resistência  ao

autoritarismo na música tendem a focar-se na MPB. Sua revisão bibliográfica aponta como a

análise da resistência artística tende a exaltar certas manifestações ao passo em que retira de

outras sua qualidade estética ou sua discussão política.204 Com a consolidação de alguns dos

músicos censurados como grandes nomes da cultura contestadora brasileira – os casos de

Chico Buarque e Caetano Veloso, por exemplo – artistas que não estão vinculados a estes

movimentos são associados a um suposto grupo alienado e não politizado.205 

Além disso, é importante ressaltar como as manifestações culturais de São Paulo e Rio

de Janeiro tendem a ganhar destaque na memória nacional, enquanto as de outras regiões do

país  mal  repercutem, em especial  quanto à resistência  ao Regime Militar.  Sobre o teatro,

grupos  de  teatro  de  resistência  cariocas  e  paulistas  acabaram  tendo  muito  mais

reconhecimento em relação a  outros,  e dentro desta  própria  cena havia uma resistência  a

produções vindas de outras partes do país. O Deboche viajou ao Rio de Janeiro em 1986 para

participar de um festival de teatro e entre o público mostrou-se um sucesso. A crítica teatral

carioca, no entanto, foi muito negativa, e ao comentar esta reação, Edson Bueno aponta como

“existia um muro muito alto que separava o Rio de Janeiro e São Paulo do resto do Brasil, no

sentido artístico […] Tinha um bairrismo. Teatro é o que se faz no Rio ou em São Paulo”.206

Esta associação da cena teatral nacional à que se passa nos grandes centros urbanos

obscurece  as  particularidades  das  resistências  de  cada  cena  teatral  específica.  As

particularidades  ficam ainda mais  reduzidas quando se leva em consideração a dicotomia

teatro comercial/teatro de ideias207. Esta oposição das cenas e correntes teatrais encolhidas em

duas perspectivas que reduz as possibilidades de análise é fruto das discussões culturais em

foco durante os anos 1960 e 70, que discutimos em Os vagabundos e as desvairadas. Patriota,

porém, não deixa de apontar ferramentas para se romper esta dicotomia. Para isto a autora

recorda a importância de se considerar as distintas maneiras de se fazer teatro.
203 PATRIOTA, Rosângela. “O Teatro Brasileiro na década de 1970: apropriações históricas e interpretações 

historiográficas.” In: Anais ANPUH – XXII Simpósio Nacional de História, João Pessoa, 2003.p. 2.
204 PINHEIRO, Igor F. Não fale com paredes: Contracultura e psicodelia no Brasil. 240 f. Tese (Mestrado em 

História) – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2015.
205 Idem, p. 23.
206 BUENO, Edson. Entrevista 02. Curitiba, out./16. Concedida a Pedro Monteiro Bittencourt.
207 PATRIOTA, Rosângela. “O Teatro Brasileiro na década de 1970: apropriações históricas e interpretações 

historiográficas.” Op. cit. p. 5.
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Em sua análise, tratando o Teatro sob a perspectiva de bens culturais, Patriota aponta

como “as atividades teatrais, no Brasil e em outros países do mundo, não são desenvolvidas

de maneira uniforme.”208 Estas distintas maneiras são então especificadas:

a) o teatro comercial; b) espetáculos de companhias financiadas pelo Estado ou por
Fundações;  c)  trabalhos  experimentais,  desenvolvidos  por  grupos  geralmente
vinculados  a  instituições  de  ensino  e  de  pesquisa;  d)  atividades  artísticas  de
companhias e/ou grupos que almejam construir uma intervenção social e política por
meio  de  suas  montagens.  Este  trabalho,  muitas  vezes  é  realizado  de  forma
independente,  mas,  também,  pode  ser  vinculado  a  partidos  políticos,  sindicatos,
associações de bairro, etc.; e) teatro amador.209

Esta especificação nos parece especialmente interessante no que tange o último item,

teatro amador. Para quem não está familiarizado com o Teatro Guaíra é interessante apontar

como ele divide-se em três auditórios, Glauco Flores de Sá Brito (Mini-Auditório), Salvador

de  Ferrante  (Guairinha)  e  o  Auditório  Bento  Munhoz  da  Rocha  Neto  (Guairão).  Os

graduandos do CPT, então atores amadores, se apresentavam nos seus espaços, como o Mini-

Auditório,  enquanto  os  atores  profissionais  se  apresentavam no  Guairinha  e  no  Guairão.

Assim, se mantém o desejo de constante preparo e aperfeiçoamento durante o processo de

estudo dos atores. Os membros do Grupo Delírio buscaram se organizar nos grupos de teatro

amador para poder satisfazer seu desejo de se expressar, de viajar com seus espetáculos de

teatro, mesmo sem ter ainda completado sua formação profissional. 

Em  função  dos  múltiplos  interesses  que  podem  se  manifestar  através  do  campo

cultural, este se mostrou, desde o início do Regime Militar, como um fundamental campo de

ação para os presidentes militares. Costa e Silva afirmou a necessidade de “humanização do

desenvolvimento”,  enquanto  Médici  aponta  para  a  demanda  por  um  “desenvolvimento

psicossocial”210. Ao lado do desenvolvimento econômico, alinhado à expansão do capitalismo

internacional, o progresso deveria ser acompanhado por um avanço também cultural. 

2.3 Identidade brasileira e o sonho autoritário

O  povo  consente  porque  é  convencido  da
necessidade de autoridade,  inculcam-lhe  a  ideia
de que o homem é mau, virulento e demasiado
incompetente para saber o que é bom para si. É a
ideia fundamental de qualquer governo e de toda
opressão. (Emma Goldman)

208 Ibidem, p. 6
209 Idem, ibidem.
210 FICO, Carlos. História do Brasil Contemporâneo. op. cit. p. 87
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A ascensão dos militares ao poder político foi possibilitada pelo apoio angariado entre

as elites e entre setores da sociedade civil, e o discurso que visava legitimar o novo regime

autoritário encontrava a sua justificativa de ser em um suposto despreparo brasileiro para se

viver a democracia.211 As já mencionadas associações do governo João Goulart ao fantasma

comunista foram acompanhadas por outros argumentos, como o combate à corrupção, no que

Carlos Fico qualifica como um discurso “ético-moral” que percebe a necessidade de se educar

a população do Brasil para a vida em uma sociedade política moderna. 

Por mais que as forças armadas e as parcelas da sociedade civil que apoiaram o golpe

fossem heterogêneas,  elas  amalgamavam-se  sob  um ideal  o  qual  Fico  chama  de  “utopia

autoritária”.212 Esta era a crença de que o Brasil teria as características necessárias para se

tornar  uma  “grande  potência”  contanto  que  fossem  eliminados  certos  obstáculos  que

atravancavam o progresso nacional. Estes obstáculos seriam a subversão e a corrupção dentro

da própria sociedade brasileira, que estariam atrasando o seu desenvolvimento. Educadas ou

reprimidas, certas atitudes que correspondessem ao que o poder entendia como subversivo

enfrentariam a face proibitiva do poder, através dos seus distintos aparatos de repressão. Com

este discurso se consolida a imagem do “inimigo interno” do país, que deveria ser eliminado

ou educado para o bem da nação.

Como  vimos,  a  subversão  era  associada  não  somente  a  movimentos  políticos  de

esquerda, senão que também a supostos desvios “morais”, representados pelo uso de drogas e

pela sexualidade. O progresso econômico deveria ser alcançado ao passo em que também se

eliminassem as subversões políticas, enquanto o “desenvolvimento psicossocial” desejado por

Médici foi acompanhado pela repressão às condutas que desviassem do ideal delineado. A

construção desse ideal brasileiro,  entretanto,  não se deu somente nos anos de chumbo do

Regime  Militar,  senão  que,  como  recorda  Renato  Ortiz,  desde  o  início  de  processo  de

industrialização e urbanização com os regimes de Getúlio Vargas “o passo da história caminha

cada vez mais para a constituição de um elemento novo: o advento do povo no Brasil.”213

Logo, percebemos como o processo de construção da identidade brasileira caminhou ao lado

da modernização e do desenvolvimento econômico.

O período do Regime Militar entre 1968 e 1973 foi conduzido principalmente sob o

governo  do  general  Garrastazu  Médici,  e  é  nessa  época  que  se  dá  o  chamado  “milagre

211 Ibidem, p. 74.
212 FICO, Carlos. “Censura, ditadura e ‘utopia autoritária’”. op. cit. p. 68. 
213 ORTIZ, Renato. Cultura Brasileira & Identidade Nacional. op. cit. p. 63.
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econômico” da Ditadura quando o PIB brasileiro cresceu em média 11,2% ao ano, chegando

ao ápice  em 73,  com o crescimento  de  14%. Este  crescimento  –  financiado amplamente

através do endividamento externo – ao lado da propaganda política que divulgava as grandes

obras de engenharia, o sucesso do Brasil no futebol e a censura que ocultava quaisquer sinais

da brutalidade da repressão, tornaram o governo Médici um dos mais populares do Regime214.

Mencionamos como certas parcelas da sociedade civil que apoiaram o Regime foram

beneficiadas por suas políticas, e poucas coisas esclarecem isso como o fato de que, durante o

“milagre”,  o  salário  mínimo  permaneceu  estagnado,  e  houve  uma  forte  concentração  de

renda.215 Quando os preços começaram a subir já a partir de 1974, o poder aquisitivo das

parcelas mais pobres da sociedade acabava cada vez mais reduzido, enquanto outras parcelas

mais  privilegiadas  alimentavam  o  crescimento  de  variadas  indústrias  com  um  consumo

frenético. 

Neste período, o investimento econômico e discursivo dos militares no setor cultural

leva ao desenvolvimento do que Renato Ortiz chama de Indústria Cultural, o que envolveu

investimentos na infraestrutura de comunicação do país, um maior financiamento estatal em

cultura  organizado  através  de  instituições  como  a  Funarte  e  a  Embrafilme.  Com isso,  o

consumo de bens simbólicos atinge grandes picos – seja do cinema, do teatro, da música, ou

da televisão.216 Desta maneira,  compreendemos o papel importante da cultura inclusive na

ideologia  de  Segurança  Nacional  dos  militares,  tendo  em  vista  como  o  Estado  deveria

estimulá-la e ter o controle sobre este campo, para que ele funcionasse como um meio de

integração das diferenças na sociedade brasileira, para suposta proteção e progresso desta.217

Os  militares  desde  o  início  da  Ditadura,  ao  apontarem  a  importância  do

desenvolvimento cultural paralelo ao econômico, acabam subordinando a cultura ao mercado,

e o sucesso das políticas culturais estatais passa a ser associado às taxas de consumo destes

bens  simbólicos,  como  as  produções  artísticas  e  televisivas,  por  exemplo.218 Para  o

estabelecimento de uma política cultural, os militares se voltam aos intelectuais simpáticos ao

Regime  que  vinham  discutindo  questões  de  cultura  pelas  últimas  décadas.  Ao  convidar

pensadores vindos dos IHGB – mesmo tendo fechado esta instituição já em 1964 – e das

Academias  de  Letras,  os  militares  possibilitam  a  criação  de  uma  imagem de  tradição  e

214 FJCO, Carlos. História do Brasil Contemporâneo. op. cit. p. 76-82.
215 Idem, p. 82.
216 ORTIZ, Renato. A Moderna Tradição Brasileira, São Paulo: Editora Brasiliense, 1987. pp. 114.
217 ORTIZ, Renato. Cultura Brasileira & Identidade Nacional. op. cit. p. 82.
218 Idem, p. 118.
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continuidade ao seu Regime,219 tendo em vista  como sua política cultural  se  alinharia  ao

mencionado desejo de integração nacional. 

Assim, compreendemos como estes ideais bebem da fonte de Gilberto Freyre e de

tradições anteriores ao Regime na medida em que se valem da importância da “unidade na

diversidade” e de uma visão homogeneizante de sociedade. Ao passo em que o Estado aceita

como característica do brasileiro esta unidade na diversidade, ele passa a assumir um papel de

neutralidade,  e  “sua  função é  simplesmente  salvaguardar  uma identidade  que se encontra

definida pela história.”220 Estas perspectivas, alinhadas à explícita demanda por eliminação

dos  indivíduos  considerados  subversivos,  serviram  como  justificativas  para  as  opressões

cometidas tanto pelo Estado como pelos indivíduos que compartilhavam destas visões. 

Os militares se valeram de discursos que já estavam, há muito tempo, inseridos nos

debates intelectuais. A perspectiva da cultura como campo de entendimento da identidade,

delineada pelo já mencionado Gilberto Freyre, mas também por Sérgio Buarque de Hollanda

e  Caio  Prado  Jr.  nos  anos  1930/40,  apresentou  algumas  rupturas,  mas  também  outras

permanências com relação às explicações da brasilidade. Até este período a brasilidade era

entendida como fruto da mestiçagem e da “aclimatação” nos trópicos do povo europeu, fruto

das reflexões de autores como Sílvio Romero e Nina Rodrigues.221 Renato Ortiz aponta como

Sérgio  Buarque  e  Caio  Prado  Jr.  são  os  primeiros  símbolos  de  um novo  espaço  que  se

consolidava  no  Brasil,  a  Academia,  por  mais  que  algumas  características  de  suas

problemáticas ainda representassem continuidade por se focarem também na mestiçagem.222 A

crítica  do  foco na  questão  da  mestiçagem,  e  da busca  por  uma essência  única  para  uma

sociedade heterogênea, é que esta se apresenta como uma falsa busca – uma permanência na

procura ao mito das origens nacional – pela própria abstração do conceito de identidade223.

Isto se dá visto que não existe uma identidade autêntica para uma população tão extensa e sob

tantas  influências.  A identidade  autêntica  se  apresenta  como  um  mito  que  obscurece  a

realidade da pluralidade de identidades na sociedade.

Gilberto Freyre representa o ápice da ideologia de homogeneização das diferenças224, e

não é à toa que suas reflexões foram a pedra angular da construção da política cultural militar.

Esta homogeneização possibilita não somente o encobrimento de conflitos raciais e de classe,

219 ORTIZ, Renato. Cultura Brasileira & Identidade Nacional. op. cit., p. 91.
220 Idem, p. 100.
221 Idem, p. 26.
222 Idem, p. 40.
223 Idem, pp. 136-9. 
224 Idem, p. 42.
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mas a inserção de todos os indivíduos brasileiros em uma nacionalidade idealizada através de

um conceito de cultura. Na busca pelo alcance do ideal de integração nacional dos militares se

investiu materialmente, como vimos com a Indústria Cultural, mas também discursivamente,

com o delineamento de uma identidade única brasileira, e repressivamente, através dos tantos

aparatos do Estado autoritário, o DCDP, o Sistema Nacional de Informações (Sisni), entre

outros225.

 O Estado reconhece como a cultura envolve relações de poder e, compreendendo a

censura  como uma ferramenta  de  força  nesta  relação,  percebemos  como se  exerce  “uma

repressão seletiva que impossibilita a emergência de um determinado pensamento ou obra

artística.”226 A cultura,  vemos,  é  tema  fundamental  e  eminentemente  político.  Com  as

transformações contextuais entre as produções dos anos 1930 e os anos 1950, o que passa a

estar  em  jogo  não  é  a  característica  da  identidade  brasileira  –  já  que  aceitava-se

majoritariamente a  cultura miscigenada como símbolo da brasilidade – o que passa a  ser

debatido é o próprio conceito de cultura, como vimos no primeiro capítulo. 

Pela primeira vez então o Estado brasileiro passará a ter uma política cultural nacional

que vai delimitar os campos de ação dos espaços culturais227. No caso estudado, esta relação é

compreendida pelo CPT ser um curso mantido com verbas estatais, sob a gerência do Teatro

Guaíra. O Estado brasileiro passa a investir em produções culturais, mas entendendo a cultura

por um viés distinto daqueles discutidos entre os meios da classe teatral. Ele a entende, como

mencionamos, como um meio de integração do nacional, e não de transformação da realidade.

Para cumprir  seus  objetivos,  o Estado passa,  já  em 1964,  a delimitar  leis  e  decretos  que

disciplinem e organizem a produção e distribuição dos bens culturais.228 A normatização do

espaço  cultural,  implica  em  incentivo  a  produções  desejadas,  mas  em  repressão  a

manifestações que fujam à compreensão do Estado do que pode e deve ser dito em público. 

Em função disso, os anos 1970 apresentam a ambiguidade de ser um período com

drástico aumento na escala de produções culturais financiadas pelos cofres públicos229, mas

225 Fico explica os aparatos de repressão, como as Divisões de Segurança e Informações (DSI) em cada Estado,
subordinadas ao Serviço Nacional de Informações (SNI),  como “órgãos de informação”,  que recolhiam
dados sobre os cidadãos e os analisavam. Por outro lado, existem os “órgãos de segurança”, o DOI-Codi,
DOI  significando  Destacamento  de  Operações  e  Informações,  e  Codi,  Centro  de  Operações  de  Defesa
Interna,  que  realizavam as  prisões,  torturas  e  desaparecimentos.  Estes  são  apenas  alguns  dos  aparatos
burocráticos desenvolvidos pelo Regime Militar na delineação e propagação de seus ideais de governo e
sociedade. In: FICO, Carlos. História do Brasil Contemporâneo. op. cit. pp. 67-73.

226 ORTIZ, Renato. A Moderna Tradição Brasileira, São Paulo: Editora Brasiliense, 1987. p. 114
227 ORTIZ, Renato. Cultura Brasileira & Identidade Nacional. op. cit. pp. 77-78.
228 Idem, p. 100.
229 Idem. p. 88.
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também de acirramento da censura a expressões de cunho político e moral. Dois aspectos

passam a ser preponderantes na visão de cultura do Regime exposta pelo seu Plano Nacional

de Cultura: a democracia enquanto essência da brasilidade – vinda da já explicitada leitura de

mundo  de  Gilberto  Freyre  –  e  a  tradição.230 Ao  se  voltarem para  o  passado  tais  valores

reificam tradições  que seriam manifestações da brasilidade,  como danças  e  manifestações

folclóricas, e valorizam a cultura material brasileira.231 Assim, as manifestações artísticas que

fujam ao conceito idealizado de cultura estão sempre sujeitas à censura em vistas  de um

suposto bem maior da potência brasileira, o eterno país do futuro.

Os campos artístico-culturais já vinham sendo normatizados desde 1964, mas é com o

Ato  Institucional  no.  5  em  1968  que  a  repressão  e  a  censura  se  acirram.  As  diversas

manifestações de resistência ao governo militar entre 64 e 68, tanto na arte, na mídia, como

entre os estudantes,  entre outros, foram usadas como justificativa para o arrefecimento da

repressão. O AI-5 e a ascensão ao poder de Costa e Silva em 1967 marcam, para Fico e

Thomas  Skidmore,  a  chegada  da  “linha-dura”  dos  militares  ao  poder,  grupo  que  vinha

apontando a necessidade de atitudes mais drásticas no combate à subversão. As motivações da

censura,  partindo  da  mencionada  “utopia  autoritária”  entre  os  perpetradores  do  Regime,

continham, por um lado, como qualificou Carlos Fico, um caráter pedagógico232 que buscava

evitar um suposto corrompimento da sociedade brasileira e, por outro, um caráter saneador233

na  busca  pela  eliminação  das  dissidências.  Fico,  esclarecendo  sua  posição,  aponta  como

existiram  duas censuras,  uma  política,  direcionada  especialmente  à  mídia,  e  uma  moral,

direcionada às artes e à cultura.234 O exemplo da Rede Globo é significativo quanto ao distinto

caráter das censuras: 

a emissora apoiava o regime. Seus telejornais praticamente expressavam o ponto de
vista  oficial  dos  governos  militares.  Entretanto,  novelas  e  programas  de
entretenimento da Globo foram muito prejudicados pela censura moral. […] Para
conquistar audiência, tratavam de temas chamativos, relacionados à sexualidade e às
mudanças  comportamentais.  Por  isso,  foram  muito  atingidos  pela  DCDP  que
recomendava  cortes  e  a  eliminação  de  cenas  maliciosas,  ambientes  agressivos,
mentiras, consumo de álcool, ‘ódio marital’ e ‘amor livre’235

Uma  das  análises  mais  conhecidas  de  Carlos  Fico  quanto  à  censura  trata  da

problematização das cartas populares enviadas ao Departamento de Censura, às quais pediam,

230 Ibidem, p. 96.
231 Idem, ibidem.
232 FICO, Carlos. História do Brasil Contemporâneo. op. cit. p. 85.
233 Idem, ibidem.
234 Idem, p. 83.
235 Idem, p. 85.
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majoritariamente,  uma  censura  mais  pesada  às  “imoralidades”  expostas  na  televisão.

