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RESUMO 

 

Este projeto investiga o amalgamar da linha histórica das transformações arquiteturais do Teatro 
Oficina, com suas descobertas estético-cênico-teatrais pela, hoje, Associação Teat(r)o Oficina 
Uzyna Uzona. Suas inter-relações definidoras, tais como: suas arquiteturas cênicas e 
urbanísticas, a primeira feita pelo arquiteto Joaquim Guedes, a segunda por Flávio Império e 
Rodrigo Lefèvre e a terceira por Lina Bo Bardi e Edson Elito. Ou seja, como arquitetura surge 
a partir da necessidade estética cênica, sendo essa necessidade mutável e em constante 
transformação, e seu duplo/inverso, como o reflexo das encenações gerou e gera diferentes 
espaços de atuação. Como o espaço da cena, a arquitetura e o urbanismo, são elementos 
definidores da linguagem teatral no Teat(r)o Oficina, e seu caminho inverso, como a linguagem 
teatral da companhia é definidora das configurações de seu espaço arquitetônico e urbanístico. 
Entendendo a imagem do “atravessar paredes”, do “desejo do fora”, como pulsão propulsora 
para todas as revoluções artísticas ali alcançadas. 
 
Palavras-chave: Teatro Oficina. Arquitetura Teatral. Arquitetura Cênica. Urbanismo Cênico 
  



ABSTRACT 

 

This project investigates the junction of the historical line of architectural transformations of 
Teatro Oficina, with its aesthetic-scenic-theatrical discoveries by today, Associação Teat(r)o 
Oficina Uzyna Uzona. Its defining interrelations, such as: its scenic and urbanistic architectures, 
the first made by the architect Joaquim Guedes, the second by Flávio Império and Rodrigo 
Lefèvre and the third by Lina Bo Bardi and Edson Elito. That is, as architecture arises from the 
scenic aesthetic necessity, being this changing and changing necessity, and its double / reverse, 
as the reflection of the action on the scene generated and generates different spaces of action. 
As the space of the scene, architecture and urbanism, are defining elements of the theatrical 
language in the Teat(r)o Oficina, and its inverse path, as the company's theatrical language 
defines the configurations of its architectural and urban space. Understanding the image of 
"crossing walls", the "desire of the outside", as a driving force for all artistic revolutions 
achieved there. 
 
Keywords: Teatro Oficina. Theatrical Architecture. Scenic Architecture. Scenic Urbanism. 
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PRÓLOGO 

 

 O Teat(r)o Oficina é o mais antigo e agitador grupo teatral em atividade no Brasil. 

Ativador de importantes revoluções estéticas da arte brasileira, como o Tropicalismo e a 

redescoberta da Antropofagia de Oswald de Andrade nos anos 1960. Um fator essencial que 

garantiu essa longevidade foi contar com um espaço físico durante todo seu período de 

existência. Instalado no mesmo endereço, Rua Jaceguai, 520, bairro do Bixiga, desde 1961, três 

anos após sua formação como companhia amadora, permanece com muita luta no mesmo chão 

de terra até o presente.  

 Seu edifício já teve três configurações de arquitetura teatral diferentes, um reflexo dos 

Tyazos1 que o formam em cada fase da sua história, cada qual a devoração dos experimentos 

espaciais anteriores para a recriação de um novo, do próximo. 

 
Nesse aspecto, o que distingue o Oficina de todos eles ( as outras companhias de 
teatro paulistas) é a continuidade. Não a longevidade, o que já seria muito, mas a 
permanência com renovação, permanência lastreada no vínculo com o presente, com 
o lugar, com a Terra - como em Canudos - e com a cidade (MACHADO, 2010, itálico 
do autor). 

 

 José Celso Martinez Correa é protagonista dessa história, fundador, diretor e ator da 

Companhia é o único personagem a perpassar toda essa narrativa, ao ponto de ter sua biografia 

fundida à da Companhia e à do espaço.  

 Outra característica que embasa essa permanência e vivacidade é o fato de o Oficina 

encarar todo o espaço arquitetônico como área de cena para suas montagens, confundindo palco 

e plateia, e atuando com espaços mutáveis de acordo com a necessidade das novas encenações. 

Além disso, talvez o principal fator responsável por garantir a longevidade do Oficina, 

na minha opinião, é o seu “Desejo do Fora”, o desejo antropófago de sair da linguagem, de sair 

do edifício teatral, o desejo do estrangeiro, de devorar o outro, de romper constantemente a 

linha estável do conforto e buscar o acordo da transmutação permanente, ou seja, o desejo do 

outro enquanto condição vital de movimento que mantém viva a chama do teatro. 

 Este trabalho surge da urgência em organizar e documentar essa história cujo precioso 

capítulo é transmitido oralmente por José Celso Martinez Correa, ao longo desses 80/592 anos 

                                                 
1 Tyazo é o nome do coro que segue Dionísos, deus do Teatro, e no caso do Teatro Oficina como são nomeados os 
integrantes envolvidos na Companhia, no fazer artístico, como um time de futebol, um coro báquico. Que, de 
acordo com Mariano Mattos Martins, alcançou em 2013 a impressionante quantia de 1392 pessoas que trabalham 
e/ou trabalharam no Tyazo (ver MARTINS, 2013). Mais sobre o Tyazo ver carta As Bacantes. 
2 José Celso Martines Correa completou no dia 30 de março de 2017, 80 anos de vida, dos quais 59 dedicados ao 
teatro. 
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de existência. Ele se configura como um trabalho direto, seco. É a sistematização de 

experiências percebidas, muitas vezes pelo instinto, na prática do dia a dia. Um grande voo 

sobre o Oceano Oficina. 

 Está dividido em “Cartas” e não por capítulos. Por limitação deste meio impresso, 

encadernado em capa dura, segue fixo, com as “Cartas” unidas, formando uma cronologia quase 

linear. O ideal seria que ele funcionasse como um baralho, com as cartas livres para o jogo, com 

cada carta podendo ser reagrupada de acordo com o tempo, camadas ou conceitos. Até que, se 

pudéssemos, ir inserindo novas Cartas no futuro conforme novas descobertas.  

 A cronologia começa em 1958, com a criação da Cia Teatro Oficina, passando pelos 

turbulentos períodos das décadas de 1960 e 1970; o falso obscurantismo dos anos 1980; 

atravessa a reabertura nos 1990, e vai até 2010, tempo da Associação Teat(r)o Oficina Uzyna 

Uzona, chegando no urbano, no terreno do entorno do Teatro. A carta do Epílogo é sobre o 4° 

Oficina, o Anhangabaú da FelizCidade, quando a companhia atinge sua escala urbana. Esta 

Carta avança no tempo e atinge o presente, o ano de 2017.  

 Agora, se encararmos esse jogo por suas várias camadas, começamos com o nível mais 

básico e necessário, o chão de terra, e podemos chegar na abertura total, o contato com as 

Urânides, no cosmo. Podemos selecionar questões urbanas, arquitetônicas e ao mesmo tempo 

artísticas, sociais e históricas. As entidades e personagens também fazem parte do jogo. E se 

quisermos agrupar as Cartas pelos conceitos, podemos separar o jogo em arquitetura cênica, 

espaço cênico, cenografia e urbanismo cênico.   