Programas como o do Chacrinha, que atingia milhões de residências pelo país, e que deixaram

marcas  na  memória  coletiva  justamente  pelo  seu  vasto  alcance  neste  período,  foram  os

principais temas de cartas que se iniciavam com “Prezada Censura”, e pediam uma maior

repressão às imoralidades que chegavam às famílias pela “telinha”.236

Entendemos, entretanto, as relações de poder expressas através do comportamento e

da  moralidade  também como questões  políticas.  O próprio  Carlos  Fico,  em outro  artigo,

aponta como a censura moral é também um ato político237. Não obstante, esta distinção entre

censura moral e censura política parece esclarecedora quando levamos em consideração as

distintas  ameaças  ao  discurso  dominante  representadas  pelas  críticas  jornalísticas  e  pelas

manifestações transgressoras da moral vigente pelos artistas das mais distintas áreas. Como

vimos anteriormente, a censura e a resistência a esta são alguns dos principais campos do

embate pela memória do Regime, e os diversos enfrentamentos entre os censores e os artistas

se tornaram símbolo da resistência ao Regime. Tratando da questão dos conflitos causados

pelos  aparatos  institucionais  de  censura  é  interessante  voltarmos  a  destacar  uma  das

proposições de Emma Goldman quanto às causas de conflito na sociedade. 

O  desenvolvimento  e  progresso  desejados  pelos  militares  estavam  alinhados  às

concepções  burguesas  de  progresso  econômico,  como  vimos  no  subcapítulo  anterior.

Goldman, entretanto, possui uma visão muito distinta do significado de progresso. Para ela, o

progresso  é  marcado  pelo  aumento  das  liberdades  do  indivíduo  em  detrimento  de  uma

autoridade  exterior  que  busque dele  se  valer.  A originalidade  do  indivíduo é  o motor  do

desenvolvimento, e não a expansão do consumo de bens materiais. Goldman ressalta que “as

maiores batalhas já travadas pelo homem foram contra os obstáculos e prejuízos artificiais que

ele próprio se impôs e que paralisam seu desenvolvimento.”238. Ao aliarmos este pensamento

às reflexões quanto ao regime de verdade ocidental de Foucault, no qual o Brasil, enquanto

periferia,  passou a  se inserir  cada vez mais a partir  dos anos 1950, percebemos como os

aparatos  montados para manutenção e  expansão de  um ideal  dominante – desde os  mais

violentos,  como  o  DOPS,  passando  também  pela  censura  e  pela  propaganda  –  são

influenciados  pelas  relações  estruturais  de  colonização,  conciliação  e  do  embate

236 FICO, Carlos. “‘Prezada Censura’: cartas ao regime militar”. In: Topoi. Rio de Janeiro, dezembro 2012, pp. 
251-286.

237 FICO, Carlos. “Censura, ditadura e 'utopia autoritária'.” In: COSTA, Cristina (org.). Seminários sobre a 
censura.  São Paulo: Balão Editorial/Fapesp, 2012. p. 71.

238 GOLDMAN, Emma. “O Indivíduo, a Sociedade e o Estado” In: O Indivíduo, a Sociedade e o Estado, e 
outros ensaios. Tradução Plínio Augusto Coelho. São Paulo: Hedra, 2007. p. 31.
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capitalismo/comunismo e foram causadores dos mais conhecidos conflitos do período.  

2.4 A Fachada Democrática e a transformação dos símbolos nacionais

Os militares  expuseram, através de seus planos de cultura,  uma imagem de ideais

democráticos e de liberdade que não necessariamente condiziam com a realidade vivida e

testemunhada através das constantes manifestações de censura. Renato Ortiz aponta como, em

reunião do Conselho Federal de Cultura em 1970 foi dito que na relação do Estado com as

produções culturais “não há qualquer vislumbre de contenção ideológica, como ocorre em

certos países, onde o processo cultural é policiado pelo Estado, que impede a livre criação ou

a criação intelectual que conflite com a ideologia política vigente”239. Este exemplo é mais

uma corroboração para a compreensão de como o discurso que exalta a suposta democracia

presente na sociedade brasileira pode esconder os diversos conflitos que ocorrem dentro dela. 

O discurso dos aparelhos estatais quanto à cultura se distancia da realidade material de

censura institucional que era sentida cotidianamente pelos brasileiros. Edson Bueno, antes de

entrar  no curso de teatro do CPT, aponta em que momentos  ele  percebia a  existência  da

Ditadura,  e  como para  um cidadão  comum era  difícil  ter  consciência  da  existência  e  do

alcance do autoritarismo. Os jornais e telejornais não podiam noticiar os sumiços e as torturas,

que só tem sido conhecidos agora com o acesso aos documentos sigilosos do Regime:

Você não sabia que tinha gente sendo torturada, ou peças de teatro estavam sendo
proibidas, você não sabia disso porque era uma pessoa comum, acordava de manhã,
trabalhava, almoçava… Você não tinha essa noção. Qual era, aonde eu enxergava
claramente a Ditadura? Eu (Edson Bueno). Era que eu gostava muito de cinema.
Então eu sabia que tinham filmes que estavam sendo proibidos. Você ia assistir um
filme, tinha muitos cortes. Hoje, você não perceberia um corte em um filme, porque
hoje é digital. Mas no meu tempo era um corte mesmo, cortava a celulóide aqui, ali
e  juntava. Então você via o corte quando você estava assistindo. Hoje você não
veria. Pra você ver como a tecnologia pode ser perigosa, né? […] Cada vez que
cortava o filme, você desenvolvia uma raiva daquele governo que estava te tolhendo
a possibilidade de curtir aquilo que você gostava.240

Este relato nos aponta como a Ditadura podia ser percebida pelos indivíduos através

da censura, mesmo que às vezes não fosse exposta através de suas outras formas de violência,

o que pode ajudar a explicar a associação exclusivista da censura à Ditadura na memória

coletiva.  Além disso,  ele  esclarece  o  conflito  entre  a  originalidade  do  indivíduo,  em seu

movimento para satisfazer suas vontades pessoais, e o entendimento institucional do que pode

239 ORTIZ, Renato. Cultura Brasileira & Identidade Nacional. op. cit. p. 100.
240 BUENO, Edson. Entrevista 02. Curitiba, out./16. Concedida a Pedro Monteiro Bittencourt.
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ser visto pela sociedade. 

Vimos também como a utopia autoritária acreditava na inerente capacidade brasileira

de ser uma  potência, o que levou os militares a buscarem soluções para o país exercer o seu

potencial. Estas soluções, as políticas estatais do período, como vimos, tinham características

por  um lado  pedagógicas  e  por  outro  saneadoras  para  resolver  os  problemas  brasileiros

enxergados por eles. Entretanto, a própria forma de exercício do poder político pelos militares

brasileiros  apontam algumas especificidades  em relação a  outros  eventos  traumáticos  que

ocorriam em outras regiões.

O  contexto  mais  amplo  deste  período  nos  apresenta  também  outros  governos

ditatoriais pela América Latina, visto que fazemos parte da região que foi campo de disputa na

estrutura macro do embate capitalismo/comunismo, como já discutido. Renato Ortiz e Carlos

Fico  apontam como  o  discurso  da  unidade  nas  diferenças,  da  suposta  democracia  racial

brasileira, são uma das ferramentas de discurso que buscam distanciar o Brasil dos outros

países  latinos.  Ao analisarem os  vizinhos  latinos  com olhos  influenciados  pelo  desejo  de

inserção na lógica capitalista, era natural que enxergassem atrasos, visto o distinto estágio de

urbanização e  industrialização das  regiões  periféricas  em relação à  Europa e  aos  Estados

Unidos. A presença da retórica atraso/progresso reflete a aceitação da lógica de progresso

econômico como sinônimo de desenvolvimento, e este progresso deveria ser alcançado sendo

fiel à tradição da “democracia” brasileira. Quando pensavam as formas de governo destes

países, buscaram se distanciar da figura do “caudilho” latino-americano,241 do líder forte, que

seria sinônimo de atraso, e foram desenvolvidas ferramentas de governo que corroborassem

na prática o discurso que valorizava a democracia espontânea do brasileiro. 

Segundo  a  compreensão  de  cultura  para  os  militares,  difusão,  consumo  e

financiamento  são  as  diretrizes  das  instituições  culturais  do  Regime,  sendo  que  os  dois

primeiros são aspectos definidores da política do Estado, associados à ideia de “democracia”

presente ao se levar estes bens a todos.242 Percebemos como a democracia, ao ser associada ao

consumo de bens culturais, reflete a consolidação de uma mentalidade capitalista burguesa,

que,  como dito por Emma Goldman, é simbolizada pelo atrelamento da individualidade à

corrida pelos  bens  materiais.243 A harmonia  de  Gilberto  Freyre  não se limitava  à  questão

racial, mas se estende a outras relações estruturais, como o embate campo/cidade, as relações

241 ORTIZ, Renato. Cultura Brasileira & Identidade Nacional. op. cit. p. 95.
242 Idem, p. 115.
243 GOLDMAN, Emma. “O Indivíduo, a Sociedade e o Estado”. op. cit. p. 32
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de trabalho e as formas de governo.244 O ideal democrático, para além das relações culturais, é

buscado também sob a forma política de governo dos militares, através da manutenção de

uma “fachada democrática” na condução política do país.

Uma das singularidades do Regime Militar brasileiro, apontada por Carlos Fico, é a

determinação  de  um  mandato  presidencial,  que  manteria  uma  aparência  de  normalidade

democrática  para  o  Estado  de  exceção.245 O  ideal  democrático,  então,  está  presente  no

discurso que prega a harmonia nas diferenças – fechando os olhos para opressões raciais, de

gênero,  de classe,  etc.  –,  na  propagação de uma cultura  idealizada  no tempo através  dos

Planos  Nacionais  de  Cultura,  e  também  na  forma  de  exercício  do  poder  político

governamental. Entretanto, como temos visto, o poder não se manifesta somente através do

Estado, senão que também através do discurso e da sociedade.

Quando Michel Foucault, em “Não ao sexo rei”, expõe as relações de poder presentes

no discurso – de sexualidade, ou de loucura, dois de seus mais conhecidos temas – ele propõe

uma análise das formas de poder Ocidentais. O poder é, ao mesmo tempo, o que mais se

mostra, através da “vida política” e das estruturas governamentais, mas também o que melhor

se esconde, pois não é somente nestes espaços que o poder se efetiva.246 Reconhecemos a

importância  da  estrutura  política,  dos  aparatos  estatais  e  como  políticas  governamentais

podem ser sentidas no cotidiano da sociedade. Entretanto, pensamos também que o foco de

análise direcionado exclusivamente ao campo político ou econômico acaba por negligenciar

as tantas outras relações interpessoais e infraestruturais de poder que permeiam a vida dos

indivíduos, e que se reproduzem no tempo pela sociedade. 

Buscamos explorar  estas múltiplas  relações  de poder  ao expôr  a multiplicidade de

recepções à uma mesma produção artística e as variadas visões sociais sobre o espaço teatral

discutidas  no primeiro capítulo.  A expectativa de neutralidade democrática,  pregada pelos

discursos  culturais  militares,  e  a  fachada  democrática  no  exercício  do  poder  político,

representada pelas eleições indiretas para presidente realizadas pelo Colégio Eleitoral ocultam

outros conflitos que ocorrem simultaneamente neste período. Em uma mesma temporalidade e

contexto sócio-político, diversas tramas históricas se desenvolvem. É importante fugir  dos

reducionismos na análise.  Não podemos  buscar  explicar  os  tantos  conflitos  brasileiros  na

década de 1980, ou os choques de perspectivas sociais expostos pelas recepções ao Deboche,

244 ORTIZ, Renato. Cultura Brasileira & Identidade Nacional. op. cit. p. 94.
245 FICO, Carlos. História do Brasil Contemporâneo. op. cit. pp. 91-93
246 FOUCAULT, Michel. “Não ao sexo rei”. op. cit. p. 133.
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como causados por atrocidades individuais – sejam elas dos militares ou dos “subversivos”.

O governo militar passa a perder sua legitimidade com o aumento do questionamento

às restrições à liberdade e da repressão – que vinham, como vimos, sendo combatidas desde o

início do Regime –, mas também pelos descontroles econômicos que marcariam a década de

1980 que corroem o suporte que os militares encontravam entre as parcelas da sociedade que

os apoiaram anteriormente. Fico ressalta como o fracasso da luta armada acabou deixando

apenas uma posição possível aos opositores do Regime Militar, a resistência democrática e a

disputa pelas esferas legais.247 Dentro das esferas legais, algumas medidas de abertura política

começaram a ser tomadas – como o fim do bipartidarismo em 1979 –, e partidos como o

MDB passam a ganhar influência na resistência democrática. 

O processo de transição é dividido pela economista Maria D’Alva Kinzo em 3 fases,

no que ela qualifica como a “longa transição”. A primeira fase se inicia em 1974, controlada

completamente  pelos  militares,  mas  com  abertura  de  eleições  locais,  que  começaram  a

mostrar o sucesso do MDB e a diminuição do suporte popular ao Regime.248 Este processo

eleitoral, as divisões internas dos militares – os já mencionados “linhas-dura” e os moderados,

chamados de “castelistas” -  e o fim do “milagre econômico” motivam o General  Ernesto

Geisel a planejar uma transição “lenta e gradual”. O desejo de Geisel e de outros moderados,

era possibilitar uma institucionalização das políticas de modernização conservadora para além

do período no qual o poder governamental seria controlado pelos militares. Como vimos, este

projeto parece ter dado frutos em diversas áreas – as permanências da censura e da repressão

policial são muito representativas de políticas que apresentam uma longa-duração. 

O processo de abertura continua, com a já discutida Lei da Anistia em 79, e acirra-se

com as eleições para o Colégio Eleitoral em 1982. Estas eleições acarretam no avanço das

oposições, com 9 governadores e 200 deputados de um dos partidos de oposição ao Regime, e

marcam a segunda fase da transição, na qual o poder estatal está sob controle de militares e

civis.249 O deputado Dante de Oliveira,  em 1983, na busca pela aceleração da abertura,  e

motivado pelos desgastes do último presidente militar, o General Ernesto Figueiredo, propõe a

Emenda Dante de Oliveira, que clamava a necessidade de eleições diretas para a presidência

em  1984.  Este  processo  motivou  a  eclosão  da  Campanha  das  “Diretas  Já!”250,  com

247 FICO, Carlos. História do Brasil Contemporâneo. op. cit. p. 92.
248 KINZO, Maria D’Alva G. “A democratização brasileira: um balanço do processo político desde a transição” 

In: São Paulo em Perspectiva, vol. 15, São Paulo, 2001. p. 5.
249 Idem, ibidem.
250 FICO, Carlos. História do Brasil Contemporâneo. op. cit. p. 100-1

80



manifestações de rua de magnitudes nunca antes vistas no Brasil.  Em Curitiba também o

movimento teve força,  com os comícios na Boca Maldita  atraindo milhares de pessoas –

inclusive os membros do Delírio. 

Esta  proposta  de  Emenda,  no  entanto,  estava  fadada  ao  fracasso,  pois  a  situação

mantivera a maioria no Congresso Nacional com as eleições de 1982. A tentativa de alteração

do Regime através dos aparatos legislativos mostrou que a resistência democrática era fraca

demais “para ser capaz de desafiar o regime se fosse para continuar jogando dentro das regras

estabelecidas”251. Este posicionamento nos remete a outras reflexões quanto ao poder político

de Emma Goldman, que percebe como mesmo nos aparelhos administrativo-burocráticos a

livre escolha e  atividades  independentes também não são possíveis252.  No caso brasileiro,

compreendemos esta questão a partir do reconhecimento de que, ao mesmo tempo em que se

mobilizava a movimentação popular em torno das Diretas Já, também se articulava a chapa a

ser eleita pelo Colégio Eleitoral – que contava, como vimos, com o ex-líder do Arena.

A  Emenda  não  foi  aprovada,  mas,  mesmo  que  as  eleições  fossem  realizadas

indiretamente, acreditava-se que a eleição de um presidente civil seria garantia para a solução

de muitos dos problemas expostos pelos últimos anos da Ditadura.253 O nome de Tancredo

Neves,  político  considerado  moderado  e  conciliador,  passou  a  ganhar  força  nos  círculos

políticos  e  midiáticos  como  o  melhor  nome  para  a  sucessão  de  Figueiredo.  Entre  os

governantes, mantinha-se o medo do que Carlos Fico chama de “revanchismo”254, o medo de,

caso classes subalternas fossem representadas nos altos escalões do poder político, passassem

a serem tomadas medidas de punição aos perpetradores das violências do Regime Militar. 

A figura de Tancredo não transmitia esse medo, mas o que ninguém esperava era a sua

morte, na véspera da posse. Quem se tornou, então, o primeiro presidente civil desde o Golpe,

foi o ex-líder do Arena, o partido de apoio ao Regime Militar, José Sarney. Entre as questões

que permanecem no tempo, independente de regime governamental, Carlos Fico ressalta a

grande simbologia do conciliarismo político brasileiro no fato de o primeiro presidente civil

em 21 anos ter ajudado a sustentar o Regime Militar. Não obstante, o movimento das “Diretas

Já!” indica uma nova dinâmica social que tomaria forma durante as próximas décadas, mas,

enquanto o confronto à ditadura pareceu unir a todos, a democracia continuaria ressaltando as

251 KINZO, Maria D’Alva. op. cit. p. 6.
252 GOLDMAN, Emma. “O Indivíduo, a Sociedade e o Estado”. op. cit. p. 18.
253 FICO, Carlos. op. cit. p. 103.
254 Idem. p. 107.
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múltiplas percepções e posições presentes na sociedade.255

Tendo em vista as já realizadas discussões quanto ao caráter de identidade brasileira, é

importante recordarmos como, mesmo que não exista uma identidade autêntica em um círculo

social tão vasto como o brasileiro, a identidade se situa em relação a algo que lhe é exterior.256

No processo de tomada de consciência da colonização pelos povos periféricos, a categoria de

nação é fundamental neste processo, e “a superação colonialista só pode ser pensada quando

associada  aos  movimentos  nacionalistas  concretos.”257.  Entretanto,  nossa  perspectiva  não

implica  em  reificar  uma  maneira  correta  de  ser  brasileiro,  ou  pregar  a  eliminação  de

elementos que atrasem o progresso nacional. 

É  importante,  no  processo  de  autoentendimento  individual  e  coletivo,  o

reconhecimento de nossa posição estrutural enquanto brasileiros, cujo elemento em comum

não é uma suposta miscigenação democrática – visto que certas parcelas da população são

muito mais violenta e corriqueiramente reprimidas do que outras. O que compartilhamos é a

nossa condição de colonizados, com as múltiplas marcas e cicatrizes deixadas pelo processo

colonizador – mesmo que reconheçamos que este processo foi muito mais opressor e genocida

com  certas  populações  do  que  com outras,  e  que  entre  os  colonizados  também existam

múltiplas relações de poder e privilégio.