 

  



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 
Ilustração 1 - Desenho da Chácara do Bixiga, 1819.  
Fonte: SP-Urbanismo (acervo da antiga EMURB). Disponível em: 
<http://patrimoniohistorico.prefeitura.sp.gov.br/o-bexiga-e-sua-origem-multicultural/>. Acesso em: 02 fev. 2017.  
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BIXIGA 

 

 O Bairro do Bixiga em São Paulo é resultado de construções históricas de fronteiras, e 

de movimentos de transposição permanente destas fronteiras. Nasce como entreposto entre o 

centro fundador da cidade colonial e o novo eixo de urbanização sentido Noroeste - Sudoeste. 

Vendo topograficamente, nas baixas do Rio Anhangabaú, justamente nos deságue das águas 

dos Rios Itororó, Saracura e do Córrego do Bixiga. E vai subindo pela encosta até atingir o 

espigão da Avenida Paulista. Quanto mais distante dos baixios dos rios, mais valorizados os 

imóveis, essa era a lógica que norteava os loteamentos das terras da Chácara do Bixiga a partir 

de 1878. É a lógica que permanece ainda hoje.  

 O tecido urbano do Bixiga é caracterizado pelos grandes quarteirões, com lotes de 

fachada estreita e muito cumpridos, o que computava o valor do lote era a frente (DE CASTRO, 

2008). Desenho que resultou em “falhas”, porosidades, gerando sobras no interior das quadras, 

as quais, no começo da urbanização, permitiam uma ocupação heterogênea de espaços 

compartilhados entre as casas, quase como uma co-propriedade. Dos lotes compridos nasceram 

os cortiços labirínticos, alojando diversas famílias num mesmo lote, numa metástase de 

ocupações irregulares e ilegais, agregando todo tipo de gente e culturas à margem da 

centralidade de São Paulo. 

 Também os imigrantes artesãos trabalhavam seus ofícios – sapateiros, costureiras, 

alfaiates, padeiros, entre outros – nas suas residências e esta combinação de residência/ oficina 

gerou uma tipologia muito particular que consolidou o Bixiga como um bairro de pedestres, já 

que seus moradores não precisavam de transporte para chegar ao trabalho. Além disso, italianos 

trouxeram sua arte de construir, muitos que vieram eram “campomastre”, mestres- de- obras 

que ajudaram a conceber e construir muitos dos seus casarios. Predominantemente construções 

térreas ou assobradadas, residências germinadas ou de uso misto com comércio na frente dando 

para a rua e aproveitando os desníveis dos terrenos, lembrar da topografia de vale, para construir 

casas em patamares, caindo para trás no sentido rua-fundos (D’ALAMBERT E FERNANDES, 

2006). 

 Com a chegada da primeira “empresa teatral” no bairro, fundada pelo empresário 

italiano Franco Zampari, o Teatro Brasileiro de Comédia, várias outras companhias se instalam 

na região, como o Teatro Bela Vista, hoje teatro Sérgio Cardoso, o Maria Della Costa, o Ruth 

Escobar e o Teatro Oficina, criando no bairro uma efervescência cultural. Efervescência 

aquecida pela vida nas ruas, das cantinas e padarias, pelo samba da escola Vai-Vai (1931) e 

pelas festas populares como a celebração à Nossa Senhora de Achiropita e os blocos de carnaval 
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de rua. Um hibridismo social e cultural que se mantém até hoje. O Bixiga é o bairro de São 

Paulo com o maior número de teatros. 

 

Ilustração 2 - Mapa Bixiga Bairro Estruturado, 2013. 

 
Fonte: X Bienal Arquitetura, Residência Oficina. 

 

 Por outro lado, o bairro não escapou do desejo capital-desenvolvimentista paulista de 

modernização da cidade. A partir do século XX, o Bixiga sofreu várias rupturas em seu tecido, 

principalmente com a implantação de grandes infraestruturas viárias, que modificaram seu 

traçado criando várias barreiras internas, vários muros. A verticalização que vem à tona na 

cidade de São Paulo a partir da década de 1940, no Bixiga, fica concentrada no perímetro do 

bairro, principalmente nas proximidades mais altas da Avenida Paulista. Nas áreas mais baixas 

os terrenos estreitos dificultam a construção de torres pela necessidade de unificação e 

remembramento de vários lotes. São as grandes ligações viárias que transformaram 

radicalmente o Bixiga: os dois grandes eixos das Avenidas 9 de Julho e 23 de Maio, o elevado 

sobre a praça 14 Bis, o terminal Bandeira, ainda na mesma direção Nordeste-Sudoeste, no 

perímetro do bairro e a Ligação Leste-Oeste que cortou internamente seu desenho, dividindo o 

Bixiga em duas partes, criando o Bixiga de baixo e o Bixiga de cima.   
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Ilustração 3 - Mapeamentos Bixiga Sara - 1930 e 2004. 

 

 
Destaque para construção da avenida 9 de Julho e 23 de Maio sobre os Rios Saracura e Itororó, bem como para o 
cruzamento transversal da Ligação Leste-Oeste.  
Fonte: Disponível em: <http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/>. Acesso em 02 fev. 2017. 
 

 A cicatriz do Viaduto Júlio de Mesquita Filho (nome do trecho da Ligação expressa que 

atravessa o Bixiga) dividiu o bairro em duas partes, quase intransponíveis, pelo bloqueio de 

seus fluxos e fluídos, e se fez acompanhar da desmobilização de um território popular que 

desvalorizado, atiçou a cobiça do mercado imobiliário. Atualmente, a verticalização 

orquestrada pela especulação imobiliária, com a construção em massa de edifícios residenciais 



31 
 

voltados exclusivamente para o acúmulo de capital e a produção serial de edificações que não 

contracenam com o contexto urbano, nem com o multiverso DNA do bairro, é o cenário de 

maior voracidade que se vê pelas suas ruas. 

 Com toda liberdade, pode-se dizer que o Bixiga é a periferia do Centro. Plasma seu valor 

imaterial humano com a mistura de matrizes culturais marginalizadas na fronteira institucional, 

legal, religiosa: escravos fugidos, imigrantes italianos calabreses pobres e anarquistas, 

imigrantes nordestinos, imigrantes africanos, haitianos e artistas. E é profundamente atingido 

pela monumental fronteira urbana construída no período da ditadura militar brasileira, a ligação 

Leste-Oeste, que cria uma barreira para a vida pública. 