Reconhecendo  a  importância  do  papel  do  nacional entre  os  povos  periféricos,

retomamos a discussão sobre os símbolos nacionais no caso do Brasil. Carlos Fico aponta

como o uso da bandeira do Brasil e do Hino Nacional, antes considerados “caretas”, ou até

sinal  de  apoio  à  Ditadura,  passaram  a  ser  símbolos  na  busca  pela  democracia  após  o

movimento das “Diretas Já!”.258 Entretanto,  estes carregam uma forte simbologia,  e certas

atitudes conservadoras e de cunho moral resistem ao uso deles de maneiras que possam ser

entendidas como levianas ou imorais. Mais uma vez, o caso do  Grande Deboche  apresenta

fatos  interessantes  na exposição da multiplicidade de perspectivas no seio da sociedade –

vimos, no primeiro capítulo, o ultraje social despertado pela nudez exposta de Dom Pedro I no

cartaz do espetáculo, e como não só os militares sentiram-se ofendidos por esta. Por mais que,

nos aparelhos estatais, na mídia, na sociedade, e mesmo entre parcelas dos militares houvesse

consenso  em  84/85  da  necessidade  do  fim  da  Ditadura,  as  liberdades  que  deveriam

acompanhar este processo não eram entendidas da mesma maneira.

255 FICO, Carlos. História do Brasil Contemporâneo. op. cit. p. 109.
256 ORTIZ, Renato. Cultura Brasileira & Identidade Nacional. op. cit. p. 7.
257 Idem. p. 54.
258 FICO, Carlos. op. cit. p. 102.
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Quando  apresentada  a  fonte  no  primeiro  capítulo  vimos  como  mesmo  sob  a

presidência civil de José Sarney o Grande Deboche foi inteiramente vetado. Isto foi motivado

pois a peça “tinha tudo que não podia ter (durante a Ditadura). Ela tinha o deboche político, a

sexualidade, os atores ficavam nus e ‘se pegavam’, e usava as músicas brasileiras para tirar

sarro dos políticos.”259 A motivação, para os atores, estava em testar os limites da liberdade

neste novo governo que se desenhava, mas “não era uma coisa irresponsável, mas também

não era cruel. Era um deboche. […] Era um deboche de todas aquelas ideias e instituições

caretas que travavam o pensamento livre.”260. A censura acabou liberando, após contato direto

do grupo com Brasília, o que seria a última peça de teatro vetada pela Ditadura no Brasil. Um

corte, entretanto, se mostrou inegociável no contato direto com Brasília:

No dia seguinte o diretor da Polícia Federal ligou pra mim de novo e disse: ‘Edson,
a peça está liberada, só uma cena que está cortada, que é a cena que vocês cantam o
Hino  Nacional’.  Ainda  ele  deu  uma  risada  e  falou  ‘pô,  vocês  cantam  o  Hino
Nacional aí, que sacanagem!’ Ainda falou isso pra mim! Eu falei ‘tudo bem’.261

O  uso  de  um  dos  maiores  símbolos  nacionais  em  uma  peça  onde  os  limites  da

liberdade nos indivíduos e na sociedade são testados se mostrou polêmico demais para poder

ser liberado pela burocracia mesmo em 1985. O Regime Militar havia lutado em um projeto

de  integração nacional,  com sua  mítica  identidade  única  brasileira,  mesmo com todos  os

problemas que pontuamos neste pensamento. Não obstante, o sentimento de ser brasileiro, de

pertencer  a  este  país  e  a  esta  comunidade,  não  está  presente  e  divulgado  somente  nos

aparelhos do Estado. Os indivíduos também se entendem como parte deste conjunto e desta

comunidade que,  mesmo com suas  diferenças,  é  maior  do que cada  um de nós.  Com os

membros do Delírio isto não era diferente. O que é distinto e múltiplo no caso estudado são as

compreensões  de  liberdade  presentes  na  sociedade,  sejam as  expostas  pelo  Estado,  pelos

intelectuais, pelos artistas, ou pelos mais variados círculos sociais brasileiros.

Entre os artistas, a sua compreensão de liberdade, que podia ser considerada exagerada

por alguns, mostrava ressonância com o público teatral. O Delírio havia produzido a peça com

o objetivo de explorar os limites da liberdade, e, como dito, suas reflexões foram bem aceitas

entre parcelas da mídia e entre o público que assistiu à peça. O corte do Hino foi realmente

feito,  e  os  atores  não  o  cantavam  em  nenhum  momento.  Entretanto,  representando  a

mentalidade da época, os desejos de liberdade político-institucional no período e as dinâmicas

sociais  que  possibilitaram  as  “Diretas  Já!”,  as  cenas  do  Hino  provocaram  reações  que
259 BUENO, Edson. Entrevista 02. Curitiba, out./16. Concedida a Pedro Monteiro Bittencourt
260 Idem.
261 Idem.
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emocionaram os atores. Quando, no dia da estreia e nas apresentações seguintes, chegava a

hora de encerrar o espetáculo com o Hino Nacional, acontecia um blecaute262. Uma das atrizes

avisava  que  neste  momento  eles  cantariam  o  hino,  mas  que  a  performance  havia  sido

censurada. Durante toda a temporada da peça a plateia levantava após este aviso e começava:

“ouviram do Ipiranga às margens plácidas…”.

262 No teatro, quando apagam-se todas as luzes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscamos com esta pesquisa expor a heterogeneidade que atravessa a sociedade e os

grupos  sociais  específicos.  Em  nossa  contemporaneidade  se  apresentam  incontáveis

manifestações  que  parecem entender  a  sociedade  através  de  maniqueísmos  e  explicações

dicotômicas.  Os  problemas  sociais,  políticos  ou  econômicos  têm  sido  justificados  pela

culpabilização exclusiva de algum setor da sociedade – seja o establishment político, as não

especificadas  elites,  os  imigrantes,  entre  outros.  Estas  simplistas  explicações  não  se

restringem  ao  caso  brasileiro  e  ao  argumento  da  corrupção  no  impeachment  de  Dilma

Rousseff,  mas  podem ser  percebidas  no  fortalecimento  político  de  discursos  de  ódio  em

consideráveis e influentes parcelas do Ocidente. O retorno de líderes fortes e a abrangente

retomada de  um discurso nacionalista  excludente  nos  países  colonizadores  é  significativa

disto.  A retórica  empregada  está  focada  sempre  na  busca  pelos  culpados  por  problemas

socioeconômicos.

Os discursos generalizantes reduzem a multiplicidade de panoramas presentes em cada

grupo  social  e  apresentam  grande  alcance  midiático  e  social.  Estes  não  levam  em

consideração a  miríade  de  fatores  – históricos,  raciais,  de gênero… – que  atravessam as

questões  políticas  presentes.  Desta  maneira  que  entendemos  a  perspectiva  política  deste

trabalho  no  enfrentamento  de  discursos  que  tendem  a  homogeneizar  a  alteridade.  Se

entendemos que o nosso presente, com todos os seus problemas e qualidades não pode ser

explicado facilmente, partimos do pressuposto que o nosso passado também é complexo e nos

valemos da análise de fontes para expor esta nos processos históricos. As aflições de nossa

contemporaneidade,  como  tudo  que  é  humano,  também  são  históricas  e  não  podem  ser

clarificadas a partir de uma origem ou de um causador singular.

Apesar deste reconhecimento, não nos debruçamos em uma infindável procura pelas

origens  do  conservadorismo ou  de  reducionismos  na  análise.  A metodologia  aplicada  na

análise da fonte implicou em tratarmos o acontecimento estudado com a cautela necessária à

medida  em  que  buscamos  problematizar  a  miríade  de  fatores  que  se  fizeram  influentes

simultaneamente em torno da censura do  Grande Deboche.   Por outro lado,  estudamos o

Teatro  e  esta  peça  específica  não  sob  uma  perspectiva  de  ode  à  resistência  ou  de

culpabilização  exclusiva  do  Estado  pelas  limitações  à  liberdade  na  década  de  1980.

Compreendemos  que  a  exaltação  da  resistência  também é  homogeneizante,  cega  para  as
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relações de poder que se manifestam nos campos “de baixo” e que pode acarretar nos mesmos

reducionismos dos quais tentamos escapar.

Por mais que nos identifiquemos em um nível subjetivo com a demanda por liberdade

em todos os campos do comportamento individual manifestadas pelo Deboche – as liberdades

sexuais, de manifestação, de se ser quem é sem medo de ser punido por isso – entendemos

também que o discurso de liberdade pode ser utilizado como uma ferramenta de dominação.

Se exaltássemos a “histórica” conquista da liberdade de voto em 1988, o “fim da censura”

com o fim da Ditadura,  não enxergaríamos a  contínua  presença  de  relações  de  poder  na

sociedade brasileira. 

Estas relações não se manifestam de acordo com delimitações político-institucionais,

senão que estão inseridas no regime de verdade no qual vivemos, nas concepções sociais que

possibilitaram  a  formação  e  consolidação  do  capitalismo  no  Ocidente.  As  canções  de

liberdade cantadas em 1985 não nos apresentam a “verdade” do período, senão que apenas

uma das múltiplas perspectivas presentes em Curitiba na época e que deixou sua marca no

tempo através das fontes. Os desejos de liberdade encontraram resistência no passado assim

como encontram no presente. 

A liberdade não foi conquistada. A lógica de mercado e poder dos anos 1980 continua

vigente, mesmo que readaptada à Era da Informação. A violência e o genocídio Estatal através

das instituições policiais, a censura social e institucional, o controle do corpo alheio – através

da  criminalização  do  aborto,  de  manifestações  sociais  espontâneas  de  repressão  a

comportamentos  sexuais  que  desviam da  norma,  entre  outros  –,  são  apenas  algumas  das

questões  que  empiricamente  podem  ser  encontradas  no  passado  e  que  continuam  sendo

sentidas  no  presente.  Em  função  disso,  e  de  nossa  posição  enquanto  intelectuais  que

investigamos a multiplicidade de perspectivas manifestadas quanto ao Deboche.

Entendemos o papel social do intelectual enquanto um mediador simbólico entre o

particular e o universal, o específico e o estrutural263. Desta maneira que nos empenhamos em

expor, lendo na fonte histórica, a complexidade dos processos humanos. Não para buscar uma

resposta para nossas angústias, mas para executar em nosso método o que sentimos falta em

nosso  presente.  Se  entendemos  o  reducionismo  de  análise  enquanto  um  problema

contemporâneo que se manifesta em diversos campos, dedicamo-nos a mediá-lo através da

exposição da heterogeneidade no material estudado. 

263 ORTIZ, Renato. Cultura Brasileira & Identidade Nacional. São Paulo: Brasiliense, 2012, p. 139.

86



Esta se manifestou sob diversas perspectivas. No primeiro capítulo apresentamos a

mais clara destas multiplicidades, as quatro recepções ao Deboche encontradas nas fontes – a

estatal,  a  teatral,  a  midiática  e  a  de  parcelas  da  sociedade.  Entretanto,  a  continuação  da

pesquisa nos demonstrou como ela se estende para outros campos. O Estado sob o Regime

Militar tampouco era homogêneo, uma – ainda simplista – divisão dos militares entre “linha-

dura” e moderados já é elucidante das perspectivas que se apresentavam entre eles. A classe

teatral,  por  outro lado,  não deixa de apresentar  uma variedade de panoramas e  visões  de

mundo e de arte. 

Discutimos  distintos  conceitos  de  arte  e  cultura  e  percebemos  como  os  espaços

culturais e seus indivíduos também podem reproduzir certas relações de poder que seriam

imperceptíveis a uma leitura homogeneizante. Ainda que não tenhamos nos debruçado com a

devida  atenção  às  perspectivas  jornalísticas,  apresentamos  algumas  leituras  de  outros

pensadores que nos demonstraram como esta também manifesta uma abundância de relações

de poder. Quanto às resistências sociais às obscenidades expostas pelo cartaz do  Deboche,

percebemos como a sociedade não pode ser lida como um todo – seja ele bom ou mal. Visões

que interpretam a sociedade como vítima de um Estado vilão não enxergam a profusão de

discursos e relações de poder que se reproduzem constantemente através dela.

Por  fim,  outro  dos  objetivos  traçados  no  início,  a  contribuição  para  a  História

contemporânea  de  Curitiba,  foi  cumprido  através  da  continuidade  da  pesquisa.  A capital

paranaense  tampouco  é  homogênea.  Mesmo  que  reconheçamos  algumas  das  críticas

frequentemente apontadas à cidade – em especial seu conservadorismo e os sonhos de ser a

“Europa no Brasil” – foram curitibanos que escancararam seus desejos de liberdade pelos

palcos da cidade:

Edson Bueno: Se tivesse acontecido em São Paulo ou no Rio teria sido histórico.
Como muita coisa é histórica na História do Teatro brasileiro.  Mas a gente é de
Curitiba, e continua sendo de Curitiba, então a gente faz no nosso galinheiro aqui
(risos). É, mas é o nosso galinheiro aqui...
Pedro: Vem mais um curitibano contar história dos outros curitibanos.
Edson Bueno: Exatamente!264

264 BUENO, Edson. Entrevista 02. out./16. Concedida a Pedro Monteiro Bittencourt.
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ANEXOS

Entrevista 01 (resumida)

Entrevistado: Áldice Lopes 

Data: Outubro/2016

Entrevistador e Local: Pedro Monteiro Bittencourt – Teatro Guaíra

Legenda: Pedro Bittencourt (P)/ Áldice Lopes (A)

A: Meu nome é Áldice Lopes, sou curitibano, nasci em 1965. Tá bom será o tom de voz? 

P: Então primeiro conta um pouquinho da sua história com o teatro...

A:  Na realidade eu começo a minha história no começo dos anos 1980, eu saio do quartel

onde eu tinha acabado de fazer o curso de NPOR. O curso de NPOR era pra pessoas que

tinham o segundo grau completo, ou que eram pré-vestibulandos, ou que estavam fazendo

vestibular ou faculdade. Então você tinha essa possibilidade de você fazer um curso pra que

você não servisse como soldado. No final desse curso você se formava como aspirante e

depois você seguia carreira durante 12 anos. Então, e nesse imbróglio do quartel eu conheço o

Edson Bueno, que consequentemente conhecia o Luis Melo, que o Luis Melo já fazia o TCP

(sic) na época e o Edson era o tenente do Melo e que dispensava o Melo pra fazer a escola do

TCP, aliás, o CPT.

Então quando eu saí do quartel eu já tinha uma perspectiva de fazer a continuação do

meu curso que era Desenho Arquitetônico e eu queria muito fazer Desenho industrial,  na

Católica, e daí a coisa sai do trilho. O Edson me fala desse curso que acontecia em Curitiba,

que era um curso de Teatro e me leva pra eu assistir um espetáculo de teatro. Eu fui assistir

um espetáculo de teatro e me encantei com o que eu vi. Falei, ‘nossa’, que universo bonito,

que  universo mágico,  que lugar  maravilhoso,  então  eu falei  ‘eu acho que eu quero  fazer

isso...’, porquê além de eu estar nesse momento assistindo esse espetáculo no começo dos

anos 1980, eu tinha uma relação com a minha mãe, criança, pequenininho, de assistir circo. 

Então a minha relação vem também lá da infância, mas ela aflora, ali com o Edson

Bueno no quartel.  Era curso que tinha uma grade de terceiro grau,  que na época não era

reconhecida, mas era um curso que era uma faculdade, tinha uma grade de quatro anos, com

aulas de História do Teatro, de interpretação, direção, poética, estética, folclore, tinha aulas de
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dramaturgia, aula de antropologia, sociologia, psicologia, expressão corporal, era uma grade

muito bacana, com professores muito experientes, daqui de Curitiba, do Rio Grande, de São

Paulo. Eu peguei e fiz, fiz junto com o Edson Bueno, isso em 1981, fizemos o curso que

tínhamos uma aula prática e uma teórica pra poder entrar, então a minha entrada no curso do

CPT ela se dá em 1982. E a gente conclui o curso em 1985, eram quatro anos.

P: Ótimo. E, como que esse espaço correspondeu ou divergiu das suas expectativas, ou o que

te surpreendeu completamente também?

A: Tudo. Tudo. A mudança na minha vida foi assim, 180 graus, entende? E me mostrou um

outro universo que eu desconhecia, uma outra forma de pensar, um outro mundo assim que eu

tinha... que eu imaginava, mas que eu não conhecia. Meus passos iniciais se dão assim, ele me

abre um leque de possibilidades e informação, eu tô falando de 82, quando a gente não tinha

nenhum recurso tecnológico. As notícias chegavam com muito mais dificuldade mesmo nesse

período, mas já abriu assim pra mim um universo deslumbrante.

P:  Legal.  E você  mencionou o CPT ser  um curso superior  mesmo,  vocês  liam materiais

estrangeiros, tanto de textos teatrais e teóricos, mas também tinha um foco na dramaturgia

brasileira né?

A: Sim, sim. Era muito bacana que cada período, cada semestre a gente focava em cima de

um dramaturgo,  de um estudioso,  de um pesquisador.  Então a  gente passou por  todos os

grandes teóricos, entendeu? Até os mais contemporâneos, Peter Brook, por exemplo. Antônio

Barros,  um teatro  mais  antropológico.  Então  era  uma escola  que  tinha  uma carga  muito

poderosa. 

O que eu lembro dessa época, a nossa turma, quando nós entramos éramos 66 alunos.

Na primeira aula inaugural com 66 alunos, aconteceu uma coisa muito legal que foi com a

professora  Ivone  Hoffman,  uma  grande  atriz,  premiadíssima,  que  mora  hoje  no  Rio  de

Janeiro, mas ela é gaúcha que passou por Curitiba. Ela coordenou esse curso durante muito

tempo e a nossa grande briga ali era pra que esse curso fosse regulamentado em nível de

terceiro grau como uma faculdade. Então a gente passou os quatro anos lutando para essa

regulamentação, a última turma que fecha o CPT também, então paralelo à tudo que a gente
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tinha, tinha essa luta pra que esse curso fosse regulamentado em nível de terceiro grau. A

gente consegue isso, queríamos passar para a Federal do Paraná, mas não acontece, o curso

passa para a Pontifícia Universidade Católica do Paraná, fica um tempo lá, e depois ele se

transforma em FAP (Faculdade de Artes do Paraná). E hoje, a FAP é uma universidade, então

a  gente  começa  na  luta  por  uma  faculdade,  e  a  faculdade  de  transforma  hoje  numa

universidade.

P: E dentro das discussões que vocês faziam, tem alguma influência da relação do teatro com

a Ditadura nas décadas anteriores, por exemplo, o Teatro de Arena, o Teatro de Oficina, os

textos do Guarnieri, a Cacilda Becker...

A: Todo mundo que fazia teatro era porque queria dizer alguma coisa, porque queria dizer,

queria estar afrontando esse sistema. Então isso era muito legal. Por exemplo, nós começamos

a fazer a escola de teatro e a gente tinha uma relação com todo mundo, com as “Diretas Já!”

com a Ditadura e era tudo muito velado né, porque nós fazíamos as aulas teóricas e sempre o

semestre  culminava  com  um  encerramento  prático  dessa  pesquisa.  Mesmo  esses

encerramentos práticos, que eram pequenos espetáculos montados, pockets montados, esses

espetáculos  precisavam  passar  pelo  crivo  da  censura,  então  assim,  não  era  o  fato  do

espetáculo. Não, era simplesmente uma aula que finalizou com um resultado prático e essa

prática precisava passar pelo crivo da censura. Então a gente tinha essa relação, né, de estar

fazendo o espetáculo de forma que… ‘será que vai liberar? Será que não vai liberar?”

Mas acontece que nós montávamos, por exemplo, Jean Genet, a gente fez um trabalho

em cima do teatro do absurdo, então isso era muito legal. Então a gente sai do Becket e a

gente  vai  prum Tchekov.  Então  a  gente  sai  de  um teatro  do  absurdo  e  vai  prum teatro

absolutamente humanista russo. Então a gente tinha essa possibilidade desse experimento, de

experimentar todos esses grandes autores, com essas narrativas diferentes. Isso tudo acontecia

porque o grande barato desse curso, era um curso que estava focado para formar artistas. A

gente não tinha uma preocupação com o academicismo, a gente não tinha uma neurose em ser

acadêmico, a gente queria ser um artista, ser um ator, um diretor, pra você poder passar e

colocar a cabeça pra fora d’água e falar ‘eu existo, eu estou aqui’.

P: Durante a Ditadura então a arte se tornou, e especialmente pós-Ditadura, um dos grandes
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símbolos de resistência também entre as várias formas de resistência.