 Os modelos de ocupações anárquicas, irregulares e usos híbridos desenharam um bairro 

de morfologias, estéticas e usos desconcertantes; um corpo urbano que pulsa. Por isso, muitas 

vezes de difícil leitura para os que legislam para preservar sua configuração e a dinâmica da 

vida vivida neste território. Não à toa o Bixiga possui hoje mais de 900 imóveis tombados, 

correspondendo a pelo menos 1/3 de todo o patrimônio cultural da cidade de São Paulo, sendo 

o bairro todo protegido pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, 

Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo ( CONPRESP), cujo texto ratifica os motivos de 

sua proteção nos âmbitos histórico, artístico, arqueológico, turístico, ecológico e humano: 

 
Considerando a importância histórica e urbanística do bairro da Bela Vista3 na 
estruturação da cidade de São Paulo, como sendo um dos poucos bairros paulistanos 
que ainda guardam inalteradas as características originais do seu traçado urbano e 
parcelamento do solo; 
Considerando a existência de elementos estruturadores do ambiente urbano, como 
ruas, praças, escadarias, largos, etc., com interesse de preservação seja pelo seu valor 
cultural, ambiental, afetivo e/ou turístico; 
Considerando a permanência da conformação geomorfológica original nas áreas da 
Grota, do Morro dos Ingleses e da Vila Itororó́, cuja preservação proporciona a 
compreensão de como se deu a estruturação urbana do bairro; 
Considerando o grande número de edificações de inegável valor histórico, 
arquitetônico, ambiental e afetivo, muitos delas remanescentes da ocupação original 
do bairro, iniciada no final do século XIX ;  
Considerando a ocupação atual do bairro caracterizada pela mescla dos usos 
residencial, cultural, comercial e de serviços especializados; 
Considerando a vocação do bairro e o seu grande potencial turístico de âmbito 
nacional; 
Considerando a população residente na Bela Vista, cuja permanência e ampliação é 
fundamental para a manutenção da identidade do bairro; 
Considerando futuras propostas de renovação urbana visando promover a melhoria 
das condições de uso e ocupação do bairro da Bela Vista em harmonia com o presente 
instrumento de preservação (SÃO PAULO, 2002). 

 

 

                                                 
3 Bela Vista é o nome oficial do bairro, recebido quando do loteamento de suas terras. Já Bixiga é seu nome 
primordial, territorial e usado por seus moradores. 
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Ilustração 4 - Teatro Brasileiro de Comédia - Rua Major Diogo, Bixiga. 
Fonte: IGEPAC, DPH, 1984, p.70. 
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TEATRO BRASILEIRO DE COMÉDIA4 [1948-1966] 

 

 O Teatro Brasileiro de Comédia (TBC) foi a primeira companhia profissional nos 

moldes modernos, com diretor, cenógrafo, figurinista e elenco permanente, do teatro Brasileiro. 

O engenheiro italiano Franco Zampari com o intuito de “dar para São Paulo” um teatro tão 

moderno quanto o que se fazia na Europa, “dispusera-se a colocar a sua não pequena 

experiência de homem de negócios a serviço do palco, dando-lhe uma estrutura administrativa 

como ele nunca tivera” (PRADO, 2003, p. 43) e criou a Sociedade Brasileira de Comédia, sem 

fins lucrativos, cujos membros, todos da burguesia industrial paulista, custearam o TBC nas 

suas duas primeiras fases, a amadora de 1948 a 1949, e a profissional de 1950 a 1960, quando 

Zampari deixa a direção da empresa e ela passa a buscar subvenção estadual. O TBC fecha as 

portas em 1964. “Foi durante uma década o denominador comum do palco brasileiro, ao mesmo 

tempo que o seu mais alto padrão de qualidade” (PRADO, 2003, p. 45). Com peças encenadas 

por uma equipe de atores, diretores e técnicos contratados, com salários fixos, o acabamento 

profissional do espetáculo tronou-se regra da empresa e era exigido por Zampari desde seu 

diretor artísticos até o maquinista, sem distinção. O TBC representou uma mudança no sistema 

de produção do teatro nacional. 

 Uma Companhia de teatro de incentivo privado com programa esteticamente definido a 

partir desse detalhe, um repertório para equilibrar despesas e receitas e ao mesmo tempo 

oferecer ao público um teatro de repertório moderno de qualidade. Alternava entre comédias 

comerciais e textos de apelo dramáticos, em sua maioria textos americanos e franceses. Os 

autores brasileiros tiveram mais destaque na programação com a mudança social brasileira, 

digamos uma mudança de geração no Brasil e no TBC a partir da década de 60, quando Flávio 

Rangel assume a direção artística e Franco Zampari se afasta deixando a administração para a 

Comissão Estadual do Teatro. 

 Para Sábato Magaldi, esse período tem uma fragmentação nos ideais entre a segunda e 

a terceira geração do TBC (a da fase profissional e a do abrasileiramento), “a ponto de uma não 

se reconhecerem nos valores de outra” (MAGALDI in GUZIK; PEREIRA, 1980, p. 56). Para 

Sábato, o TBC correspondeu a estética do momento que era a europeia e a norte-americana. Já 

para Fernando Peixoto, dessa segunda geração, o TBC sufocou a possibilidade de um teatro 

autenticamente brasileiro com a “implementação de uma estética importada e eclética, 

                                                 
4 Para ver mais sobre a influência do TBC na obra do Oficina ver o texto ‘Cacilda!!! Glória no TBC’, escrito por 
José Celso nos anos 1990. Um capítulo da epopéia de quase 1000 páginas sobre a vida e obra da atriz Cacilda 
Becker e do teatro nacional.  
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profundamente comercial, ideologicamente comprometida com uma classe, desvinculada da 

realidade cultural do país, institucionalizada durante muito tempo como símbolo de qualidade 

sagrada, etc” (PEIXOTO in GUZIK; PEREIRA, 1980, p. 59). Para ele o surgimento do Arena 

e do Oficina é uma reação clara da juventude brasileira contra o “produto-mercadoria bem 

embalado” do TBC.  

  O edifício sede do TBC foi escolhido na Rua Major Diogo, 355, no Bixiga. Um antigo 

laboratório, que também tinha sido sede do partido fascista e uma velha garagem. O arquiteto 

Rino Levi foi responsável pela adaptação do laboratório, em teatro.  A ideia inicial era construir 

o teatro e o Museu de Arte Moderna no mesmo edifício, que não aconteceu por desavenças 

entre Zampari e Rino Levi (SOUZA, 2015, p. 153). No prédio de arquitetura eclética de três 

andares, Rino Levi manteve a fachada intacta, acrescentando a logo do TBC em caixa alta com 

iluminação de bolinha, tipo luz de camarim. Por ser uma adaptação, o arquiteto teve que se 

limitar ao tamanho do imóvel, não permitindo criar camarotes, frisas, o que seria mais natural 

para um teatro da burguesia. Fez uma sala íntima em que a atuação deveria ser mais sóbria e 

comedida se comparada ao tamanho ao Teatro Municipal. Uma simplificação do palco italiano, 

que acabou muito copiada em São Paulo pela facilitação financeira que acarretava, como hoje 

nos teatros da Praça Roosevelt, por exemplo. 

 Era um teatro com uma sala em arquibancada única e um palco comprido, mas com pé 

direito baixo, sem possibilitar trocas de cenários no sentido vertical. Com uma boca de cena 

tipo cinemascope, estreita e comprida. E ainda por cima, com um par de pilares no meio da área 

visual do palco, que só foi removido mais tarde e era a “dor de cabeça” dos cenógrafos. “Uma 

sala difícil” (FERRARA; SERRONI,1980, p. 27), como disse o cenógrafo Aldo Calvo no 

catálogo da exposição sobre Cenografia e Indumentária do TBC.  

 O acesso ao edifício por três portas dava para a sala de espera com decoração sóbria. 

Subindo um lance de escada se alcançava a sala propriamente dita, com capacidade para 365 

espectadores. Do hall do teatro, por uma porta lateral se tinha acesso ao Nick Bar, o bar do 

teatro. O nome do bar é homenagem à primeira grande produção do TBC a alcançar sucesso, 

Nick Bar... álcool, brinquedos, ambições, de Willian Saroyan, em 1949. Produção que marca o 

início da profissionalização da companhia. As primeiras produções do TBC foram com o grupo 

amador, sendo Cacilda Becker a única a ter um contrato. 

 Ainda faziam parte do edifício, nas palavras de Franco Zampari: 

 
A organização do TBC é quase completa. Forma um ciclo fechado, pois temos uma 
seção de carpintaria para trabalhar a madeira bruta. Essa madeira passa à seção de 
marcenaria, onde existem máquinas aptas para fabricar qualquer tipo de móvel. Uma 
seção de cenografia, com as mesmas dimensões do palco, permite que o cenário seja 
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preparado e verificado nos pormenores. Uma sala especial para ensaios, reconstruída 
recentemente, após o incêndio, foi estudada de forma a ter a mesma acústica da sala 
de espetáculos. Dispõe de 50 poltronas, além de um jogo de refletores... Dispõe ainda 
de uma sala de costura completa, de almoxarifado e de depósitos de cenários alugados 
fora do Teatro (GUZIK; PEREIRA, 1980, p. 161). 
 

  Oficina de marcenaria, carpintaria, sala de fabricação de cenários, ateliê de figurino, 

guarda-roupas, salas de ensaio, camarins, administração, a EAD (Escola de Arte Dramática) de 

Alfredo Mesquita que aconteceria no segundo andar. Uma verdadeira fábrica teatral com padrão 

internacional de qualidade. 

 Os cenógrafos trabalhavam no atelier e pouco assistiam às peças, tudo era construído 

dentro do próprio TBC. Apresentavam estudos em maquete e lidavam diretamente com os 

diretores, que definiam o estilo estético da encenação, geralmente um neo-realismo, que 

trouxeram de influência da Itália (SILVEIRA in GUZIK; PEREIRA 1980). “O traço 

característico de toda a área visual do TBC é o realismo. Os figurinos sempre foram realistas. 

Os cenários quase sempre. Aqui e ali podia surgir um toque caricaturesco, uma ponta de 

estilização. Mas nunca em dose grande o bastante para dominar o todo visual” (GUZIK in 

FERRARA; SERRONI, 1980, p. 31). 

Ilustração 5 - Os Filhos de Eduardo. Cenografia Túlio Costa, 1950.  

 
Sala Cinemascope. 
Fonte: Arquivo Multimeios, Centro Cultural São Paulo. 
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 Com o palco sendo muito baixo, qualquer troca de cenário exigia um mecanismo 

complicado como o palco giratório de O Mentiroso (1949), ou o telão do Anjo de Pedra (1950) 

que descia na boca de cena e sempre enguiçava, ou ainda o balanço da cena final de Seis 

personagens a procura de um autor (1961) em que Cacilda Becker, que representava a Enteada 

na peça de Pirandello, com direção de Adolfo Celi, foi posta num balanço que ao balançar 

rompia uma tela de papel e voava em cima do público.  

 

Ilustração 6 - Antígone. Cenografia Aldo Calvo, 1952. 

 
Destaque para pilar no meio do palco.  
Fonte: Arquivo Multimeios. Centro Cultural São Paulo. 
 

 Os custos de manutenção dessa fábrica eram muito grandes e, em 1963, a crise já se 

agravava.  As últimas montagens com direções de Flávio Rangel e do jovem Antunes Filho de 
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textos brasileiros ( Vereda da Salvação, texto de Jorge Andrade, A semente de Guarnieri), 

enquanto levam para a cena os problemas políticos enfrentados pelo “povo”, com formas e 

conteúdos revolucionários, eram exatamente o oposto de como a antigo público projetava 

aquele lugar. “As paredes do TBC e o público burguês do TBC devem ter estremecido... O 

Brasil tomava conta do TBC e toda uma geração se reconhecia e se empolgava no palco da 

Major Diogo. E logicamente aquele público de antes tinha que fugir do TBC... Daí para o fim, 

foi um pulo" (PEIXOTO in GUZIK; PEREIRA, 1980, p. 61). 

 

Ilustração 7 - O Mentiroso. Cenografia Aldo Calvo, 1949. 

 
Destaque para o piso giratório.  
Fonte: Arquivo Multimeios. Centro Cultural São Paulo 
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 O TBC foi, através de toda sua estrutura, professor “stricto sensu, ao transformar simples 

amadores em competentes profissionais, preparando toda uma geração que, pelo lado técnico, 

continua a ser a mais brilhante do Brasil” (PRADO, 2013, p. 44). Como diz Sábato Magaldi: 

“compreender o TBC, portanto, é de certo modo compreender o próprio teatro paulista: foi a 

sombra dele que crescemos e nos formamos todos, atores, críticos ou espectadores” 

(MAGALDI in GUZIK; PEREIRA 1980, p. 48). Do TBC nasceram a Cia. Nydia Lícia - Sérgio 

Cardoso, o Teatro Cacilda Becker, a Cia. Tônia-Celi-Autran, o Teatro dos Sete (Fernanda 

Montenegro, Fernando Torres, Sergio Britto e Ítalo Rossi, no RJ) e o Teatro Maria Della Costa. 

Além de terem frequentado seu palco e sala de espetáculo: Raul Cortez, Nathalia Timberg, 

Stênio Garcia, Antunes Filho, Gianfrancesco Guarnieri, Flávio Rangel, entre muitos outros. 

 Atualmente o edifício do TBC, de propriedade do governo federal passa por uma 

reforma que modificou completamente sua arquitetura teatral, a caixa cênica, tão característica 

por sua pequena altura foi ampliada para dar vez aos modernos mecanismos de movimentação 

de cenário na vertical. Além disso, o governo quer entregar esse marco do Teatro Paulista e 

brasileiro para a iniciativa privada, quer privatizar o edifício e toda sua memória. Contra essa 

atitude os artistas de reuniram para #salvaroTBC:  

 
Não dá para privatizar a memória, porque ela nos pertence, precisa estar sempre 
conosco e ser reconhecida por todos nós. Não dá para privatizar o Theatro Municipal 
ou a Biblioteca Mário de Andrade, por mais que se confie em privatizações.  A arte 
não pode ser administrada apenas do ponto de vista do bom negócio, porque nos 
empobreceríamos e perderíamos muitas outras riquezas. A intenção de privatizar o 
TBC é um símbolo do quanto está sendo menosprezada a produção cultural do país. O 
TBC é um patrimônio dos artistas e do público.  Por isso não concordamos com sua 
privatização (MOVIMENTO SALVAR O TBC, 2017). 
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Ilustração 8 - Teatro de Arena - Rua Teodoro Baima. 
Fonte: Disponível em: <teatropolitico60.wordpress.com/2010/01/29/teatro-de-arena-sao-paulo-1955/>. Acesso 
em: 02 fev. de 2017. 
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TEATRO ARENA [1953-1972] 

 

 Surge o Arena em 1953 como “uma nova técnica de apresentação” (MANTOVANI, 

1989, p. 85) em que o palco está cercado pelo público nos seus 360° perimetrais, como os 

picadeiros circenses, retomando às origens teatrais na Grécia antiga. José Renato, que 

participara do elenco do TBC de Seis Personagens a Procura de um Autor, quando estudante 

da EAD, influenciado pelo professor Décio de Almeida Prado, praticou uma experiência de 

arena, dirigindo Demorado Adeus, de Tennessee Willians. Junto de Geraldo Matheus, Sérgio 

Sampaio e Emílio Fontana, todos alunos, criaram a companhia Teatro de Arena.  