A: Sim, sim! É uma coisa muito engraçada, porque assim, quando a gente começa a fazer a

escola de teatro quando a gente entra na escola que a professora Ivone Hoffman, que é uma

atriz que vem fazer a aula inaugural, ela olha pra nós e fala assim: ‘Vocês escolheram a pior

profissão. E daqui desses 66 ao final do curso eu vou dizer quantos vão se formar. Vão se

formar no máximo 5 pessoas...’.

P: e a previsão?

A: Foram cinco que se formaram. Eu, Edson Bueno, César Almeida, Sílvia Maria Monteiro e

Luiz Carlos Pazello. Que são as pessoas que estão fazendo teatro até hoje. São as pessoas que

trabalham e vivem para este ofício, que é o ofício do teatro, que é o ofício de você estar no

teatro. Não é que você tem que estar em cena, você tem que estar no teatro, entendeu? Então

você  tem que estar  nesse universo.  Por  exemplo,  a  Sílvia  Maria  Monteiro,  que tem uma

relação  bacana  agora  com  a  Pontifícia  de  professora,  de  passar  isso,  de  passar  essa

experiência… Então,  quer  dizer,  ela  é  uma professora,  mas ela  é  uma atriz,  ela  faz uma

produção, ela tá aqui dirigindo, ela escreve, então este universo. Isso que é bacana. Você estar

no teatro.

P: E,  como  você  entende  as  possibilidades  de  resistência  à  uma  mentalidade  um  tanto

conservadora ou autoritária que o discurso do teatro te possibilita? Que a ação do teatro te

possibilita como a resistir?

A:  É que assim,  a  gente  não conseguia  ver  com os  olhos  que  eles  viam a  censura.  Por

exemplo assim, eu nunca me esqueço que nós tínhamos uma necessidade de fazer o teatro, de

fazer as aulas de teatro mas a gente queria estar nos festivais. Porque os festivais eram, e é até

hoje, as grandes vitrines do teatro. Então, porquê a gente não conseguia ir com o trabalho da

escola então a gente tinha uma necessidade de estar no festival fazendo uma prática maior. Aí

nós criamos um grupo de teatro dentro da própria escola de teatro. Nós tínhamos a escola de

teatro de segunda a sábado, nós montamos um grupo paralelo à isso pra gente poder viajar

pros grandes festivais, e a gente viaja prum festival, que era um festival ainda regional, que é
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o Festival Paranaense de Londrina, que hoje é o FILO, um festival internacional. 

Nessa época existiam dois grandes grupos de teatro, que era o Proteu, que era dirigido

pela professora Nice Jacon, e o grupo Delta de Teatro, trazido pelo Teodoro, então eram duas

grandes potências de resistência, de de ar de resistência. Nós chegamos em Londrina com o

nosso grupo de teatro pra fazer um espetáculo chamado Um Rato em Família, e quando nós

chegamos lá o Delta ia fazer a grande estreia do Nelson Rodrigues, que era o espetáculo Toda

Nudez Será Castigada, quando nós chegamos em Londrina, o teatro Ouro Verde estava todo

envolto em túlio e preto. Porquê o espetáculo tinha sido censurado na íntegra, e ele não podia

se apresentar no festival. 

Então  isto  era  uma  coisa  que  fervilhava,  mas  era,  era,  em função  de  uma  coisa,

entende? Então você tinha um objetivo, uma voz ativa muito diferenciada, você estava usando

o Nelson Rodrigues porquê você queria  dizer  alguma coisa.  Era uma peça que falava de

relação de pai e mãe, de pai mãe e filho, de cunhado com cunhada, pra nós era uma coisa

absolutamente normal, falar sobre as relações, e essas formas de falar dessas relações eram às

vezes censuradas. Então assim era aquele movimento, aquele engajamento das pessoas ali, pra

que a coisa acontecesse, entende? Porque a visão que a gente tinha da arte era aquela que era

normal, não era aquilo que eles achavam que era. Que ia causa um terror de alguma maneira.

P: Além dessa relação com a censura, que você mencionou que acontece desde que vocês

entram nesse espaço, tem alguma outra pressão direcionada aos atores, aos artistas? Pressão

social? Ou familiar? Não sei se no seu caso você passou por alguma coisa assim… Mas a

gente sabe que influencia várias pessoas da cena.

A: Não… Assim, na realidade é uma coisa muito engraçada. Por que a gente tá falando de 82,

nós estamos hoje no século XXI, 2016, então assim, a relação do teatro com a sociedade tem

muito pouca diferença. Mudou muito pouca coisa. Porque assim, quem faz teatro é viado e

puta. Isso até hoje, entendeu? Então essa relação não mudou. Teatro não é uma profissão.

(imagine) o pai falando, ‘somos em seis filhos, aí tem um filho que é engenheiro, outro que é

agrônomo, outro é dentista, outro é advogado e tem um que faz teatrinho’. Então, o teatrinho,

ele é até hoje. Então assim, é um ledo engano achar que mudou. Não mudou. Porque o teatro

não é… Não é trabalho, né? E é uma coisa muito clara. Você vai na Renner, preenche uma

ficha pra você fazer um crediário. ‘Qual que é tua profissão?’ ‘Ator’. Na mesma hora a moça
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olha pra você e fala tipo assim ‘hã???’ (com cara de incredulidade). Ator, porque ator não é

profissão. Aí você coloca ‘produtor’, é diferente. Então você vê que não mudou nada, né? O

preconceito é o mesmo, quem faz é viado, as mulheres são tudo puta, tudo biscate, que trepa

tudo e todo mundo faz sexo grupal (risadas).

P: Então até hoje quando você diz pras pessoas ‘eu sou ator’, como que as pessoas reagem?

Muda um pouco de quando você tinha 22 anos?

A:  Nada, exatamente a mesma coisa.  Não muda.  Hoje,  por exemplo,  nós temos aqui em

Curitiba,  quatro universidades com uma cadeira de artes cênicas.  Nós temos mais  de dez

cursos de teatro. Mas o foco é a televisão. Porque mudou. Porque, você veja, não é muito lá

atrás né? Época do Ney Braga, o Ney Braga é que dá ao artista a carteira assinada, porque até

então não tinha. Então não era um trabalhador, não tinha carteira de trabalho. Isso aí não é

trabalho.  Engraçado  que  eu  lembro  da  Dercy  Gonçalves  falando  né  que,  ‘era  a  puta

chegando’. Quer dizer, a gente tem uma evolução grande da vida, né. Por exemplo, hoje você

tem um conceito  diferente  de  família,  hoje  você  tem que entender  que  tem um conceito

diferente de família, então hoje tem famílias que é mulher com homem, homem com homem,

mulher com mulher,  isso é um conceito novo da família do século XXI. Então teve uma

evolução legal, que maravilha. A mulher não votava, a mulher vota, a mulher não trabalhava,

a mulher trabalha. Então essa evolução é muito legal, mas pro ator ela não teve evolução. O

preconceito é o mesmo, não é profissão, é uma coisa de teatrinho.

P: Então agora passando um pouquinho pro Delírio. Você mencionou que o grupo se forma

com os desejos de participar dos festivais né?

A: Dos grandes festivais. E é uma coisa muito engraçada porque começa no primeiro ano. Só

que, por exemplo, nós tínhamos o César Almeida que escreve o primeiro texto de teatro. Que

era uma peça que se chamava  Aceitam-se encomendas de vestidos de noiva.  E quem faz

inclusive os figurinos dessa peça é a mãe da Sílvia Maria Monteiro, a Dona Irene. E tava

nesse  elenco eu,  Edson Bueno,  César  Almeida,  Sílvia  Maria  Monteiro,  e  Antônio  Carlos

Kraide. E foi muito legal esse espetáculo, só que daí o Edson também queria escrever um

outro texto, né? E aí dá um raxa, já lá no primeiro ano dá um racha. O César Almeida fica

93



num canto com uma turma, e o Edson fica numa outra com uma turma e daí o César continua

com um grupo chamado Coisa Toda e a gente vai prum outro grupo que vamos pesquisar um

outro trabalho, que seria a pesquisa do Rato em família, que era um texto em cima do Kafka

que o Edson faz brilhantemente. Nesse período, da última turma, tem o Carlos Simeone, que é

quem hoje coordena o Lume lá na Unicamp lá em São Paulo. 

Então o Simeone vai pra São Paulo e conhece o Luiz Antônio Burnier que era um

grande ator, que estava chegando da França. Ele passou doze anos trabalhando no teatro de

Soleil em Paris e veio pro Brasil. E ele (Simeone) conhece esse cara que veio pra São Paulo, e

ele vem, e olha que bacana, ele abre isso pra gente de uma maneira, pro nosso grupo: ‘cara, eu

conheci  um cara,  que tem tudo a ver  com o nosso trabalho.  Esse trabalho corporal,  essa

pesquisa que a gente quer desenvolver, tem tudo a ver!’ Aí nós o chamamos pra fazer um

trabalho com a gente.Nós organizamos uma produção de trazer o Burnier pra Curitiba e a

gente consegue reunir as quatro turmas do CPT proporcionamos um workshop do Burnier. No

palco do Guairão. E ele dá uma aula, entendeu? Então a gente começa a descobrir um novo

conceito, uma nova forma de interpretar, um novo olhar para o teatro, nessa busca da pesquisa

antropológica.  Que  a  gente  começa  a  beber  nas  outras  fontes  depois.  E  aí,  é  uma noite

memorável. 

A gente consegue convencer o Burnier a trabalhar com o grupo. A gente não tinha um

nome do grupo ainda, era uma cosia que a gente trabalhava mas não tinha nome ainda. E ele

tinha uma forma de pedir muito pro ator improvisar o tempo todo. O ator ia improvisar e ele

falava assim ‘você vai até a frente, improvisa e eu quero ver o seu delírio. Você mostra o seu

delírio. Eu quero ver o seu delírio. Qual que é o seu delírio?’ E assim, era tudo isso, fica uma

coisa meio delírio, delírio, delírio,… e daí a gente fala assim ‘olha, é o nome do grupo!’ né?

Delírio. Grupo Delírio Companhia de Teatro. Então vem daí o nome, vem desse trabalho e

dessa forma de conduzir. 

P: Então daí o Deboche é o terceiro espetáculo do Delírio?

A: O  Deboche é o segundo, porque a gente monta  Aceitam-se encomendas de vestidos de

noiva,  que era a companhia do grupo do César Almeida, o  Rato em família passa a ser o

primeiro espetáculo e viajamos muito com esse espetáculo, e o Deboche passa a ser o segundo

espetáculo. E aí na realidade é uma busca, uma pesquisa do Edson e da Sílvia, então, nós
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trabalhávamos o tempo todo com improvisação e o tempo todo a gente trabalhava com uma

vontade de querer dizer alguma coisa. O que que você quer dizer? Do que que você quer

falar? Então a gente tinha esse trabalho muito intenso, então as pessoas traziam o que queriam

falar e isso virava um grande mexidão, um caldeirão gigante, e a gente ia pinçando essas

coisas. ‘É bacana falar disso, daquilo...’. 

Daí foi surgindo o Grande Deboche que era pra ser um musical, um grande musical, a

gente queria cantar, queria dançar, e contar dificuldades, entreveros, coisas que não podiam,

entende? Então foi isso, recebeu quatro cortes na censura e não podia fazer. Só que no dia da

estreia no Mini-Auditório, a gente falou ‘nesse momento a gente cantaria o Hino Nacional, só

que foi censurado e cortado’. Então a plateia inteira se levantou e cantou o Hino Nacional

inteiro. Então essas coisas aconteciam assim. Entendeu? Mas, como eu te falei, essas coisas

aconteceram. Elas foram muito legais em 1983, entendeu? Hoje teria um outro contexto né?

Então é diferente, porque você viveu lá, então isso ficou lá, isso tá lá, então não tem assim um

saudosismo, uma coisa ‘óh! O que nós inventamos! Era uma coisa horrível’. Não, o que eu

vivi foi uma transição já, foi esse término, que eu vivi. Mas a forma de fazer teatro era muito

diferente,  porque  você  queria  estar  o  tempo  todo  transgredindo,  você  queria  transgredir

dizendo alguma coisa.

P: Uma última coisa que eu queria perguntar, como a relação com a censura era muito antiga,

algumas das coisas que vocês faziam pra dar uma driblada, ou pra evitar ser censurado. Se

você soubesse ‘putz, se eu falar isso aqui, eles vão me cortar, será que se eu achar um outro

jeito de falar eu consigo passar, ser liberado’?

A: A gente meio que amenizava um pouco a palavra,  entendeu? Amenizava um pouco a

palavra pra falar de certas coisas assim. Mas não tinha assim, ‘ah, vamos trocar tudo’, era uma

coisa ou outra que amenizava, então ao invés de falar ‘cu’ você falava ‘pum’, entendeu? Então

amenizava nesse sentido assim… é engraçado porque os cortes eram cortes de ação corporal,

e de uma ação textual, entendeu? E, por exemplo, no  Rato em família,  todos os cortes que

tiveram foram cortes de corpo, não eram de uma ação. Por exemplo assim, tinha uma trepada

da senhora Adelaide com o seu Robespierre. 

Mas  pense,  era  uma  trepada  de  duas  pessoas  absolutamente  podres,  horrorosas,

entendeu?  Dentro  de  um  sótão,  que  tava  (abandonado)  há  anos.  E  os  dois  estavam
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absolutamente  vestidos.  Mas  vestidos  mesmo.  Então  eu  lembro  que  o  figurino  da  Dona

Adelaide era um figurino que era um vestido com meia,  tinha umas varizes enormes nas

meias e tinha blusa, tinha cachecol por cima. O Robespierre tinha sapato, calça, meia, camisa,

cinta, então eles tinham uma relação que eles trepavam, mas eles trepavam dessa forma que

eles estavam, entendeu? Então, e essa cena foi cortada inteira, né? Que não tinha nada! 

P: Então a censura, não sei se eles se justificavam pra vocês, de alguma maneira, mas quando

eles apontavam as justificativas vinham questões de moral, moralidade...

A: Sim! Sim! Exatamente. Mas nós só tínhamos acesso a isso vários dias depois, né? Então

ela  vinha  tudo oficialmente,  escrito,  com carimbo,  ‘censura  18 anos’,  ‘censurado’,  tantos

cortes, corta aqui, corta ali, tudo isso era muito pontuado ali, entendeu? Então iam quatro, ou

três pessoas da polícia pra assistir o espetáculo, e assistiam o espetáculo, não se comentava

nada, não se falava nada, chegavam, sempre muito pontuais, assistiam o espetáculo e iam

embora. Depois de cinco dias vinha o resultado da análise, entendeu? 

P: Ótimo, podemos ficar por aqui. Se quiser falar mais alguma coisa...

A: Na realidade, aquilo que eu falei pra você assim, não de passar nada. Eu acho que não é

uma coisa  que  tenha  um peso  ‘ó,  meu deus!’,  ela  teve  um peso  naquela  época,  naquele

período que a gente vivia, hoje teria outro peso. Porque eu abri um leque de possibilidades

assim que foi incrível. Mas esse peso eu não tenho hoje. Sabe, assim? É meio que você veja,

não mudou nada… Você veja, acabou de estrear Aquarius, que é um filme belíssimo né, que

depois deu um revertério, mas quando estreou o Aquarius, a censura foi lá e (estralo de mãos),

‘16 anos’.”

P: Aproveitando… e o Pornô Gospel? Quase foi vetado!

A: 16 anos. A mesma coisa. Foi… quase foi vetado.

P: Teve até moção de repúdio da câmara dos vereadores.
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A: Foi, mas no teatro não. O teatro disse ‘não’. Isso aqui é um espaço público, as pessoas tem

o direito de vir aqui e se expressar. O teatro tá ali. Vai entrar e assistir quem quiser entrar e

assistir. Mas tá ali, é uma forma de expressão. E tá ali pras pessoas irem, quem quiser vai,

quem não quiser não vai. Mas vai ter temporada aqui no teatro. Então não muda muito, Pedro,

você entende? Não tem diferença. Porque nós... ator é um (sinal exasperado, estralo de mãos,

palavrão não pronunciado).”

P: Obrigado, Áldice.

A: Não sei se dá um caldo pra você aí...

P: Nossa, já me deu tantas ideias!
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Entrevista 02 (resumida)

Entrevistado: Edson Bueno

Data: Outubro/2016

Entrevistador e Local: Pedro Monteiro Bittencourt – Estúdio Delírio

Legenda: Pedro Bittencourt (P)/ Edson Bueno (E)

E:  Eu nasci em 18 de agosto de 1955 em Curitiba. Durante 25 anos eu não fiz teatro. Eu

comecei a fazer teatro quando tinha 25 anos, na verdade não dá nem pra dizer que comecei a

fazer… comecei sim a fazer teatro, mas porque na verdade o que eu queria era fazer cinema.

Mas naquela época era complexo assim, não existia escola de cinema, não existia faculdade

de  cinema  em lugar  nenhum do  Brasil.  Então,  eu  resolvi  ir  pruma  escola  de  teatro  pra

aprender essa coisa de ator, pra saber como que era isso, ‘um dia quando eu fizer cinema já

vou saber’. 

E aí fui fazer o Curso Permanente de Teatro do Teatro Guaíra, em 82, que era um curso

de quatro anos, tinha uma grade curricular fortíssima, assim, de segunda a sexta das 7 até as

11 da noite e no sábado das 2 até as 6 horas da tarde. Então era uma grade forte assim. Fui

fazer o curso, só que aí no meio do caminho, eu me peguei  fazendo teatro. Aí comecei a

aprender, no primeiro ano a gente já criou o Grupo Delírio,  no final de 82, um grupo de

colegas  que eram afim de fazer  teatro,  de constituir  um grupo.  Eu, o  Áldice,  a  Sílvia,  o

Pazello, o Simeone e a Maria Adélia. E aí começamos, já comecei a escrever pra teatro, já

comecei a pensar teatro, e quando terminou o curso eu já não tinha dúvida nenhuma de que ia

fazer teatro. Nessa altura quando terminei o curso o Delírio já tava com 3 anos. O Grande

Deboche,  inclusive,  nós fizemos dentro do Grupo Delírio quando ainda éramos alunos do

curso. 

A minha vida virou fazer teatro. Faço até hoje, ou seja, há 34 anos. Até, às vezes,

tenho a impressão que comecei a fazer teatro há 5 anos. Já faz 34. E então é isso, eu hoje faço

teatro, eu escrevo pra teatro, eu dirijo teatro, sou ator de teatro, dou oficinas de teatro, a minha

vida inteira, hoje, é fazer teatro. Eu fiz muita coisa na vida, trabalhei na Fundação Cultural de

Curitiba, na Secretaria de Cultura do Estado, trabalhei em uma série de lugares, mas um dia o

teatro tomou conta da minha vida 100% e hoje ele é 100%. Assim, todo o dinheiro que eu

ganho, toda a vida que eu tenho, tudo tá relacionado com o teatro.
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P: Como que o teatro correspondeu as expectativas que você tinha, divergiu, e o que que te

surpreendeu completamente no meio do caminho?

E:  Essa é uma pergunta que normalmente as pessoas fazem. Porque eu continuo amando

cinema. Naquela época, eu ia no cinema praticamente assim 3 ou 4 vezes no final de semana.

Sábado e Domingo eu vivia no cinema. Então eu via assim 130, 140 filmes no cinema. Hoje

ainda é isso. Continuo gostando muito de cinema. Só que o teatro tinha uma coisa… Era

muito complicado fazer cinema, como é até hoje, né. Mas naquela época era muito mais até

por uma questão econômica. Então, eu me satisfiz. Eu me realizei dentro do curso do CPT e

com o Grupo Delírio, o desejo artístico que tinha dentro de mim. E o desejo lúdico, não é só o

artístico, de criar histórias, de contar histórias, de inventar mundos e me comunicar com as

pessoas, eu realizei ali dentro. E aí eu percebi em dado momento que aquilo me satisfazia

artisticamente, tanto quanto iria me satisfazer artisticamente tendo feito um filme. Então eu

continuo tendo essa relação com o lúdico, com o artístico, com o movimento, eu continuo

tendo até hoje, então tá tudo, nesse sentido, resolvido. Materialmente não tá resolvido e nem

vai resolver, porque eu não faço cinema. Mas, no outro aspecto tá resolvido.

P: Vocês formaram o Delírio, ainda no CPT, mas de onde que vem essa vontade de fazer um

grupo de teatro amador?

E: Porque olha, fazer teatro num grupo é sempre melhor. Porquê você é a sua escola. Essa é a

realidade. A tua escola é o que você vai ser pela vida inteira. A minha escola era uma de

professores,  todos,  que  tinham grupos de  teatro.  Por  exemplo,  pra  você  ter  uma ideia,  a

Eudósia Cunha, ela tinha sido do grupo do José Celso Martinez Correa, era uma escola de

professores que tinham como formação ter um grupo de teatro já desde a década de 1970.

Então eles ensinavam pra gente, e de certa forma eles passavam esse sentido de que você

fazer um bom teatro era você ter um grupo que pesquisava e dessa pesquisa saía uma peça de

teatro. Que também foi uma coisa muito forte na década de 1980 no Brasil. No Brasil inteiro

houve grandes grupos de teatro Asdrúbal Trouxe o Trombone, o Galpão de Minas Gerais, que

tá aí até hoje. Grandes grupos de teatro existiam muito na década de 80. A nossa formação

tava muito relacionada com a ideia de você ter um grupo de pessoas que pensava mais ou

menos a mesma coisa, ou pelo menos tinham o mesmo desejo, e essas pessoas iam pesquisar
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uma ideia, pesquisar uma forma e aprofundar essa forma. 

Porque não é no momento de uma peça que você aprofunda uma forma, não, é na

continuidade, e então o Grupo Delírio tinha como pretensão ter uma vida longa e ter uma

continuidade que é pra dar uma forma, uma ideia de como fazer teatro. Então foi isso, na

verdade foi um acontecimento natural.  Se formaram outros grupos,  mas eu sempre tive o

gosto, o prazer pelo coletivo. Coletivo é uma palavra meio grande, porquê você pensa 30

pessoas, mas não, 5, 6 pessoas. Mas eu sempre tive prazer por isso, eu gosto de fazer teatro

até hoje com as pessoas. Agora estou dirigindo uma peça com 11 atores, gosto mais do que

dirigir  com 2, porque tem mais gente,  mais  pensamentos,  mais conversa,  troca de ideias,

percebe? Na realidade é por aí, eu não sei se é o meio que me transformou psicologicamente

quando eu penso teatro, ou o contrário, mas é isso.

P:  Legal.  Durante a Ditadura,  e por mais que vocês já entraram no teatro já no meio do

processo de transição e abertura…

E: É, isso...

P: Mesmo assim durante a Ditadura a arte tornou-se um dos símbolos clássicos de resistência.

E: Sim. Mas veja, nós começamos a fazer teatro já no processo de transição. Porém, eu não,

porque eu tenho 61 anos hoje, eu vivi a Ditadura, mesmo que não estivesse no teatro, mas eu

vivi  a  Ditadura,  eu  vivi  ela  inteira.  A Ditadura  começou  em 64,  mas  ela  se  estabeleceu

autoritariamente e violentamente em 69, ou seja, eu já tinha 14 anos.

P: Sim, já dava pra sentir na pela algumas coisas.

E: Sim, sentia na pele. Na escola, pra você ter uma ideia, em 69, de repente, do dia pra noite o

diretor da minha escola – que eu não vou me lembrar o nome dele agora, até um tempo atrás

eu  lembrava  –  e  alguns  professores,  eles  simplesmente  foram  expulsos  da  escola  pela

Ditadura. Eu tinha uma relação com a Ditadura muito conectada com o cinema, porque os

brasileiros comuns, e eu era um brasileiro comum, não tinha noção do que a Ditadura fazia.

Não tinha. Porque a censura era muito grande, o jornal não podia publicar, a televisão não
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podia mostrar, então como é que você ia ter informação? Não tinha. Então você não sabia que

tinha gente sendo torturada, ou peças de teatro que estavam sendo proibidas, você não sabia

disso,  porque  você  era  uma  pessoa  comum,  acordava  de  manhã,  levantava,  trabalhava,

almoçava… Você não tinha essa noção. Qual era, aonde eu enxergava claramente a Ditadura?

Eu. Era que eu gostava muito de cinema. Então eu sabia que tinham filmes que estavam sendo

proibidos. Você ia assistir um filme, tinha muitos cortes.  Pá  (barulho de impacto), cortava.

Hoje, você não perceberia um corte em um filme, porque hoje é digital. Mas no meu tempo

era  um  corte  mesmo,  cortava  a  celulóide  aqui,  ali,  juntava  (faz  gestos  com  as  mãos

representando o processo) e é isso. Então você via o corte quando você estava assistindo.

Hoje, você não veria. Pra você ver como a tecnologia pode ser perigosa, né? 

Eu  sabia  que  filmes  políticos  existiam  mas  eram  proibidos  de  assistir  porque  a

Ditadura os impedia. E além do mais, tava lá vendo um filme vem um e pá, cortava. Cada vez

que cortava o filme, você desenvolvia uma raiva daquele governo que estava te tolhendo a

possibilidade de curtir aquilo que você gostava. Quando eu entrei no curso de artes cênicas, aí

a  Ditadura  passou  a  fazer  parte  da  minha  vida,  e  das  pessoas  do  Grupo  Delírio  mais

ativamente, porque mesmo as peças que nós montávamos pelo curso de artes cênicas, que

apresentava no Mini-Auditório do Teatro Guaíra, ou em qualquer outro lugar, elas sofriam o

mesmo tipo de censura que qualquer peça de teatro. Então aí você começou a descobrir que

você queria montar  uma determinada peça de teatro e  não podia montar,  no curso ainda,

porquê essa peça era proibida, então aí você começou a ver, a sentir a Ditadura no seu fazer.

No seu fazer. 

Na transição, você já queria ver o país mudando num sentido político, não era mais

uma coisa simples, isso já estava engajado numa ideia política. Não é como o que aconteceu

hoje no Brasil. As pessoas foram pra rua, naquela época você não podia ir pra rua. Se fosse

pra rua vinha o exército e batia em você impiedosamente, nem que você fosse pra rua pedir

pão, não era só pra dizer que você queria que mudasse o governo. Mas você já queria ver o

seu país mudando politicamente. Então a Ditadura já tinha um outro sentido quando comecei

a fazer o curso de artes cênicas. Quando houve a grande virada, que o Figueiredo saiu, aí nós

nos engajamos nas Diretas Já!  Aí eu fui pra rua, no primeiro grande comício das Diretas Já!

Que foi aqui na Boca Maldita, eu tava lá. Aí já era outra coisa. Completamente diferente (do

auge  da  ditadura).  Então  quando  nós  fizemos  O  Grande  Deboche  foi  quando  acabou  a

Ditadura, em tese. E acabou mesmo, porquê aí não era Diretas Já, porque o Tancredo Neves
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foi eleito pelo Colégio Eleitoral. Mas, em tese, os militares se retiraram e entregaram de volta

o governo pros civis. 

O Tancredo Neves era civil, o Sarney também era um político civil. Então, em tese,

acabou a Ditadura, em tese, acabou a censura, em tese. Então, ‘ah é?’. O espírito do Deboche

era esse. ‘Ah é? Acabou a Ditadura? A gente pode falar o que quiser? Pode dizer o que quiser?

Pode  pensar  o  que  quiser?  Colocar  no  palco  o  que  a  gente  quiser?’ Então  a  gente  vai

descarregar no palco tudo isso que estava travado dentro da gente todos esses anos. Então o

Grande Deboche tinha muito o espírito de um exorcismo. A gente não tava tão preocupado

em contar uma história, ou desenvolver uma ideia, senão que tinha como conteúdo ir para o

palco e  botar  pra quebrar.  Até  nesse sentido teve  um lado legal,  pra  gente e  pra  própria

sociedade, que foi no sentido de por em prática mesmo se tinha acabado (a Ditadura e a

censura). E aí nós percebemos que o governo não estava preparado pra isso. Parece uma coisa

que, se tivesse acontecido em São Paulo e no Rio, a gente era História, entende isso? Se o que

aconteceu com o Deboche aqui em Curitiba, nós fossemos cariocas ou paulistas, tivéssemos

feitos em São Paulo ou no Rio, nós teríamos feito História. Não é História porquê é Curitiba e

o que acontece aqui não repercute em lugar nenhum. Hoje já repercute pouco, imagine em 85.

Então, mas o governo não estava preparado. Porque quando eles receberam o texto já

não existia mais censura, o governo já tinha decretado o fim da censura, mas você ainda tinha

que  seguir  os  procedimentos  necessários.  Por  quê?  Porque  era  uma  questão  burocrática.

Quando nós mandamos o texto, que eu e a Sílvia escrevemos, mandamos pra Polícia Federal,

o texto veio vetado integralmente, 100%. Ele não teve cortes, foi vetado. Nós fomos vetados

pela censura. Mas como nós fomos vetados pela censura se não tinha mais censura? Não é?

Aí, nós fomos vetados. A estrutura ainda não estava preparada para o que vinha pela frente.

Aí, o que que nós fizemos? Eu tive que falar com Brasília, tinha um cara que era o novo

diretor do Departamento de Censura da Polícia Federal, aí eu liguei pra ele, falei diretamente,

ele me atendeu. Eu falei ‘nós fomos vetados! Como nós fomos vetados, se não existe mais

censura?’. Ele pediu pra mim que mandasse pelo correio o texto pra ele. Eu peguei o texto,

coloquei no envelope e mandei pra Brasília.  Naquela época não tinha Sedex, o tempo de

outras coisas… Aí ele recebeu e me ligou, uns 3 ou 4 dias depois e disse ‘olha, vocês podem

apresentar de novo a peça para o censor de Curitiba?’ ‘Podemos.’. 

Era assim, ia um censor assistir sempre. Nesse dia que nós fomos apresentar foram 3

censores.  Apresentamos o  Deboche pra eles no Mini-Auditório do Teatro Guaíra.  Quando
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terminou, tinha uma censora, ela olhou pra mim (depois da apresentação) e disse assim –

lembro como se fosse hoje – ‘Edson, essa peça não vai pro ar, não tem como. Ela vai ser

proibida cem por cento.’ Saiu e foi embora. Fiquei esperando. No dia seguinte o diretor da

Polícia Federal ligou pra mim de novo e disse ‘Edson, a peça está liberada, só uma cena que

está cortada, que é a cena que vocês cantam o Hino Nacional.’ Ainda ele deu uma risada e

falou ‘pô, vocês cantam o Hino Nacional aí, que sacanagem...’ Ainda falou isso pra mim! Eu

falei, ‘tudo bem’. Daí no dia (da estreia), teve um momento lindo, e essa fotografia existe –

hoje teria sido filmado, né? - mas a fotografia existe, só que eu não sei aonde ela está. Na

hora, no momento em que a gente cantaria o Hino Nacional, a Sílvia parava a peça, olhava pra

plateia e falava ‘nesse momento nós cantaríamos o Hino Nacional, mas ele foi cortado pela

censura’. Aí o público inteiro levantava e cantava o Hino Nacional. E a gente ficava parado. A

gente não cantou, foi o público. Então isso acontecia sempre. E aí a peça foi embora, seguiu a

vida dela...

P: Como foi com o público?

E: O público adorou, ia ao teatro, porque o público participava de um momento que a gente

tava participando. Além do artístico, era político. Então as pessoas também queriam mudança,

também  queriam  um  outro  país.  Também  queriam  que  acabasse  a  Ditadura.  Então  o

espetáculo tinha uma conexão de ideias, e nem digo que fosse ideológica, porquê a gente não

era comunistas, socialistas, nem pensávamos muito profundamente sobre isso. Nós éramos

brasileiros que queriam uma democracia. Entende? Era isso que a gente era. E claro, aí nós

brincávamos com tudo. 

Tinha cena de nudez, de sexualidade, tinha uma cena que o Áldice entrava vestido de

sheik de verde amarelo inteiro, carregando uma bandeirinha do Partido Comunista. Assim, pra

você ter uma ideia como a gente ‘ah, pode então?’ Enfia tudo aí e foda-se. Então tinha essa

ideia de você despejar, se livrar de um fantasma, de um peso horroroso, pra poder começar a

fazer um teatro que fosse um teatro livre, que tivesse dentro do seu coração, do seu espírito.

Que não seria dali pra frente necessariamente um teatro do gênero politico. Porque todo teatro

é político. Não seria um teatro do gênero político, e isto definiu um pensamento artístico, por

exemplo, na minha cabeça. Eu não consigo me sentir feliz fazendo teatro que não tenha um

desejo de dizer profundamente alguma coisa.
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P:  Eles davam algum feedback do porquê que foi censurado? O que você acha que pegou

mais, a sexualidade?

E:  Nesse caso eles não deram feedback. Eles vetaram integralmente a peça. Mas ela tinha

tudo que não podia ter. Ela tinha o deboche político, a sexualidade, os atores ficavam nus e se

pegavam, e usava as músicas brasileiras pra tirar sarro dos políticos. Pra você ter uma ideia,

quando teve a  eleição do Tancredo teve um momento no Congresso Nacional,  ‘Tancredo

Neves, o novo presidente do Brasil’. Aí a gente fazia essa cena no palco. ‘Tancredo Neves,

presidente, vamos cantar o Hino Nacional...’ E aí a gente cantava o Hino dos Estados Unidos

(risadas). Tinha uma cena que a Sílvia e a Cláudia, e era religião e tudo, tem uma cena que a

Sílvia e a Cláudia faziam dois anjinhos que ficavam assistindo o Papa, naquela época o Papa

João Paulo  II,  dormindo,  e  ele  tinha  um orgasmo dormindo,  e  os  dois  anjinhos  ficavam

assistindo o Papa tendo um orgasmo. O Pazello entrava de Papa, beijava o chão, falava ‘Meus

amigos...’ (com sotaque polonês do Papa) aí ele dormia, e os anjinhos ficavam assistindo e

olhando  um  pro  outro  enquanto  o  Papa  tinha  um  orgasmo.  Então  a  gente  mexia  em

absolutamente tudo.

P: Cutucava tudo...

E:  É.  Não  era  uma  coisa  irresponsável,  mas  também  não  era  uma  coisa  cruel.  Era  um

deboche. Era um deboche, era o Grande Deboche. Era um deboche daquilo, de todas aquelas

ideias e instituições caretas e babacas que travavam o pensamento livre. Era isso. Então nós

precisávamos ter aquele momento, pra que depois cada um seguisse sua vida, o teatro que lhe

dá mais prazer. Então era tudo. Era em absolutamente tudo. Tudo que não podia fazer antes a

gente pôs em uma peça de teatro.

P: Legal. Eu tenho uma imagem do cartaz, do programa da peça, com arte da Arlene Sabino, a

caricatura, me conta um pouquinho de onde veio essa ideia, porquê o Dom Pedro...

E: A primeira ideia não era essa. Sabe aquela famosa cena da Marilyn Monroe?
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P: Que bate o vento e sobe a saia?

E: Isso. A ideia do cartaz era a Marilyn Monroe, batendo o vento e a calcinha dela era verde e

amarela. Essa era ideia do cartaz que eu tive. Passei essa ideia, mas aí, na conversa, tudo bem,

já tinha o espírito debochado, o espírito nacionalista, a coisa do Brasil, mas, não lembro agora

quem é que teve a ideia de aprofundar. De certa forma, o espetáculo era a Independência do

Brasil de novo. O Brasil voltando a ser livre, ser independente. Acabou a censura, voltar pra

democracia. Então vamos colocar o Dom Pedro declarando de novo a independência, pelado,

porque tinha a sem-vergonhice da censura. O cavalo, com a maior cara de sem-vergonha que

você  possa  imaginar  na  sua  vida!  A cara  do  cavalo  era  uma  coisa  maldita,  uma  cara

pornográfica, sempre digo isso. Foi um cartaz, e era Dom Pedro I, pelado, com um pintinho

desse tamanhinho assim, tinha isso né? E daí quando a gente espalhou este cartaz pela cidade,

ele foi mais censurado do que a peça. 

Porque não interessava, quase todo lugar que a gente foi ele era rasgado, porque era

muito. Porque o país… não é que gostasse… Mas tava anestesiado por ideias morais, por

ideias políticas retrógradas, tava anestesiado por uma série de coisas, o país tinha perdido a

noção de liberdade. Uma Ditadura é um troço muito perigoso. Você consegue a liberdade, mas

a noção de liberdade dentro de você vai vir com o tempo. Ou não virá… né? A gente vê hoje

tanto  no  nacional  como  no  internacional,  que  as  pessoas  tem muito  medo  da  liberdade.

Quando você  menos espera elas  votam nas  pessoas  mais  absurdas,  fazem as  coisas  mais

inesperadas. Então elas têm muito medo. Então o cartaz ele era um desafio à esse pensamento.

E claro que teve a reação. E mesmo com a reação, do ponto de vista da divulgação o cartaz

funcionava  mais  ainda.  Porque ele  instigava  as  pessoas  a  irem ver  aquele  espetáculo.  O

espetáculo  sempre  teve  uma  recepção  maravilhosa  do  público.  Ele  nunca  teve  nenhuma

reação, das pessoas ofendidas. Não. Ele trouxe pra dentro do teatro as pessoas que tinham

aquele pensamento.

P: Vocês chegaram a ir pro Rio também né? Eu tenho o programa da Mostra Verão de 1986.

Como foi essa viagem pro Rio?

E: Existia um muro muito alto que separava o Rio de Janeiro e São Paulo do resto do Brasil,

no sentido artístico. Então, isso mudou. Hoje o teatro brasileiro é o teatro brasileiro no Brasil
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inteiro. Ele é respeitado, admirado e compreendido por todo mundo, críticos de São Paulo,

todo mundo entende o teatro brasileiro. Naquela época não. Tinha um bairrismo. Teatro é o

que se faz no Rio ou em São Paulo. Ainda existia um bairrismo assim, os caras do Rio não

gosta do teatro que fazem em São Paulo e vice-versa. Era uma coisa meio velada, mas existia.

Aí,  nós  éramos  muito  jovens.  Estávamos  começando  a  fazer  teatro,  não  tínhamos  nem

começado no teatro profissional ainda. Então nós não estávamos preparados pra sair daqui e

levar uma peça pro Rio de Janeiro. No sentido até da crítica, sabe? A gente não sabia, por

exemplo, que o crítico de teatro ele tem que bater em alguém. Ele não pode só elogiar. Então

ele não vai bater no cara que tá do lado dele, ele aproveita quando vem o coitadinho, lá de

algum lugar, para descer o pau. 

Então a gente não tinha essa noção. Com o tempo fomos tendo, mas naquele momento

não. Como a gente não tinha estrutura material, a gente era muito ingênuo, a gente não tinha

noção exata do que a gente tinha que fazer pra ter uma outra resposta. E a resposta foi muito

negativa da crítica, foi muito negativa. Mas, até por um sentido… A gente criticava a Rede

Globo, o Roberto Marinho, é claro que O Globo ia meter o pau. Primeiro porque é filial da

Globo, segundo porque, ‘quem é você, coitadinho, pra vir aqui falar mal’. Então é claro que…

A gente fazia isso até ingenuamente num certo sentido. Então a gente levou um pau. Mas a

gente teve bastante público, e teve bastante gente que foi assistir,  e curtiram, e foi assim.

Então eu lembro quando apareceram as críticas horríveis, principalmente do Globo, o Mário

Marinho foi o crítico, eu lembro que falei com os atores, estava todo mundo muito chocado,

‘vamos fazer nosso teatro, voltar pra Curitiba e relaxar, não vamos sofrer com essa merda’

P: Além da repressão estatal da censura, tem outras formas de repressão apontadas para o

teatro. Uma visão social com discursos misóginos, homofóbicos apontados para o teatro, a

questão do não ser um trabalho “de verdade”, ainda tem esse olhar? Você sente ainda uma

permanência desse olhar?

E: Olha, a gente vive num país capitalista. Sem capital, mas capitalista. Então, o valor, pro

Brasil, não mudou nada nos últimos anos, não foi o governo do PT que mudou esse valor. O

valor continua presente no Brasil, é o valor do dinheiro. Se você tem dinheiro você tem valor.