O Grupo Teatro de Arena foi fundado, em 1953, pelo diretor José Renato, sob a 
distante influência do Theatre’47- o primeiro teatro profissional norte-americano com 
organização espacial circular. Devido às dificuldades econômicas vividas pelo setor 
cultural brasileiro, montar espetáculos com um arranjo espacial mais simplificado, 
que reduzia os gastos com a cenografia, era uma ideia tentadora. As experiências com 
o palco de arena já aconteciam em Cuba e Porto Rico desde 1949, como um reflexo 
das conexões diretas dos países caribenhos com os Estados Unidos. (KOSOVSKI, SÁ 
in ARONSON, 2018) 
 

 Em 1º de fevereiro de 1955, uma loja vazia da rua Teodoro Baima foi transformada 

oficialmente no Teatro de Arena5, com a estreia de A Rosa dos Ventos, do belga Claude Spaak, 

dirigida por Renato. Para Sábato Magaldi o repertório do começo do Arena seguia a linha 

TBCiana, “cabe mesmo afirmar que ele era uma espécie de TBC mais econômico, em que todos 

os gastos se reduziam, a partir da sala e da ausência de cenários” (MAGALDI, 1975 apud 

GUZIK, 1989, p. 99). O formato de arena era experimentado em algumas poucas experiências 

no mundo, dos EUA à Rússia, por ser encarado como uma opção mais econômica no sentido 

do edifício e das produções teatrais (GUZIK, 1989, p. 39). 

 O Arena é a primeira arquitetura teatral alternativa de São Paulo. É plausível pensar que 

de início a nova companhia não sabia como manipular essa inovação.  Mas gradualmente o 

grupo foi descobrindo como habitar o novo teatro e suas técnicas de encenação, que a partir 

dessa outra condição ambiental, o desvelamento total da cena, resultou “em uma nova 

conotação para a função do espetáculo” (LIMA, 1980, p. 26).  O teatro passou a ter uma função 

social.  

 Os historiadores dividem a história do Arena em cinco fases6:  

                                                 
5 Não existe na bibliografia a indicação de quem foi o responsável pela adaptação arquitetônica da garagem. 
Certamente foi um trabalho em conjunto do grupo recém criado e que já conhecia essa tipologia. 
6 Para maiores informações sobre essa história ver o seminário promovido pela Cia Livre de Teatro no ano de 2004 
em comemoração aos 50 anos do Arena. Disponível em: <http://www2.uol.com.br/teatroarena/arena.html>.  
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1) As primeiras experiências do grupo, com repertório ainda ligado às influências do TBC; 

a chegada de Augusto Boal e Gianfrancesco Guarnieri, a encenação de Eles não usam 

Black-tie (1958) e os seminários de Dramaturgia, com intuído de descolonizar e criar 

um teatro nacional, com estudos práticos e teóricos sobre estética, linguagem teatral e a 

realidade artística e social brasileira. Uma atuação expandida dos limites e assuntos do 

teatro e do próprio grupo;  

2) A fase de nacionalização dos clássicos, que chega junto com o golpe militar de 1964, 

buscando, estimulados pelos estudos de Brecht, o que de nacional havia nos clássicos;  

3) A fase dos musicais já em 1965, vinda das influências dos teatros de protesto muito 

ativos no Rio de Janeiro, como os teatros realizados pelo Centro Popular de Cultura 

(CPC), da Une (formado por intelectuais de esquerda em 1962 com o objetivo de criar 

uma arte revolucionária como instrumento a serviço da revolução social, acabou 

interrompido pelo Golpe) e o show/teatro Opinião (no fim de 1964 estreia o show-

Opinião, no Rio de Janeiro. Foi uma contundente resposta da classe artística contra a 

ditadura implementada com o Golpe. Passou a ser símbolo do posicionamento político 

e do questionamento sobre as condições políticas e sociais do país, com uma clara 

postura de resistência: “Pode me prender, Pode me bater, Pode até deixar-me sem 

comer, Que eu não mudo de Opinião”7).  

4) Fase de despojamento cênico com ênfase no trabalho de comunicação direta com o 

público, através do uso do sistema Coringa, quando atores se revezavam em cena 

fazendo todos os papeis, sem se identificarem com as personagens, eles mostram os 

personagens, eram sempre atores que narravam a história, sem o uso de cenografia ou 

figurinos, é a fase do Arena Conta; Conta Zumbi, Conta Tiradentes, Conta Bolívar...; 

5) Por fim, com o aumento da repressão militar, a fase do teatro-jornal, onde notícias de 

jornal eram representadas. A história do Arena é interrompida de vez pela ditadura em 

1972. 

 O Arena tinha aproximadamente 99 lugares, divididos em quatro níveis de 

arquibancadas sem cadeiras, palco com 4,50 metros de diâmetro e um pé direito de 4 metros de 

altura. A proximidade entre público e atuação provocavam profundas alterações na linguagem 

teatral do grupo. A intimidade dessa pequena sala trazia uma dicotomia em si: a proximidade 

entre público e cena sugeria uma linguagem realista, ancorada pelas primeiras formas de 

interpretação, baseadas nos estudos dos laboratórios sobre Stanislavski ministrados por Boal. 

                                                 
7 Zé Keti, ‘Opinião’, letra música/protesto/tema do show 1964. 
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 A arena, como o próprio nome reflete, é o espaço do jogo, da representação. E o público 

é confrontado com essa realidade quando sente em seu corpo que o ator a sua frente respira, 

provoca deslocamentos de ar quando se movimenta, quando vê seu duplo através da cena ou 

quando um ator ou contrarregra entra em cena para mudar um elemento do cenário, ao público 

é revelado o segredo da “mágica” dos palcos italianos. A proximidade rompe a ilusão. 

 

Ilustração 9 - Estudo de Flávio Império sobre os eixos de força do Teatro de Arena.  

 
Fonte: Acervo Flávio Império. Disponível em: <www.flavioimperio.com.br>. 

 

 O arquiteto Flávio Império começa seu trabalho de cenógrafo com o Arena. Ele é 

convidado para participar do Arena em 1961, seu primeiro cenário foi para a peça Gente como 

a Gente, texto de Roberto Freire, basicamente participa da fase de nacionalização dos clássicos 

e permanece até 1965. Antes de Flávio quem fazia a cenografia no Arena eram o diretor e os 

atores, que por serem montagens realistas e de baixíssimo orçamento, traziam suas próprias 

roupas e móveis de casa conforme a necessidade do texto, e tudo encaixava. Com a chegada de 

Flávio se começa a pensar uma linguagem espacial/imagética própria. “Existia uma coisa 

fundamental que era procurar determinar uma linguagem que fosse uma linguagem brasileira, 

em contrafacção ao o que o TBC fazia, que era uma linguagem internacional, principalmente 

europeia e italiana” (IMPÉRIO, 1985 in HAMBURGER, 2004). 
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 Para Flávio a forma circular do Arena é uma forma democrática no teatro, pois não 

privilegia um ponto de vista, como acontece nos teatros italianos onde o ponto do observador 

da perspectiva do palco está no camarote do rei. Flávio percebe que o chão do teatro era o 

elemento fundamental para qualquer construção cenográfica. “Sobre essa base situa elementos 

constitutivos simples, como praticáveis e objetos de cena que indicam - mas não ocultam - esse 

centro para onde todos os olhares convergem” (LIMA, 1997 apud HAMBURGER, 1999, p. 