Se você não tem dinheiro você não tem valor. Que é um valor que é dos Estados Unidos, da

Europa, mas que é também do Brasil, aqui ainda é assim. Pode ser que mude. Eu não acredito.
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Então, todos os preconceitos com relação a ser trabalho, ou não ser, são em relação ao teatro e

não em relação ao ser artista.  Se você for artista de televisão,  da TV Globo, você ganha

dinheiro e é famoso, aí tá tudo bem.

A outra  questão,  do  preconceito  misógino,  homofóbico,  etc.  É  um preconceito  da

sociedade. Então, durante muito tempo, as pessoas que faziam teatro – eu lembro quando

entrei no curso de artes cênicas, teve uma professora que disse assim: ‘à partir de hoje, quer

vocês sejam ou não, as pessoas vão considerar os homens ‘viados’ e as mulheres ‘putas’, se

você não querem serem considerados assim nem façam o curso, porque é assim que vai ser’.

De certa forma as pessoas acham isso até hoje. Acham isso até hoje inclusive dos atores da

TV Globo. São tudo um bando de ‘puta’, ganham muito dinheiro mas são um bando de ‘puta’

e ‘viado’ né?

Por  quê?  Porque  tem  ao  mesmo  tempo  um  preconceito  e  um  fetiche.  Tem  um

preconceito (faz cara de nojo), e tem um fetiche que aquela pessoa, em algum lugar, ela tem

que ser diferente dos outros. Tem isso, e faz parte. Então isto é um preconceito muito idiota.

Porque ele não é verdadeiro. O preconceito, não tem como fugir dele, ele vai estar na cabeça

das pessoas. 

P: Sim, sim. Aprender a respeitar as diferenças. Bom, eu queria explorar um pouquinho do

processo do Deboche, do processo de escrita...

E: O processo de escrita foi muito doido, porquê existia um gênero de teatro no Brasil, que

era o teatro de revista. Um gênero de teatro que foi muito vivo no Brasil,  não nasceu no

Brasil, veio de Portugal, mas ele, com a Dercy Gonçalves, as grandes vedetes, os grandes

comediantes, faziam teatro de revista. Quer dizer, você ia pro teatro para ter uma variedade de

interações, músicas, esquetes de piadas, um monte de coisas. Existia esse teatro no Brasil que

a Ditadura acabou com ele.  Porquê ele  era  crítico.  Engraçado,  divertido,  mas era  crítico.

Mexia com política, com tudo, como o  Deboche. Quando nós resolvemos fazer o  Grande

Deboche, a primeira ideia foi fazer um teatro de revista. Na nossa cabeça era um teatro de

revista  mais  relacionado  com  a  influência  que  tinha  no  cinema,  as  chanchadas,  não  as

pornochanchadas, mas as chanchadas da Atlântida, do que o teatro de revista mesmo. Por

quê? Porque nem eu, nem a Sílvia, nem qualquer um de nós, tinha assistido sequer um teatro

de revista na vida. A gente sabia deles pelas informações por ter lido, por fotografias, mas
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nunca veio nenhum teatro de revista do Rio de Janeiro pra Curitiba. Então a gente nunca tinha

assistido um teatro de revista mas sabia que existia.

O processo foi, eu e a Sílvia sentávamos e conversávamos do que que nós íamos falar.

Ah, vamos falar de religião? Que cena vamos inventar? Aí,  era assim.  Que cenas vamos

inventar? Uma cena assim, assado. Mas ela tinha que ser muito provocadora e sem-vergonha!

Porque  era  ideia  do  nosso  trabalho.  Aí  eu  e  a  Sílvia  mergulhávamos  naquela  cena  e

começávamos a trabalhar ela até que ela chegasse num ponto em que satisfizesse o nosso

desejo nesse lugar. Quando satisfazia, ótimo, vamos ensaiar. 

Então não foi um texto que foi escrito para ser montado, ele foi sendo escrito à medida

em que nós íamos ensaiando.  Nós ensaiávamos só no final  de semana,  porque durante a

semana tinha o curso de artes cênicas. Nós ensaiávamos sábado a noite, e domingo à tarde a à

noite, pra você ter uma ideia. Eu e a Sílvia escrevíamos na Gibiteca, onde eu trabalhava. A

Sílvia ia lá de tarde, nós sentávamos na máquina de escrever, ela do meu lado, e a gente

começava a  pensar,  escrevia.  Então foi  muito  fruto  de desejo e  daquilo que era possível

pesquisar. O Deboche foi sendo criado, cena a cena, conforme os nossos desejos, sabe?

P: Legal. Obrigado, Edson. Foi um ótimo papo. Fico feliz pela chance de contar um pouco da

História do Deboche.

E:  Exatamente,  levantar,  colocar em relevo de novo uma coisa que foi muito importante.

Aquilo  que  eu  falo  pra  você.  Se  tivesse  acontecido  em São  Paulo  ou  no  Rio  teria  sido

histórico. Como muita coisa é histórica na História do Teatro brasileiro. Mas a gente é de

Curitiba, e continua sendo de Curitiba, então a gente faz no nosso galinheiro aqui (risos). É,

mas é o nosso galinheiro aqui...

P: Vem mais um curitibano contar história dos outros curitibanos.

E: Exatamente!
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Entrevista 03 (resumida)

Entrevistado: Sílvia Maria de Moraes Monteiro

Data: Outubro/2016

Entrevistador e Local: Pedro Monteiro Bittencourt – casa de Sílvia Monteiro

Legenda: Pedro Bittencourt (P)/ Sílvia Monteiro (S)

S: Eu sou a Sílvia Maria de Moraes Monteiro Pazello, vários nomes, vulgo Sílvia Monteiro.

Eu nasci em Londrina, nasci em agosto de 61, e vim em 1976 para Curitiba. Quer dizer, já sou

mais  curitibana,  me sinto  curitibana,  sou de Londrina mas me sinto curitibana.  Hoje sou

coordenadora do curso de Teatro, do bacharelado em Teatro na PUC, e faço teatro, continuo

trabalhando como atriz, diretora, escrevo, produzo e tudo mais.

P: Então contando um pouco da sua história com o teatro. Por que que você fez teatro? Em

que momento da sua vida você decidiu entrar nisso?

S: Eu nunca tive uma, eu sou uma das pessoas que não teve um apelo, um chamado, nunca

sonhei em ser atriz, eu não imaginava que ia ser atriz. Nunca tive essa coisa. Eu queria ser

escritora,  queria  ser  espiã.  Quis  ser  um monte de  coisa,  mas nunca  nas  minhas  fantasias

passou ser atriz. O primeiro vestibular que eu fiz, não o primeiro que fiz, mas o primeiro em

que  resolvi  assumir  –  porque  eu  sempre  tive  um  monte  de  desejos  diferentes,  comecei

Arquitetura, parei – foi em Psicologia. Daí na Psicologia, estava no segundo ano, trabalhando

técnicas do Moreno, psicodrama. E um colega meu, que era veterano meu na Tuiuti na época,

o Juba Machado, que também é ator, falou: ‘por que que você não faz um curso de teatro? As

coisas do teatro podem te ajudar com técnicas pra fazer o psicodrama.’ ‘Ah, legal!’ ‘Vai lá no

Guaíra, tem um curso’. Daí fiquei com isso na cabeça. Daí falaram, ‘olha, no dia tal tem uma

banca’. Peguei lá uns textos, eu nunca tinha feito nada de teatro. Daí tinha que fazer um

monólogo, algumas outras coisas. Eu me preparei do jeito que achei que tinha que se preparar.

Me preparei sozinha porque também não conhecia ninguém ligado ao teatro. Todo mundo

assistia, e eu passei. Daí eu vi que passei e resolvi começar. Depois quando me disseram que

era  um  curso  de  quatro  anos,  equivalente  a  um  curso  superior,  eu  pensei  ‘bom,  vou

começando, a hora que me… a hora que eu aprender o que eu quiser eu paro.’. Chegou um

momento que ficou pesado levar  Psicologia e  o Teatro,  daí  eu tranquei  a  Psicologia.  Foi
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aquele primeiro baque. Porque você tranca Psicologia pra fazer Teatro. Primeira comoção na

família. ‘Só falta um ano...’ e daí eu tinha essa sensação, mas quando eu decidi que não era

não era nem mais um dia. Porque eu já sabia que não era mais. Embora eu, mesmo fazendo

teatro, por muito tempo…  eu ainda falava, quando me perguntavam, eu falava ‘eu estudo

teatro’. Eu demorei anos pra dizer ‘eu sou atriz’. Anos.”

P: E quando você fala, ‘eu sou atriz’, como que as pessoas reagem a isso? Na sua família, em

outros espaços...”

S: Agora, na minha família as pessoas falam com a boca cheia, né. Minha mãe fala ‘minha

filha é  atriz!’. É muito curioso assim, que com essa coisa também que eu adoro dar aula,

adoro dar aula de teatro, é uma das coisas que me faz muito feliz. Adoro preparar atores, fazer

treinamentos. Mas eu fiquei uns três, quatro anos sem trabalhar como atriz mas dirigindo. Em

função de coisas minhas, estéticas, inclusive pelo fato de estar dando aula. Quando eu voltei,

em 2015, como atriz. Minha mãe falou: ‘agora sim. Você está no lugar onde tem que estar,

que é no palco’ ‘Nos palcos’, que é como ela fala. Então é muito legal. No começo assim foi

difícil. Hoje eu entendo. A preocupação deles não era pelo teatro, mas era medo de eu não

conseguir sobreviver às dificuldades todas que eles imaginavam que eu ia passar. E que eu

passei, de fato. Dificuldades financeiras. Todas as piadas que as pessoas fazem… teatro tem

isso, né? Tudo aquilo que as pessoas dizem da gente, que a gente vai passar, a gente passa

mesmo. Em várias dessas coisas. Quando você fala ‘ah, eu sou atriz’, as pessoas olham e

primeiro acham engraçado. ‘Mas atriz… atriz!?’ ‘Sim, atriz.’ ‘Ah, mas você faz o quê?’ ‘Eu

sou atriz. Eu trabalho em teatro, gravo curtas se for preciso, cinema, o que for.’ ‘Mas, como

que eu nunca te vi?’ Né, porque atriz tem que ser igual fazer novela. De preferência na Globo.

Então as pessoas tem muita dificuldade de entender.

P:  Entendo… Como você não tinha essa relação com o teatro antes do curso, o quê que,

quando você entrou nesse meio, te surpreendeu completamente? Te tirou das bases, assim...

S: A Lala Schneider, a Ivone Hoffman, que foi a outra grande professora nossa. Eles disseram

assim, que o teatro me resgatou. E em um certo sentido eu entendo isso. Porquê eu fui muito

levada. Eu tinha alguma facilidade espontânea que eu não entendia. E isso pra mim era o que
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mais me assustava. Primeiro, quando eu passei, eu tinha visto algumas provas que eu achei

fantásticas. Falei, nossa, não vou entrar nunca. E eu entrei. Eu não entendi porquê. Eu sou

muito racionalista, eu gosto de entender as coisas. E eu não entendia como, porquê que os

exercícios que eu fazia, às vezes exercícios de improvisação, ou coisas que eu fazia só no

impulso, provocavam o impacto que provocavam nos meus colegas e nos professores. Então

isso pra mim foi muito assustador por muito tempo. Porque eu falei, como é que eu faço um

troço que eu fiz assim, ‘sem compromisso’ – com todas as aspas possíveis – e provoca isso?

Isso é assustador. Saber que você tem uma potência que você não entende, que você não

domina, e que pode ser devastadora em relação ao que ela provoca nos outros. Isso pra mim

sempre foi o que mais me assustou, e me assusta um pouco ainda hoje.

P:  Como  que  era  sua  turma?  Quantos  que  entraram?  Quantos  terminaram?  O  pessoal

continuou fazendo teatro?

S:  Olha, a minha turma que eu falo assim. Se tem uma sorte grande foi a minha turma, a

minha turma é a turma. Apesar que nós entramos em 40 e nos formamos em 9 ou 10. Então

minha turma éramos eu, Edson Bueno, Áldice Lopes, Rafael Camargo, Eliane Karas, Ivete

Bozaschi. Todos estes que eu estou falando continuam fazendo teatro.

P: Bom, você entrou no teatro, já em 82, no período da transição entre o Regime Militar e o

democrático.  Como era sua relação,  e  como você percebia a Ditadura antes  de entrar  no

teatro? Como você passou a perceber ela depois que você entrou nesse meio?

S: Quando eu vim pra Curitiba pra fazer o que era a Escola Técnica, que viria a ser o CEFET,

lá eu senti. Imagine, uma escola federal. Então eu fiz o CEFET de 76 a 79, e a gente tinha PM

fazendo a segurança dentro da escola, muito discretamente, mas dependendo da época do ano,

se você formava grupinhos na hora do recreio, vinha um PM pedir pra gente se, por favor,

podíamos nos dispersar. Ou seja, olha o que que a gente viveu e não elaborava, por que que

tem um PM dentro da escola cuidando de você no recreio? Muito estranho, né? Você começa

a se situar um pouco mais. Daí em 77, mais ou menos, eu tinha um amigo, que era do centro

acadêmico, e que falou se eu queria ir numa reunião. Era de um grupo, eles não falaram que

eram de comunistas, mas que era um pessoal que estudava Marx, que queria né… Sei… Que
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queriam se reunir numa casa perto do Parque São Lourenço. ‘Ah, eu vou!’. Daí foi a minha

primeira e única reunião com partido comunista. Fui nessa reunião nessa casa. Sempre falo

hoje em dia, parecia uma festa de crente. Muito engraçado. Cheguei, e todo mundo muito

sério, falando, mas bebendo. E falando muito sério, de Marx, e um papos que meio que já não

combinavam com o que eu achava. Já estava meio angustiada com aquilo. E que nada podia.

Eu lembro assim que, uma das meninas que começou lá, todas as vezes que tinha uma menina

que falava, tinha o tal do cara lá, não vou lembrar o nome dele, que meio que dava umas

cortadas nela. Eu estava chegando e falei, ‘pô cara, deixa a menina falar, eu quero ver o que

ela tem pra falar.’ E eu senti aquele… O olhar… Sabe quando você sente? Não tem nada, mas

só um olhar. ‘Hmmmm… Acho que isso aqui é muito clube do bolinha.’ De fato, tinha um

monte de homem, pouquíssimas mulheres, e eu meio que não gostei.  Falei ‘ah, tô fora…

Esses caras só fala umas coisas nada a ver, e nada pode, só eles que mandam, tô fora.’ Meu

negócio…

P: Não está aqui...”

S: Como que é? ‘Se eu não posso dançar não é minha revolução’. Tô fora. Então foi a minha

maneira.  Mais tarde,  fui  uma das primeiras associadas ao PT aqui,  achei que tinha a ver.

Várias coisas, depois de alguma maneira eu fui tentando olhar, mas sempre com um pé atrás.

Sempre tive um pé atrás com tudo, aliás. Achava que… Me aproximava, mas eu sempre fui

crítica.  Sempre demorei  pra  me envolver  nas  coisas.  Eu ficava sentindo assim… Achava

estranho.

P: E um pouco mais pra frente, nas ‘Diretas Já!’, nesses outros movimentos?

S:  Daí  eu  tava  de  cabeça  já.  Eu  sempre  gostei  muito  da  resistência  civil  mesmo.  Dos

movimentos civis. Fui no ‘adeus, 7 quedas’. Fiquei lá acampada com a velinha. (risos). Esses

movimentos eu acho que são o grande canal assim. Esses movimentos. Sempre achei que a

grande resistência é o comportamento. Nas ‘Diretas Já!’ a gente tava muito, muito envolvido.

Um pouco por causa do clima, um tanto porque podia se envolver. Meio assim, nós fomos

autorizados a nos envolver, nos manifestar. Era muito bom na época. A gente aproveitou uma

oportunidade e a gente quis fazer alguma coisa, também. Teve muita gente que mesmo tendo
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autorização não quis se envolver em nada, né? A gente já tava muito engajado em um monte

de coisa. Já estávamos em uma de chutar o pau da barraca, já com a nossa prática de teatro.

Teatro não tem jeito. Não dá pra fazer assim: ‘ah, esse aqui é o meu âmbito pessoal, e aquele

lá o meu profissional’. Teatro se imiscui na sua vida. É pessoal. Seu trabalho é pessoal. E o

seu pessoal é meio o modo como você vai ser como profissional também, não tem muito

como separar. Então a gente tava muito metendo a boca já nos trabalhos que a gente fazia com

o teatro, então não tinha sentido a gente como cidadão não estar metendo a boca também.

P:  Então  daí  o  Grande Deboche,  vocês  escrevem já  com o Grupo Delírio,  é  o  segundo

espetáculo do Delírio, vocês fizeram o Rato em Família antes, e daí partiram pra escrita do

Deboche. Como que o Deboche se conecta com esse momento de Diretas Já, de abertura?

S:  No  Deboche, a gente teve um veto total. Foi uma pancada. A gente já tinha aprendido

algumas coisas. Por exemplo, a gente já sabia que tinha que fazer duas versões da peça. Uma

que a gente apresentava pros censores e a peça como seria mesmo. E a gente passava por

aquela sessão de ter que marcar com a censura, vinham um ou dois censores. A gente passava

a peça inteira a portas fechadas pra eles, daí eles faziam o laudo deles e a gente ia buscar

depois a resposta. A gente foi censurado, vetado, na semana que a gente ia estrear. Quando eu

fui, eu que fui pegar o resultado na Polícia Federal, nossa, eu vim me ‘estabacando’ lá de cima

da Ubaldino, desesperada, a gente ia estrear no Mini, ‘vetou, tudo. Não pode fazer nada.’. Daí

entramos com recurso, da censura, explicando, fazendo justificativas, e tal. Foi um processo

doloroso, assim, e apavorante. Finalmente, a gente falava diretamente e o Edson finalizou

essas conversas, e quando ele recebeu a devolutiva, aceitaram nosso recurso, mas mantiveram

a censura do Hino Nacional, que a gente encerrava a peça cantando o Hino Nacional. É muito

curioso, porquê o Hino era um momento que a gente de fato cantava feliz. A gente não tava

sendo cínico cantando o Hino. No final a gente cantava tipo, de alma lavada assim. Porquê a

gente não podia  cantar  o  Hino fora de  momentos  cívicos  e  hasteamentos  obrigatórios  de

bandeira. Daí a gente falou ‘não, vamos cantar de verdade’. Pra mim era mais chocante…

Quer dizer, se você quiser cantar de coração aberto, depois disso tudo, dessa baixaria que a

gente aprontava na peça. 

A expressão de liberdade do  Deboche, a gente se reuniu, eu e o Edson escrevemos,

mas a gente escreveu a partir de grandes improvisações, de grandes conversas e de grandes
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fantasias de liberdade de todo o elenco. Então eu falava ‘o que que é liberdade pra você?’ ‘Ah,

pra mim é usar todas as drogas que eu quiser e ninguém me encher o saco por causa disso...’

‘Ah, é eu transar com quem eu quiser e não...’ Então cada um tinha a sua fantasia. Seus mitos

do que  que  seria  ser  livre.  E  daí  a  gente  entrou  naquela  discussão,  ‘mas  é  liberdade  ou

‘libertinagem’?’. Tanto faz, gente, porquê libertinagem é um tipo de liberdade também. Deixa

a pessoa, né? E nisso a gente combinou, vai ter que ter cena que represente, nem que não seja

a  pessoa  que  faça,  mas  que  represente  todos  esses  desejos.  Então  tinha  assim,  o  que  eu

desejava fazer, e o que eu gostaria de eliminar. Por exemplo, as porradas da polícia. As outras

coisas todas, que tinham cenas bem fortes. A opressão religiosa. Então a gente ria do papa, da

polícia, do carnaval, da Globo, óbvio, a gente ria da escola. 

Eu tinha uma cena, que era a lição de anatomia. Na época eu ainda fazia Psicologia.

Então eu tinha um livro de anatomia que a gente estudava. Então vou dar uma aula só dizendo

como é a vagina. O texto que eu falava, era de um livro de anatomia. Não era um texto, né?