22). 

 A energia centrípeta da arena é muito forte, e deve sempre rodear a mente dos 

cenógrafos que nesse espaço cênico trabalham, uma vez que o centro é o ponto focal da ação e 

lugar para onde todos os pontos de vista convergem. Além desse vetor de força, a proximidade 

entre atores e público colocava ambos em estado de reciprocidade mútua, sendo exigida uma 

profunda concentração de ambos, uma imersão, que enquanto as encenações eram realistas se 

dava no nível emocional e a partir das experiências brechtianas foram ampliando os limites da 

dramaturgia, se libertando das convenções naturalistas com o uso de músicas e falas cantadas, 

conjuntos de música ao vivo e música criadas especialmente para os espetáculos. Segundo 

Flávio (HAMBURGUER, 1999) ia-se da fala para o canto com a maior naturalidade, sem, no 

entanto, buscar um naturalismo.   

 

Ilustração 10 - Arena conta Zumbi, 1965.  

 
Fonte: Foto de Derly Marques. Acervo Augusto Boal. Disponível em: <www.acervoaugustoboal.com.br/>. 



44 
 

 O Arena muda de função e buscar assumir a forma de instrumento de construção da 

realidade, revelando em cena todos os mecanismos do sistema capitalista para a colonização 

social. O teatro vira instrumento de luta político-ideológica em que o campo de batalha é a 

arena. O homem político se sobrepõe ao homem estético, conferindo ao Arena o perfil de um 

coletivo teatral ideológico, impondo uma função à arte político-partidário. 

 
Um teatro de agitação e não de apaziguamento, de confronto e não de individuação, 
de classe e não de público[...] A arte não é senão arma de incitamento e o teatro o 
lugar de reunião da seita para ouvir a palavra de ordem e ser cumprida a ação. A 
mobilização atinge seu grau máximo, onde o mínimo desejável é que o espectador, ao 
sair do teatro, apanhe uma arma para lutar (MOSTAÇO, 2016, p. 31 e 118). 
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Ilustração 11 - Renato Borghi em A Incubadeira, 1959. 
Fonte: Apresentação no Teatro de Arena. Arquivo Edgard Leuenroth, UNICAMP. 
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TEATRO OFICINA [1958-1961] 

 

  Desde o seu início o Teatro Oficina incubou o teatro como um laboratório de pesquisas 

sociais, culturais e políticas, e como um instrumento para mudar ativamente corpos, cidade e 

sociedade. Se a ênfase no Arena era a dramaturgia, no Oficina esses assuntos “batiam” através 

das encenações. Estudantes da Faculdade de Direito da USP no Largo São Francisco se juntam 

para formar um grupo teatral: José Celso Martinez Correa, Carlos Queiroz Telles, Amir 

Haddad, Moracy do Val, Jairo Arco e Flexa alugam por três dias o Teatro Novos Comediantes, 

na Rua Jaceguai, 520, no Bixiga, para apresentar Vento Forte para Papagaio Subir, texto de 

José Celso Martinez Correa e A Ponte, de Carlos Queiroz Telles, com Amir Haddad na direção 

e estreia em 28 de outubro de 1958. Surge assim o Oficina, como um grupo universitário que 

encarava o teatro como uma “forma de trabalho” intelectual e artístico (DA SILVA, 2008, p. 

98). A conquista de prêmios de teatro amador, tanto na TV Tupi, como o prêmio de melhor 

espetáculo no Festival de Santos, já com o primeiro trabalho, certamente estimulou os 

estudantes a continuarem os trabalhos e fazer a balança pender mais para o teatro que para o 

direito.  

 Jovens, de classe média, a maioria vindos do interior do estado de São Paulo, 

Araraquara, seus interesses iniciais rondavam os assuntos autobiográficos, através da família, 

das crises de gerações, da dicotomia interior/ capital e, principalmente, da introspecção 

existencialista. A primeira sede do grupo foi na Rua Santo Antônio, n° 1048, também no bairro 

do Bixiga, era chamada de Quitanda. Não era um espaço de apresentação, mas um lugar de 

ensaio, pesquisa e principalmente um endereço comum de encontro do grupo, que agora, 

acabara de se formar em direito. O nome Oficina, segundo Fernando Peixoto, é dado por 

Roberto Freire (PEIXOTO, 1982b). Praticamente cada integrante do grupo tem sua própria 

versão para o nome do grupo, mas todos concordam com seu significado: Oficina tem como 

sinônimos o local de trabalho, o escritório, a oficina de serviços, o atelier, sublinhando a 

vocação do grupo de transformar apresentações teatrais em atos, ritos criativos, que permitem 

romper o status quo burguês. Seu logotipo passa a ser a bigorna, outro importante signo de 

trabalho. 

 
Nós chamamos o nosso teatro de Oficina e escolhemos como símbolo a bigorna, 
porque isso significava trabalho e se pretendia ligar o trabalho teatral a qualquer outro, 
colocando o ator como um operário, como um simples proletário, para desmistificar 
certa ideia de que o teatro é uma coisa mítica, dependendo de dom, vocação e até 
mesmo de um apelo religioso (CORREA, 2009). 
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  Durante todo ano de 1958 eles se apresentaram na boate Cave e praticaram o Teatro a 

Domicílio – o grupo buscava viabilizar a próxima produção e junto ao nascente movimento da 

Bossa Nova, apresentavam sessões teatrais em festas, reuniões e jantares dançantes da 

burguesia paulista ao som de Nara Leão, Carlos Lyra, João Gilberto e Geraldo Vandré.   

   

Ilustração 12 - A Fogo Frio, 1960. 

 
Encenação em conjunto com o Teatro de Arena.   
Fonte: Arquivo Edgard Leuenroth, UNICAMP. 
 

 Em 1959, a Incubadeira, texto também de José Celso, é encenada na sequência realizada 

em outro espaço, no Teatro de Arena. Marca a chegada de Renato Borghi como ator da 

companhia. A proximidade com o Arena vai se estreitando ao ponto de Augusto Boal convidá-

los para participarem do elenco do Arena durante Fogo Frio, de Benedito Rui Barbosa, com 

direção de Boal, assistido por José Celso. A peça fazia parte do trabalho paralelo do Arena com 

os Seminários de Dramaturgia, e com o elenco principal do Arena viajando, Boal convidou o 

elenco jovem do Oficina para essa montagem. “A aproximação entre os dois coletivos, se por 

um lado foi forçada por alguns integrantes interessados numa fusão, como modo de assumir o 



48 
 

projeto nacionalista do Arena, foi olhada com desconfiança pelos demais, fiéis ao espírito 

autônomo do Oficina” (MOSTAÇO, 2016, p. 65).  

 Aliado aos laboratórios de interpretação orientados por Boal, “ele tinha vindo dos 

Estado Unidos trazendo o método Stanislavski, que racionalizava a ação e botava uma certa 

ordem naquela emoção toda” (CORREA in DE STAAL, 1988, p. 25). O próximo trabalho foi 

A Engrenagem, texto cinematográfico de Sartre adaptado para ao teatro por Augusto Boal e 

José Celso. Foi apresentado primeiro no Teatro Bela Vista e depois rodou sedes de sindicatos 

e bairros. 

 Então, após três anos de trabalhos conjuntos, chegou o momento em que eles decidem 

buscar o caminho próprio, as divergências estéticas e de entendimento de mundo se ampliaram. 