Era o texto de anatomia.  Como é que a vagina funcionava,  e como é que ela funcionava

durante o ato sexual. A grande coisa, é que a Arlene Sabino, que era artista plástica, muito

ligada ao grupo. Ela fez uma vulva, um quadro de uma vulva que ocupava toda a boca de

cena, todo o espaço de cena. E eu dava a aula que… claro que, por exemplo, esse quadro não

tinha na apresentação da censura. Óbvio. 

P: Mas na temporada vocês usavam...

S: Na temporada o tempo todo. Pra censura a gente não mostrava. Então esses eram os nós

que a gente tentava dar. E daí era muito engraçado porque caia aquele pano. A plateia (suspiro

de susto!). Quando eles entendiam o que era, era um misto de dar risada, de nervoso, e de não

entender, e meio que não gostar de ver uma vulva gigante lá no palco. E quando eu entrava,

eu fazia um personagem ultra tímido. Eu entrava em cena e ficava numa pausa – acho que o

Pazello que contava – que ficava três minutos em silêncio, olhando em pânico pras pessoas.

As pessoas olhando em pânico pra mim e olhando pra ‘buça’ gigante na nossa frente ali. Esse

era o grande começo da cena. Depois eu só falava o texto, ia ficando cada vez mais feliz, mais

feliz, e dava beijo pra todos e ia embora. Era uma cena muito louca porque era uma cena que

era  uma lição  de  anatomia  mesmo.  E a  grande coisa  era  trabalhar  e  reconhecer  o  nosso

constrangimento. Era o meu lado feminista, né? É pra escancarar, então vamos escancarar.
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Escancarar o quê? Uma vulva. Na cara de todo mundo. É isso que a gente quer? É isso que a

gente vai ter. Então é um outro jeito, uma outra liberdade. Que é vamos mostrar o corpo. Ele

está  aqui.  Em cor,  em alto  relevo  e  gigantesca  na  cara  de  todo mundo.  Nós  não  temos

vergonha, nós podemos mostrar e falar dela.

P:  O processo de escrita do texto então. Veio das ideias que o grupo levantava. Mas como

funcionou o processo?

S: Nós tínhamos a dificuldade de estar estudando. Todos nós, também. O curso era a noite,

vários trabalhavam. Quem não trabalhava fixo fazia bico. Estudava de noite e ensaiava no

final de semana. O Edson se eu não me engano trabalhava na Gibiteca,  era na Fundação

Cultural, mas acho que já tava na Gibiteca. A gente arranjava lugares. A gente trabalhava

também muito sozinho. No final de semana a gente improvisava, fazia as cenas e tal. Depois

eu e o Edson nos encontrávamos, eu escrevia um tanto em casa, ele na casa dele, e a gente se

juntava, às vezes na Gibiteca, às vezes na casa dele. Na época eu morava com os meus pais

ainda, então era mais fácil ir pra casa do Edson, e lá a gente juntava. No ensaio do outro final

de semana a gente dava o texto e os atores testavam mesmo, pra ver se tava legal e faziam os

ajustes necessários. 

P: Como que vocês achavam que as pessoas iam reagir a isso? E como que elas reagiram de

fato?

S: Eu acho assim. Na verdade, a gente tinha uma coisa… A gente queria agradar as pessoas,

né? Não tem jeito assim. Mas a gente tinha uma coisa, talvez, por ainda ser, e acho que foi

nosso último espetáculo amador, e a gente também tava meio perto de terminar o curso, era

nosso último ano do curso, eu, o Edson e o Áldice, o Pazello ia terminar depois. A gente

queria mais é se divertir, sabe? Eu não sei tanto o que as pessoas vão achar mas eu sei que é

isso que eu quero fazer. A gente se ralava de rir. A gente se divertia um monte. A gente falava

‘nossa! As pessoas vão ficar loucas, né?’. E a gente se matava de rir pensando o que que as

pessoas iriam achar. Será que vai escandalizar? Será que não? Será que vai provocar? Tem

uma passagem que eu lembrei agora. A gente achava que a gente tava fazendo uma coisa que

ia arrepiar, né? A gente achava assim, que estávamos rompendo todas as barreiras. E tinha,
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algumas pessoas se escandalizavam muito,  outras riam demais, eu encontrei  com o Paulo

Camargo que é crítico – falei com ele ontem, olha que curioso, lá na PUC -  e o Paulo falou,

‘Sílvia, eu vi que você citou aí no livro das meninas, O Grande Deboche, eu voltei lá pra trás.

Assisti muitas vezes o Deboche. Essa peça marcou minha vida. Eu tinha uns 17 anos, vocês

ficaram muito tempo em cartaz, assisti umas 5 vezes. Era programa da gente, vamos ver o

Deboche.’ De fato  ele  teve muito impacto  nas  pessoas.  Mas eu acho que ele  não teve  o

impacto  que  a  gente  esperava  que  tivesse.  Ele  foi  mais  jocoso.  Foi  mais  festivo  do  que

violento. Eu lembro que no começo da peça, acho que foi o Pazello que teve a ideia, ou se não

foi foi ele que executou, quando a peça começava ele batia a porta e falava ‘agora ninguém

sai e ninguém entra!’.

E era lá no Mini!  Começava assim, primeira coisa  pá!  (barulho da porta batendo)

‘ninguém sai,  ninguém entra! Pode começar!’ E era um festerê.  Era um teatro de revista.

Durante a temporada, e a gente viajou com ela e tal, a Maria Alice Vergueiro, que é minha

musa, e nossa. Ela assistiu o espetáculo. Ela falou pra gente ‘é lindo, muito legal o espetáculo

de vocês, mas ainda escorre leite pelo canto da boca. Quando tiver escorrendo veneno, vocês

vão estar no ponto’. Então acho que a Maria Alice, com toda a resistência que ela é. Ela é uma

das  grandes  figuras  do  teatro  de  resistência.  Ela  viu  a  nossa  fúria,  mas  ela  viu  a  nossa

inocência também, a  nossa ingenuidade.  Essa falo nos marcou muito.  A gente achou que

estava estourando, mas tá o leitinho ainda aqui, falta cair veneno. Então acho que ela deu uma

visão do que nós éramos. Com toda nossa pureza e toda nossa ingenuidade. Cheios de fúria,

jovens,  sonhos de liberdade,  fazendo nosso limite,  mas, a gente não sabia de muita coisa

ainda. Intuía, mas ainda não sabia.

P:  Eu tenho uma imagem do cartaz da peça,  que é  o Dom Pedro I  montado no cavalo,

completamente nu, no Grito da Independência. De onde que veio essa ideia? Como que foi o

processo de criação?

S: Eu vou contar bem a minha memória disso. Porque a gente falou um monte de coisa. Claro

que quando a gente estava falando de liberdade, a primeira coisa foi o Grito da Independência,

então nós vamos dar o nosso Grito da Independência. De cara a primeira imagem foi o Dom

Pedro. Daí tiveram muitas conversas e teve assim, em algum momento, teve aquela história de

‘o rei está nu’. ‘O rei está nu!’ E daí a Arlene Sabino, de novo, óbvio, né? Ela disse assim… A
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gente sabia que tinha que ser no tom da peça, era jocoso, um cartoon… Eu lembro da Arlene

falando, ‘mas eu posso desenhar o pinto do D. Pedro?’ A gente se matou de rir e falou, ‘acho

que pode, né!’. De fato, tá lá ele peladinho. Tinha essa coisa de ser um grito de liberdade, de

ser divertido, ser um esculacho, que é a coisa brasileira. ‘Tá rindo de quê’, né? Um tosco às

vezes, você tá lá fazendo piada de você mesmo e nem sabe o que tá fazendo. Essa fantasia de

que o rei está nu, e ao mesmo tempo a sombra de que o rei está nu mas ninguém pode dizer

que ele está, no fundo, a gente não estava tão livre quanto achava que estava. Mas isso são

grandes intuições né, não é tão elaborado.

P: E tudo num processo de discussão…

S:  No processo de discussão. A gente vai lá, a Arlene vem com o desenho, e a gente já se

ralou de dar risada, e jamais ia pensar que ia ter o efeito. O que eu falo, é incompreensível,

porquê é uma brincadeira.

P: Então me conta um pouco sobre esse efeito…

S: A gente achou que as pessoas iam falar: ‘olha que cara de pau!’. A gente pensou que eles

iam achar que era uma molecagem. ‘Ah, não precisava né, mas olha que engraçado’, mas que

iam dar risada, porquê o desenho é muito engraçado. Ele não é exatamente desrespeitoso, ele

é gozado mesmo só. E tinham várias coisas assim. Porque embora fosse uma prática comum

colar cartazes na rua, era proibido. Então é sempre uma coisa que você faz de madrugada. A

gente sempre faz saindo e colava, como era nossa prática, forrava a XV de cartaz. A gente ia o

mais madrugada possível pra saber que ninguém ia colar o cartaz em cima do cartaz da gente.

A gente colava os cartazes e fazia a manutenção um pouco antes de começar a sessão da peça

durante a semana. A gente colou cartaz e andando num dos dias seguintes que a gente foi, a

gente viu ‘ah, o nosso cartaz tá aí ainda’. A gente sempre sabia que tinham tirado porque

tinha que repor, né. A gente viu que rasgaram, ‘ah, que sacanagem!’. O primeiro que a gente

viu, ‘ah rasgaram bem no pipa do D. Pedro’ e demos risada. Fomos andando, e era ali na XV,

naquele que tem as marquises que é, hoje em dia o hotel dos nossos sem teto ali, naquela rua.

P: Na Monsenhor Celso?
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S: Ali que me chamou atenção quando a gente viu. São aqueles pilares todos, né? E a gente

tinha um por pilar. Então a gente ia passando e ia vendo ‘ué, mas o outro também’. A gente

voltou e foi vendo que todos tinham sido rasgados só no pintinho do D. Pedro. Eu pensei, a

pessoa se dá ao trabalho… Por que que não rasga o cartaz? Não sei se ele foi simpático, se foi

engraçado, não sei interpretar, mas a pessoa rasgou, tirou só os pintinhos do D. Pedro gente. E

foi um transeunte, um cidadão, porque quando tinha que tirar eles tiravam. Como os cartazes

tem os dados, a gente nunca passou por isso porque era mais na passagem e as coisas estavam

mais light mesmo, eles entravam em contato com o dono do cartaz, sabe? A PM ou a PF pelo

menos iam falar, ‘escute, o que que é esse teu cartaz aqui?’ A gente não chegou a passar por

isso, se não fizeram isso com a gente, não foi a Polícia.

P: Bom, tem algumas visões sociais sobre o teatro, pra quem olha de fora, a gente sabe que

tem  essa  associação  de  discursos  misóginos  e  homofóbicos  apontados  aos  artistas,

especialmente ao teatro. Mas a gente também sabe que, dentro de si, o teatro é considerado

um espaço mais inclusivo, aceita o estranho, o diferente. Como que era pra você ser uma

mulher fazendo teatro? Seus exemplos e seus problemas?

S:  Eu  acho  assim…  O  teatro,  claro  que  a  gente  traz  uma  bagagem  e  traz  os  nossos

preconceitos e os nossos problemas todos juntos, né? Mas o teatro é esse rolo compressor

mesmo. Ali dentro a coisa acaba não podendo vingar. Não tem espaço. Até, não sei se é uma

certa patrulha assim, mas não combina você ser careta dentro do teatro, não combina, não dá,

porquê é um espaço de liberdade, de criação. Não tem jeito. Você sai de noite, pra paquerar,

algumas incursões que você faz fora do meio do teatro. Você sai na noite encontra um cara e

começa uma paquera, e quando você fala… o cara fala ‘ah, você faz o quê?’, ‘eu faço teatro’,

é impressionante. Mudava o comportamento do cara. Ele já te olha, como quem fala assim

‘então  hoje  eu  vou  ter  farra.’.  Automático.  Ou  ele  vai  achar  que  você  tá  chapada,  é

maconheira, obviamente. E que você vai dar pra ele sem… São as meninas do teatro. E isso

na família. As pessoas acham que… Isso é muito incompreensível. Por exemplo, eu ouvi da

minha madrinha ‘nossa filha, você sempre foi tão inteligente, você podia fazer qualquer coisa

na sua vida, porquê isso?’ Pois então: ‘eu podia fazer qualquer coisa da minha vida e estou

fazendo’. Então tem isso. Como se fosse, ‘não conseguiu fazer outra coisa’, ‘ai que pena...’,

118



‘tava indo tão bem e agora caiu nisso...’. Como se o próprio fazer teatro já fosse um tipo de

droga… um pouco ele é (risos). Mas que você está fadado a ser pobre, a ser alternativo, a não

ter lugar. Um outro lado que acho que tem de as pessoas tem de anular a potência do teatro é

também  rir  da  loucura.  ‘É  aquele  povo  do  teatro  mesmo.’  Através  do  ataque  ao  teu

comportamento, (conseguem) diminuir o valor do que você faz e do que você fala. É um

ataque à pessoa. Então é muito comum os artistas receberem um ataque à sua pessoa, e não ao

que ele faz. Então o que você faz fica em segundo lugar. Então essa acho que é uma arma

forte da censura. Ele ataca o teu comportamento, ataca quem você é. Então daí você não é

levado a sério porque é um ‘porra louca’, é ele que tá falando… Se é um professor de História

é  outra  coisa,  mas  é  só  uma atriz  lá… Devia  estar  ‘emaconhada’. Essa  arma  acho mais

perigosa,  porque  as  pessoas  lá  no  fundo,  um  pouco  por  inveja,  um  pouco  por

desconhecimento,  concordam  mais  facilmente,  aceitam  mais  facilmente.  Porque  se  você

chegar e dar uma surra, como fizeram na época lá do Roda Viva, prender um elenco inteiro e

dar  uma surra  porquê tá  falando contra  o governo,  todo mundo se  revolta.  Mas  se  você

começar com um ataque sutil… ‘imagina, essas vagabundinha aí...’, né? Então tinha muito

disso  assim,  sabe?  Então,  essas  coisas  você  vive.  Hoje,  vendo  com  os  meus  alunos,

infelizmente, você pensa que 30 anos depois tá tudo resolvido, né? Eles relatam coisas muito,

muito parecidas. Não tá tão diferente assim.

P:  Bom, por mim é isso. Obrigado pela entrevista, pelo tempo. Se você quiser falar mais

alguma coisa, adicionar mais alguma coisa para os autos…

S:  O que eu acho assim. Que legal de você estar fazendo essa pesquisa. Eu acho que você

também deve estar, suspeito, em um movimento que tá aparecendo, querendo criar algum tipo

de vida, que é olhar pra sua História. Pra entender a sua História, a sua coisa, o que que nós

somos aqui. A natureza das coisas aqui,  sabe? Essa coisa de você estar com o pé no seu

quintal e a cabeça no mundo assim. Eu acho isso precioso. Eu fico muito feliz de estar sendo

objeto vivo de uma coisa que está aí ainda. Num momento que a gente fica vendo coisas no

Brasil e no mundo que a gente fala, gente, esse filme eu já vi. Fui protagonista, com outra

idade, de quadros muito parecidos. Isso é meio assustador.  Então é urgente mesmo que a

gente pense sobre isso. Fale sobre isso agora. Com olhar de agora. Dessa História que está

acontecendo ainda, ela não aconteceu, esses trinta anos não são passado, né? Nós estamos
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todos vivos, fazendo teatro. Todos esses. Todos que estavam no  Deboche estão aí na ativa.

Nós estamos fazendo teatro. Exercendo as mesmas influências, e sofrendo ainda as mesmas

coisas que nós sofríamos trinta anos atrás. Então fico muito feliz.

P: Ótimo, obrigado.
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Entrevista 04 (resumida)

Entrevistado: Luiz Carlos Pazello

Data: Outubro/2016

Entrevistador e Local: Pedro Monteiro Bittencourt – casa de Luiz Carlos Pazello

Legenda: Pedro Bittencourt (P)/ Luiz Carlos Pazello (LP)

LP: Meu nome é Luiz Carlos Pazello, nasci em Curitiba em 1961. Eu sou artista, ator, diretor.

P: Quando você entrou no CPT? Como você ficou sabendo do curso? O que te levou a entrar

no curso de teatro?

LP:  Olha, naquela época nada levava ao curso de teatro. Não tinha divulgação, não tinha

promoção, não tinha nada. Eu cheguei lá por causa de uma professora minha que disse ‘cara,

você tem que fazer o curso lá’. Acabei indo pro curso em 1983. Agora na minha cabeça, eu

penso que minha família, uma família muito simples, pobre. Meu pai tinha uma máxima que

dizia ‘contra a força não há resistência’. Eu descobri, entrando no curso, que eu realmente não

podia resistir a nada, porquê eu não sabia de nada. Ali eu comecei a me instruir, vamos dizer

assim, politicamente. Eu comecei a adquirir um conhecimento que eu não tinha. 

Eu lembro que quando a gente fazia o Grande Deboche num momento de respostas,

reflexões  sobre a  Ditadura,  eu acho que foi  a  Maria  Adélia  que  falou,  que o Médici  era

bonzinho. Ele era bonzinho pela fotografia. Eu emendei ‘ele gostava de futebol!’. Então essa

era a imagem que a gente tinha dos militares. A gente não sabia nada do que acontecia. Apesar

de que ali já tinha entrado no Figueiredo, e o Figueiredo meio que ‘avacalhou’. Mas quando

eu entrei no teatro eu estava um pouco mais arejado do que eu pensava na época. Um dia eu

tava indo pro teatro em 1984, acho que sim, no final do ano. Eu tava indo pro ensaio do

Deboche, os primeiros ensaios, e eu passei na Boca Maldita no primeiro Diretas Já. Eu disse

‘eu sei o que que é isso’. Não fiquei surpreso. Fique lá, tomei bomba de gás lacrimogêneo.

Peguei camiseta, boné… O boné quando eu tava indo pro curso tiraram da minha cabeça e

saíram correndo. Eu cheguei no curso com a camiseta escrita ‘eu quero votar pra presidente’.

Na sequência a Maria Adélia chega com a mesma camiseta. Foi muito legal. A gente tava

fazendo uma coisa  que já  tinha  caminhos por  onde começar.  As  Diretas  Já  foram muito

importantes eu acho pro  Deboche, porque essa coisa da abertura estava ali um germe bem
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interessante.

P: Já que você entrou na questão das Diretas, como vocês reagiram quando as eleições não

foram diretas? Quando o Tancredo foi eleito pelo Colégio Eleitoral mesmo.

LP: Não lembro, mas eu lembro da situação geral. Eu acho que as pessoas sabiam que tava

indo pra abertura. Os guardas, os policiais não paravam mais a gente na rua com vontade de

‘encher de bolacha’, torcendo pra que você não tivesse um documento pra poder te bater. A

polícia tava com uma outra postura. A sociedade também. Todos os anos, os 4 anos que eu fiz

o CPT, nunca teve violência policial, que eu soubesse, gratuita do tipo ‘comunista? Pau nele’.

Isso acabou, então a gente sabia que tava acabando. Mas a frustração foi grande, porque ele

era muito carismático, tipo um ‘papai noel’, um vovô, você acreditava naquela figura. A gente

achava que ia dar… e não deu. Foi uma grande tristeza.

Do  eu  fazer  teatro.  Foi  difícil.  Na  minha  casa  foi  uma  confusão.  Era  uma  casa

humilde,  simples.  Meu pai  achava que  eu  ia  morrer  de  fome… mas também,  corre  esse

risco… Minha mãe achava que eu tinha que fazer uma faculdade de administração. Meu

irmão me enchia o saco anos e anos seguidos. As minhas irmãs não queriam nem falar no

assunto. Não, a Simone até meio que dava uma força.  Foi rechaçada essa ideia. Mas não

adiantava  eles  rechaçarem,  eu  já  estava  fazendo.  Mas,  sempre  que  podiam,  davam  um

jeitinho. 

O teatro é uma coisa maravilhosa. O que que foi o Grupo Delírio? Uma vez, o Grupo

Delírio existia com outro nome, Coisa Toda. Eu tinha entrado no primeiro ano do curso de

teatro e de repente, no meio do ano, entra o Edson e a Sílvia lá na casa da minha mãe pra me

convidar pra fazer parte do grupo de teatro. Eu fique ‘puxa, vou fazer parte do grupo’…

P: É né, que você entrou um ano depois deles? Eles eram de 82, e você de 83?