Optam por não se integrarem ao Arena, se profissionalizam. Surge a empresa Teatro Oficina 

LTDA, cujos sócios eram: José Celso, Renato Borghi, Ronald Daniel, Jairo Arco e Flexa, 

Moracy do Val e Paulo de Tarso, tendo como endereço a mesma Rua Jaceguai, 520. Após passar 

por diversos espaços cênicos: estúdios de Tvs, salas de estar de casas burguesas, boates, 

sindicatos, teatros italianos e pelo teatro de Arena, o Oficina volta ao mesmo edifício estreito 

no Bixiga de sua primeira apresentação e nele se mantém até hoje, completando 60 anos de 

existência.  

 

Ilustração 13 - Cia Teatro Oficina LTDA, 1961. 

 
Reunião de profissionalização.  
Fonte: Arquivo Edgard Leuenroth, UNICAMP. 
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[...] não tínhamos espaço para trabalhar. Alugamos então o Teatro Novos 
Comediantes, onde já tínhamos atuado em 1958. Era um teatrinho espírita, no Bexiga. 
Fizemos o contrato com o proprietário e quando chegamos lá o teatro já não existia 
mais. O antigo locatário, despejado, tinha levado o palco, a arquibancada, os 
refletores, as privadas, as pias, tudo! De repente, ficamos com um barracão alugado, 
vazio, sem dinheiro, com todo mundo muito doido por causa dos laboratórios de 
interpretação, da excitação da profissionalização, da criação da sociedade... Enfim, 
Joaquim Guedes, o arquiteto, projetou um teatro para nós (CORREA in DE STALL, 
1998, p. 31). 
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Ilustração 14 - Sobrados existentes a Rua Jaceguai, Bixiga, 1960.  
Fonte: Arquivo Edgard Leuenroth, UNICAMP. 
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IMÓVEL RUA JACEGUAI 520, ANTIGO 70, ANTERIOR 64 

 

 O imóvel localizado na Rua Jaceguai, 520, antigo 70 e anterior 64, mantinha, 

possivelmente, as mesmas características dos outros casarões do bairro do Bixiga, arquitetura 

eclética, fachadas com frisos, balcão e presença de elementos decorativos. Disposto 

longitudinalmente em terreno comprido e com inclinação descendente para o fundo do lote. 

Medindo 9 metros de frente por 50 metros de comprimento com mais ou menos 3 metros de 

desnível entre o nível da Rua Jaceguai e o nível mais baixo do porão na parte traseira, essa 

implantação é resultado da topografia acentuada da quadra, um fundo de vale por onde passa o 

leito do Córrego do Bixiga. 

 Pela pesquisa realizada pelo escritório Gema Arquitetura em 2015, o primeiro registro 

que aparece em cartório de imóveis (o 1° e o 4°), consta de 1908 quando o Senhor José Vitrone 

comprou o lote sem nada construído do Sr. Puglisi de Giuseppe. Somente nos anos de 1951, 

quando ocorre uma segunda averbação do imóvel aparece a informação de uma construção com 

os números 520/528 fundos, antes número 64. Então entre os anos de 1908 e 1951 ocorre a 

construção do imóvel, que ocupava também o fundo do lote, com acesso independente. Já o 

motivo da averbação de 1951 foi uma nova troca de proprietários do terreno e do imóvel, que 

passa a ser agora do casal argentino Hermínia e Luiz Cocozza Sobrinho. 

 No processo de tombamento do Teatro Oficina no Condephaat n° 22 368/82 na folha 87 

há a indicação de que o imóvel tenha sido construído na década de 20. Neste mesmo processo 

há a cópia de um projeto de reforma e ampliação do edifício com memorial descritivo, solicitado 

pelo próprio Sr. Cocozza que era engenheiro e dono da Construtora Cocozza, para a obtenção 

do Alvará na Prefeitura de São Paulo. Uma alteração do antigo casarão em um edifício 

comercial, uma loja. 

 Nas plantas, cortes e memorial do projeto pode-se perceber que existiam dois imóveis 

no lote: um de frente, recuado 5,40 metros da Rua Jaceguai, com alpendre e escada para o 

segundo andar e outro de fundo, chamado de edícula, também com dois pavimentos, térreo e 

subsolo a -2,80 metros do nível da rua, dividido em vários quartos e acesso independente por 

um terraço. A quantidade de acessos independentes tanto ao edifício da frente quanto ao dos 

fundos leva a crer que o imóvel tenha sido mais um dos muitos cortiços existentes no Bixiga 

no começo do século XX. 

  A reforma promovida pelo Sr. Cocozza modificou completamente o antigo casarão. Na 

descrição do próprio: 
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- o prédio que tinha dois pavimentos com diversos quartos passou a ter apenas um 
pavimento com pé-direito de 6,00m, tendo sido aterrado o piso até o nível da rua;   
- o antigo telhado, apoiado nas paredes internas, foi demolido e construído novo 
telhado com vão-livre de 8,40m com peças de peroba e telhas francesas e forro de 
Eucatex;  
- foi construído um conjunto de sanitários e escritórios para utilização da loja que era 
a finalidade daquela reforma;  
- portas de ferro de enrolar e caixilhos de ferro passaram a constituir a fachada do 
novo prédio.   
- Em resumo, o corpo principal é uma construção recente (1955) com características 
de salão comercial.   
- Foi exatamente por ser um salão com dimensões internas de 8,40m x 21,70m e pé-
direito de 6,00m que se prestou à instalação de sala de espetáculos e nunca um casarão.   
- Em relação à edícula, parte dela foi demolida em 1955 para atender exigência 
iluminação e ventilação do corpo principal e a escada original demolida e construída 
outra recuada do local onde se encontrava (SÃO PAULO, 1982, p. 100). 

 

Pode se notar que foi exatamente a reforma do Sr. Cocozza que possibilitou a 

transformação da antiga loja em teatro, com a abertura do vão livre no edifício da frente. Entre 

1955 e 1958 há disponível pouca informação sobre o prédio. Sabe-se que o lugar era ocupado 

por uma companhia chamada Os Novos Comediantes, certamente influência de Os 

Comediantes. Companhia carioca que passou por São Paulo em 1947, com sua encenação 

marco do modernismo no teatro nacional de O vestido de noiva, texto de Nelson Rodrigues, 

direção do polonês Ziembinski e cenografia de Santa Rosa. E que o prédio foi alugado para o 

Teatro Oficina, ainda em sua fase amadora, em 1958, e novamente em 1961, já na fase 

profissional, onde permanece até hoje. José Celso conta que o Teatro Novos Comediantes era 

um espaço que abrigava também um teatro espírita e que a escolha do teatro se deu por razões 

econômicas, era o teatro tipo italiano com rotunda e tapadeira mais barato que eles encontraram 

(RAHAL, 2003). 

Ilustração 15 - Cartaz de A Ponte, 1958. 