LP: Exatamente. Aí eles tiveram um racha, uma cisão lá no grupo deles, e eles mudaram de

nome, aí eu já tava junto. A gente fez um trabalho com o Luís Otávio Burnier, que deu o nome

do Grupo Delírio,  e  ali  que formou-se o  grupo,  por  isso  que sou fundador do  grupo.  O

Deboche teve uma coisa muito estranha. Ele começou com várias pessoas que não ficaram…

o Cesar Almeida, a Delvane, acho que só… Quando eles saíram ficou uma coisa assim: o que
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você não quer fazer é o que você vai fazer. Não quer falar mal de policial? É você mesmo que

vai falar mal do policial. Ou você assume a peça pra você, ela é sua, inteirinha sua, ou não

adianta você renegar algum pedacinho. E assim foi indo. Por isso que ela tinha esse impacto

especialmente em Curitiba. As pessoas viam, pelo jeitão – eu tenho sotaque, tenho o jeito, sou

nascido em Curitiba, tenho esse andamento diferente – então os curitibanos vendo eu falar pra

eles, eu estou no núcleo cultural deles, eles sabiam do que eu estava falando. No começo da

peça, a gente dizia ‘abertura! Diretas já!’, entrava uma menina pela plateia gritando isso. Daí,

eu acho que era eu que falava… ‘quer dizer que agora pode tudo? Então fecha a porta!’. É

uma coisa dúbia. Uma coisa invertida da afirmação, mas quem ficava com medo era a plateia.

P: A Sílvia comentou comigo dessa cena, e falou que era você mesmo. Ela achava que era

você que falava ‘agora ninguém entra e ninguém sai’, meio oposto do ‘ame-o ou deixe-o’, não

tem essa, deixar não é uma opção...

LP: Não é!

P:  Me conta algumas cenas do  Deboche, algumas cenas que te chamem a atenção quando

você pensa no espetáculo agora.

LP:  Do que me chamava a atenção, era a virada rápida que ele dava em relação as cenas.

Então a gente entrava, não lembro bem em que cena, sentava nos camarinzinhos onde eram

nossos cenários, e a gente saía meio pelado cantando uma marchinha de carnaval.Então essa

agilidade, como artista, é muito legal. Uma vez eu tava no Rio de Janeiro, nessa que a gente

foi  no festival  de verão  (de 1986,  com o  Deboche).  Que eu digo pra  você que eles  não

falavam a nossa linguagem. O Rio de Janeiro e São Paulo eram fechados e se odiavam ao

mesmo tempo, culturalmente. 

Quando nós chegamos no Rio, chegamos lá falando “leite quente”, nós chegamos lá

falando nosso dialeto, com a nossa postura, nossa marcação e com o nosso jeito. É que nem

quando você encontra alguém falando ‘polaco’ com você e você fica estranhando (fala com

sotaque polonês)… quando você não gosta do sotaque aquilo vai te dando uma angústia. Eu

tenho certeza que foi isso que deu o maior problema pro Deboche no Rio. Hoje em dia isso

não acontece mais, Curitiba já está no mapa. O curitibano pode tá lá curitibanês que não tem
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problema. Naquela época não. Lá no Rio, eu tava… Nessas coisas de trocar muito rápido a

cena… Eu tava com uma sinusite horrível, que doía um monte, e tinha que entrar em cena,

entrava no camarim, tinha que tirar e colocar uma roupa de crente. Quando me abaixei pra

colocar a calça travou. A dor era tanto, que eu não consegui entrar (em cena). Pensei ‘meu

deus, vai cagar com a cena’. Elas fizeram a cena inteirinha, a Sílvia, a Dedela e a Eliane

fizeram a cena inteira sem que eu tivesse entrado, ficaram assustadas mas fizeram. Eu não

conseguia me mexer de dor. Ou seja, imagine, você baixou a cabeça pra puxar a calça e já não

dava mais tempo de entrar. A mudança de cena era muito rápida, isso era excepcional na peça

eu acho.

P: O Deboche tem uma boa ressonância ali com a mentalidade da época de liberdade político-

institucional…

LP:  Quando o público carioca,  não a crítica,  assistia,  aí  tinha um retorno bom e a coisa

acontecia. Por quê que isso não aconteceu com os críticos? Por causa do sotaque, é a única

coisa que eu posso pensar, porquê a peça era muito boa. Eu comecei a me interessar por

política na minha vida, antes que eu me esqueça… Tinha uma namorada minha que era do

MR-8 e me convidou pra ir numa reunião. Aí ia num lugar e falavam ‘o aparelho caiu!’ saía

correndo e ia pra outro ‘ah, o aparelho caiu!’… Na quarta vez eu pensei assim ‘eles só tão

querendo me deixar com medo de alguma coisa que eu não sei o que é, não vou mais!’. Tinha

uma conversa ou outra, mas já estava esvaziando isso. Tinha um ou outro foco mais violento,

mas essa… As pessoas tavam vendo que tava mudando. Não sei explicar.

P:  Vocês  conseguiam  ver  bem  essa  censura  no  curso  de  teatro.  Me  contaram  que  iam

inclusive assistir apresentação de fim de semestre de vocês. Antes de entrar no teatro, um

pouco mais jovem, quando que você percebia a Ditadura, se é que percebia ela?

LP: Não percebia não. Eu comecei a perceber de fato quando comecei a fazer teatro com o

Antônio Carlos Kraide, que agora dá nome a um teatro daqui. Ele era um gênio. Um gênio.

Era um Baco, um Dionísio. Era uma pessoa, nossa… apaixonante. Eu fui fazer um curso com

ele de um ano. Improvisações. Não tinha nada. A censura ia assistir. Na outra, ‘momentos do

teatro ocidental’, pedaços de espetáculos do Shakespeare, Nelson Rodrigues, mas pedacinhos
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só… censura assistindo. Eu lembrei, comecei a entender aquela coisinha que tinha na frente

da televisão. Você chegou a ver o certificado de censura?

P: Agora é só faixa etária né?

LP: Era a tela inteira da televisão! Aparecia “censurado para mais de X anos...”, certificado

pela censura. Era esse mesmo certificado que davam pra gente poder apresentar. Então ali eu

comecei a entender porque que os caras paravam a gente na rua pra dar geral. Eu só pensava

antes ‘é o trabalho da polícia né… se tiver algum vagabundo eles vão prender’, mas não era

isso. Não era. Era só pra fazer merda.

P:  Ali nessa época do curso, quando você saíam a noite pra socializar, ficavam só com o

pessoal do teatro? Ou vocês entravam em contato com a galera das outras artes? Como que

era nos momentos de lazer?

LP:A princípio a gente era grudado um no nariz do outro. Na saída às vezes misturava, mas a

gente saía muito as pessoas de teatro com pessoas de teatro. Tinha os bailarinos que a gente

encontrava no meio do caminho, o pessoal da orquestra sinfônica nunca… Mais os bailarinos.

Eu,  que  era  casado  com uma artista  plástica,  convivia  muito  nesse  meio.  Mas  as  saídas

normais eram as pessoas de teatro. Como a gente era meio pobre nesse meio, a melhor saída

era um café a noite pra bater papo. Sabe que a política não era um assunto recorrente. Não era.

Falava de alegrias, de assertivas, de nãos, mas política não era muito o tema, apesar de a gente

estar no teatro, estar no meio, não era uma discussão que pautava muito.

P:  Você mencionou o Kraide. Das outras grandes figuras do teatro curitibano, de gerações

anteriores, você teve algum contato? Com o Gemba… ?

LP: Trabalhei em três peças com o Gemba. Esse sim era um comunista. Até dizer chega. Ele

era muito legal. Não tinha uma peça dele que era vadia assim, tudo tinha uma denúncia, tudo

tinha um motivo de ser, uma expectativa de vida. Ele era muito engajado, era uma pessoa

generosa com os ideais dele. Ele não se omitia de falar, de entregar e denunciar. Ele sempre ia

a favor disso. Ele é uma das pessoas mais queridas que eu conheci no mundo. As pessoas
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morriam de medo, que ele dava uns esporros que berrava. Eu nunca levei um esporro dele. Só

pensava, ‘que gente burra, vai se meter com o diretor agora! Cala a boca, animal!’ (risadas). A

única vez que ele me deu uma bronca ele me pediu desculpas depois.

P: Como você falou que nada te chamava pro teatro nessa época, ninguém divulgava o CPT.

O que que te surpreendeu no teatro? Do jeito de se expressar e se comunicar?

LP: O ar. Era outro ar. Ali parece que podia. Essa coisa do ‘fecha a porta’. Ali parecia que

podia. Sabe? Não era… quem escuta isso pensa, mas não era uma ‘libertinagem’, ‘putaria’…

não é isso. É um lugar onde você pode se expressar que ninguém vai torcer o nariz. Pode até

ser uma coisa conservadora, o problema é teu! Ele é um ambiente poroso à você, aos outros,

aos  pensamentos.  Isso  foi  uma  coisa.  Eu  fui  fazer  o  teste,  que  tinha  que  fazer  uma

improvisação e decorar um texto. Eu fui fazer o teste e senti ‘meu deus, é isso que eu quero.’.

As pessoas ficavam com medo por causa da banca, mas eu não via banca, eu via público. Me

olhando. 

P: Essa coisa de atrair o olhar…

LP: É… Ali era verdade. Essa sensação que eu tive é verdade. Você podia achar oposição ao

que você pensa, mas você não achava castração. Sabe? É muito diferente. É dialético. Porque

eu converso, ela conversa, mas você diz ‘peraí, então me escute que eu te escuto’, daí sai uma

coisa bacana. É isso, no meu modo de pensar, que me impulsionou sempre no Deboche, é esse

‘eu posso’, ‘eu vou’, ‘eu tenho’.

P: O processo de criação do Deboche envolveu muito diálogo né?

LP: Muito. Muito. Até levantar os pontos que a gente queria abordar demorou muito. Então

aquilo ia enchendo o saco… um dia eu disse, ‘temos que falar sobre a família’, ‘pô, a gente

fez o Rato agora que só falava sobre família!’ Eu disse ‘tem que falar sobre a família, tem que

criticar!’. Pintou uma cena da família. Então cada um que sentia necessidade de falar alguma

coisa falava… até hoje, dava pra fazer uma peça por ano falando sobre a família. De repente

tava lá,  aquela cena que eu falei,  que a mãe era destroçada pelo marido,  filho,  filha.  Ela
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ganhava uma televisão, e no momento que ela ia assistir a novela o marido falava ‘não vai

assistir porra nenhuma! Tá passando futebol!’. Essa bobagem, as pessoas ficavam surpresas

‘nossa! Que horrível!’.

P:  Do jeito de fazer teatro como vocês fizeram com o Deboche, de serem diálogos, de se

saciar essa vontade. Disso, o que que você levou pro resto da sua carreira? Afinal de contas

são 30 anos de carreira pós-Deboche. O que que você acha que fez durante sua carreira que dá

pra perceber os indícios já no Deboche?

LP: Olha, eu tenho uma formação muito forte no teatro que é o Kraide. Ele tinha uma verve,

quando ele não estava lisérgico, ele tinha uma verve desse tipo de comédia, não só política,

mas cáustica. Então o Deboche foi uma coisa que eu achei que é bom, mas o Grupo Delírio

fez uma coisa sensacional. Nós tivemos aula no CPT e era um curso de formação de ator

clássica. A gente trabalhava Stanislawski, que é o papa da interpretação realista, alguma coisa

ou outra de Artaud, mas a base da nossa interpretação era realista. Daí a gente trouxe na

primeira peça do Delírio um cara chamado Burnier. Ele tava trazendo pro Brasil, agora, o

teatro físico. Ali  aconteceu uma coisa na minha cabeça.  Quando acabou o treinamento de

teatro físico, todos nós mortos, exaustos, ajoelhados no chão. Eu pensei, ‘eu nunca mais vou

fazer teatro daquele outro jeito’. Mudou uma coisa dentro de mim. O teatro realista pra mim

serve uma base, mas o impulso físico virou mais importante. O Deboche era isso. Tinha essa

movimentação rápida, vários tipos, composições físicas diferentes. Essa, pra mim, foi uma

juntada do CPT com o Burnier. Aí nós fomos apresentar o Rato pela última vez em Campinas.

Já  estávamos  fazendo  o  Deboche e  fomos  apresentar  o  Rato.  Estávamos  em  Campinas

apresentando  a  peça  e  o  Tancredo  morreu  durante  a  apresentação.  A gente  sabia  que  o

Tancredo tinha morrido, mesmo sem ter celular na época, 80 e quanto?…

P: 84 que o Tancredo morre

LP: A gente termina a peça e avisa pra plateia. Eu lembro de eu e o Edson, voltando pra casa

de ônibus. A gente não falava. Pô, tá tudo errado né. Não era Diretas, mas se fosse ele era o

candidato e ia ganhar. Um silêncio. Esse silêncio também tinha às vezes no Deboche, sabe?

Um  hiato.  Uma  suspensão.  ‘Será  que  vai  dar  certo?’.  As  nossas  preocupações  políticas
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estavam lá. As nossas. 

P: Você mencionou da influência do Stanislawski e do teatro realista, mas e de dramaturgia

brasileira? E das figuras da dramaturgia curitibana? Falamos de Kraide e Gemba, mas e a Lala

Schneider,  por  exemplo?  Como  era  a  relação  com  eles  quando  vocês  ainda  estavam

começando?

LP: Olha. A cantina do Teatro Guaíra era o que é o Café do Teatro (hoje). Todos estavam lá.

Menos o Gemba, que era mais recluso. Ele tinha um pacote deste tamanho (faz um gesto de

uma sacola grande) de remédio. Ele tomava os remédios, era hipocondríaco até dizer chega…

Então ele não ficava lá, mas todas as gerações estavam lá. A Lala Schneider… o Maurício

Távora  já  tinha  morrido  quando  eu  entrei,  mas  eu  conheci.  Todo  mundo  estava  lá.  Eu

conseguia emprego de chegar na Cantina e dizer ‘escuta… estou desempregado, alguém não

vai montar uma peça?’ e conseguia emprego assim. Então a classe artística do Paraná era uma

rolha. Era um nada. Eram, o quê? 30 pessoas? Se muito. Se muito trinta pessoas. Então era

uma realidade diferente. Porquê de certa maneira, quem estava lá era porque queria estar. Não

estava lá porquê é bonito. Tinha que passar por cima de um monte de coisa pra ser ator. Um

monte de coisas. 

Você perdia a família, os amigos. Os amigos diziam ‘você tá fazendo teatro ainda?’

com uma carinha que diz ‘aí, virou ‘bichona’?’. O meu primo dizia assim ‘agora que você

entrou no teatro não vai virar viado, né!’ Eu dizia ‘por quê? Se você entrasse você virava?’

(risadas). Eram coisas que você tinha que ter respostas. Na época eu tinha respostas muito

boas. (risadas) Era chato. Então você acabava se afastando dessas pessoas, era chato lidar com

aquilo. E não era moda. Agora é moda. Mas era mais fácil fazer teatro naquela época no

sentido de conhecer as pessoas, de saber com quem você quer trabalhar. Agora é difícil, bem

difícil. Mas a Lala Schneider foi minha professora. A Ivone Hoffman, que é uma puta duma

atriz,  foi  minha professora.  A Eudósia  Cunha,  que é  uma das maiores  fonoaudiólogas  do

Brasil vinha dar aula aqui em Curitiba uma vez por semana dar aula pras quatro turmas do

CPT. Então não tem comparação o curso CPT com qualquer curso que tem agora. É tudo

muito bom, mas aquilo era uma  coisa. Um espaço de se aprender a fazer teatro. Lá, nesta

merdarada, que nasceu o Delírio e que nasceu o Deboche. Nós ensaiamos o Deboche dentro

do Teatro Guaíra nas mesmas salas que a gente tinha aula, sabe? Era uma coisa fundida. O
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Teatro  Guaíra  e  o  Grupo  Delírio  eles  se  misturam nessas  duas  ou  três  primeiras  peças,

inclusive com as pessoas que não eram do grupo, porquê eles iam assistir  a gente,  e não

acreditavam que a gente estava fazendo o mesmo teatro, fazendo o mesmo curso que eles e

fazíamos aquilo. Tinha uma certa surpresa em como a gente conseguia fazer aquilo. E a gente

conseguia.

P:  Pra ir encaminhando pruma reta final, queria te perguntar sobre o Teatro Guaíra. Mas o

Teatro Guaíra, pra quem não conhece tão familiarmente, tem os três espaços diferentes: o

Mini-Auditório, o Guairinha e o Guairão. Vocês, estando dentro do Teatro, como que olhavam

pra esses espaços? O que que cada um deles representava pra vocês?

LP:  Assim, de maneira… De maneira sucinta. O Mini-Auditório era o curso de teatro. O

Guairinha era a formatura do curso. O Guairão, pra mim, era aula de voz. A professora levava

a gente no Guairão fazer aula de voz, ela ia lá na última fileira do Guairão e ‘agora projeta a

voz!’. Dentro do Guairão…

P: Que é aquele monstro de teatro!

LP:  Aquela monstruosidade! O Mini-Auditório parava pras peças do curso de teatro e era

muito legal. Cada turma ficava quase um mês em cartaz com a peça, e a formatura era no

Guairinha.

P:  As peças,  quando faziam nos  grupos e  se  apresentavam no Guaíra,  iam pro  Mini  ou

Guairinha… Uma peça amadora mas que não era propriamente do curso.

LP:  Pro Mini. O Mini era pro movimento amador do Paraná, não só de Curitiba. Era um

espaço para os amadores. Então por isso o curso apresentava lá. Então quando a gente fazia as

peças ia no Mini. Uma vez fizeram uma peça chamada Vamos transar, uma peça de educação

sexual alemã espetacular. De babar. De ir lá e dizer ‘te amo’. O cara que escreveu, genial. Eles

fizeram e  lotava!  Dava  volta  na  esquina,  não  tinha  ingresso  pra  vender,  vendia  pro  dia

seguinte, pra semana seguinte. Tinha uma chata. Não sei se era a Eloá ou a Iara Melo. A gente

ia entrar e elas falaram ‘a gente tá saindo por causa de vocês! Espero que vocês consigam
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manter a média!’. Tinha mais gente vendo a gente (risadas). ‘Será que eu vou falar pra ela?’

P: Legal! Bom, as minhas perguntas acabaram… Se você quiser comentar mais alguma coisa,

sinta-se a vontade.

LP:  Quando você proíbe alguém de falar alguma coisa é luto. Porquê a gente só é o que a

gente consegue falar. A gente não tem telepatia. É motivo de tanta coisa besta, porquê você

espera que as pessoas façam alguma coisa pra você. Se você não pedir, ela não vai fazer. Você

tem que externar, desenhar, escrever alguma coisa. As pessoas ficam esperando que abra…

que termine a censura… que, sei lá, acabe a corrupção… Aquela faixa ali, à partir dela saiu a

matéria no jornal sobre o veto. Então falar é mais importante do que esperar. Por isso que eles

odeiam o teatro. Por isso. Porquê a gente fala. As pessoas vão lá pra ver a gente falar. Às

vezes a gente dá de dedo nelas, chama na ‘chincha’, ri da cara das pessoas, mas é com a

palavra, e eles vão lá para escutar. Só por isso que o teatro não vai acabar nunca. Não existe

experiência 3D e ao vivo mais importante do que o teatro. Só lá você vai sentir o perdigoto da

pessoa saindo ‘ui, que nojo’. Não! Você vê que é feito de carne! Sabe? Agora dizem, não, tem

atores holográficos,  tem uma peça que o ator  veio em cima da plateia  andando como se

tivesse o chão pra lá. Eu digo, ‘duvido’! Se eu estou lá, eu vou enxergar o pixel faltando, e a

pessoa também tá vendo. O ator não. Esse aqui é de verdade, eu vou olhar pra ele. 

P: Obrigado, Pazello!

LP: De nada!
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