 
Primeira vez que o Oficina aluga o endereço da Rua Jaceguai, 520.  
Fonte: Disponível em: <http://www.itaucultural.org.br/ocupacao/ze-celso/lounge/#modal-figures>. 
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Ilustração 16 - Projeto de reforma do edifício da Rua Jaceguai, 520 em 1955. 
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Fonte: SÃO PAULO, 1982, p. 123. 
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Ilustração 17 - Joaquim Guedes.   
Fonte: Arquivo Associação Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona.  
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JOAQUIM GUEDES [1932-2008] 

 

 Arquiteto e urbanista formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo (FAU USP) em 1954, onde também atuou como professor, produziu 

muitos projetos, desde residências até cidades. Guedes era considerado um out sider, com 

relação à seus colegas da Escola Paulista8. “Guedes é contemporâneo de um rico processo de 

evolução da estética arquitetônica da segunda metade do século, originado na eficiência técnica, 

racional e funcional, utopia de uma ideologia que acreditava em poder solucionar questões 

sociais pelo planejamento de ordens ideais” (PINI, 1995/96, p. 66). Ficou conhecido por rejeitar 

o formalismo do modernismo em favor das soluções do dia a dia, da justa utilização dos 

materiais e das soluções construtivas. 

 Para Guedes a dimensão da arquitetura estava no homem e a serviço dele, porque 

concilia matéria com vida. Ele buscava espaços muito mais simples, muito mais ligados à vida 

cotidiana, aos espaços das pessoas, às suas necessidades físicas, emocionais e orçamentárias. 

“Parece-me intoleráveis estruturas que, com grande custo – custo é sempre social –, impõe 

dimensões extraordinárias para feitos que poderiam ser alcançados com economia, elegância, 

pouco material, menos tempo e menos dinheiro e, às vezes para nada, ou para menos” 

(GUEDES, 1994, p. 141). 

 E aqui o motivo porque muitos estudiosos dizem que ele rompeu com o formalismo: 

para Guedes a disciplina e a razão, substituem as grandes formas. Como no caso do concreto 

armado, que era utilizado por muitos dos seus colegas paulistas contemporâneos, com uma 

forma exageradamente retórica, apenas. Em especial, Guedes criticava o exagero formalista de 

Niemeyer como, por exemplo, na obra do Memorial da América Latina onde as estruturas 

chegam a dois metros de espessura por piso. 

 
Arquitetura para gente concreta, gente gente, uma envoltória para pessoas sensíveis. 
E para fazê-la era possível aplicar tijolo da mesma maneira que o pedreiro faz, não 
precisava submeter o desenho a uma tortura geométrica e ambiciosamente inovativa 
e extravagante (GUEDES in KATINSKY, 1988, p. 60). 
 

 Guedes também trabalhou com projetos de cidades. A proposta de sua equipe para o 

concurso do Plano Piloto de Brasília, em 1957, foi desclassificada por ele insistir em pensar 

                                                 
8 A arquitetura brutalista foi um movimento desenvolvido por arquitetos modernos em meados das décadas de 
1950 e 1960. Desenvolveu-se a partir de uma radicalização de determinados preceitos modernos. Privilegiava a 
verdade estrutural das edificações, de forma a nunca esconder os seus elementos constitutivos, o que se conseguia 
ao tornar o concreto armado aparente ou destacando os perfis metálicos de vigas e pilares (AVELINO,2016, p. 
152). 
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uma cidade com possibilidade de crescimento através do uso de transporte coletivo rápido, que 

privilegiava o pedestre ao invés do automóvel, utilizando soluções tecnológicas para criar uma 

cidade linear, vertical e aberta. Participou da criação de diversos planos urbanos, Ubatuba 

(1962-1965), São Paulo (1968), Campinas (1969), Mogi Guaçu (1972) e Londrina (1996). 

Também criou o projeto completo, urbano e arquitetônico, de duas novas cidades a partir do 

zero: Barcarena (1980) no Pará e Caraíba (1976) no sertão baiano. Caraíba foi uma encomenda 

do BNDES para uma nova cidade para os trabalhadores das jazidas de cobre no interior baiano.  

Recebi apenas os pontos em que havia as minas a serem exploradas, as minas de cobre, 
e uma relação de 1.181 empregos. A partir desses empregos e das características das 
atividades de cada emprego eu inferia, com alguma segurança, a origem dos 
empregados: Finlândia, Bahia, São Paulo, Chile, Canadá. [...] e fui construindo a 
sociedade local de 20 mil pessoas. Tentando estabelecer algumas marcas de 
comportamento desses imigrantes no local, o impacto daquelas construções e como 
eles poderiam desenvolver atividades as quais demandassem espaço, relacionando uns 
com os outros (GUEDES, 1994, p. 10). 
 

  Após dois anos de trabalho e de estudos dos movimentos sociais que seriam necessários 

para criar uma cidade cheia de vida, entre os trabalhadores que nela habitariam e os moradores 

dos arredores, Guedes chegou a um projeto de cidade “aspirando à democracia, à convivência, 

à pluralidade” (GUEDES, 1994, p. 10), uma cidade aberta. Todo o projeto acabou se 

concretizando ao contrário, com o desentendimento entre o arquiteto e o diretor da empresa, 

que não aprovou a ideia da cidade aberta. O diretor não iria permitir a entrada de pessoas de 

fora, não empregados da empresa, e por isso romperam a relação de trabalho entre arquiteto e 

cliente, e a Caraíba construída se tornou uma cidade murada, controlada e vazia. “Seu maior 

esforço concentrava-se em criar espaços tanto quanto possíveis flexíveis e versáteis, que 

garantam a realização plena das atividades humanas, permitindo a cada indivíduo, à sua 

maneira, apropriar-se do espaço criado” (JUNQUEIRA, 2000, p. 7). 

  



58 
 

 

 

 
 
 
 

 
Ilustração 18 - Fotos da Igreja Santa Maria Madalena, 1955. 
Arquivo Joaquim Guedes. Foto: Luis Espallargas Gimenez 
Fonte: DOS SANTOS, 2015.  
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IGREJA VILA MADALENA [1955] 

 

 No início de sua carreira, no mesmo ano do projeto do concurso de Brasília, Guedes 

ganha o concurso fechado para a construção da igreja Santa Maria Madalena, no declive da Rua 

Girassol, na Vila Madalena (o concurso é aberto em 1955 e realizado em 1961). Uma 

curiosidade desse projeto é que Joaquim Guedes contou com a participação do jovem estudante 

Flávio Império para sua criação (HAMBURGER, 1999). 

 Um galpão/igreja feito inteiramente de concreto moldado in loco, expressão estrutural 

aparente, sem nenhum revestimento, completamente despojada de qualquer adereço estetizante. 

Com espaço interno livre de 40 x 22,5 metros, seu acesso acontece no meio do vão maior 

paralelo e afastado do alinhamento da rua, liberando o espaço de uma praça que Guedes utilizou 

como ajuste topográfico e conseguiu o acesso praticamente em nível entre rua e Igreja sobre 

colunas.  

A solução estrutural, tão cara aos arquitetos paulistas de sua geração no que se refere 
à exploração formal, tem uma participação decisiva em sua arquitetura, porém 
diferenciada. Guedes entende a estrutura não apenas como um sistema de sustentação 
do edifício, mas como algo capaz de gerá-lo, ordená-lo, porém, jamais decorá-lo: não 
permite, contudo, que a escolha tecnológica determine a arquitetura (JUNQUEIRA, 
2000, p. 18). 

 

Ilustração 19 - Igreja Santa Maria Madalena, 1955. 

 
Arquivo Joaquim Guedes.  
Fonte: DOS SANTOS, 2015. 
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 A estrutura é formada por sete pórticos de concreto armado a cada cinco metros 

amarrados por uma viga central e perimetral ao retângulo que está em balanço nas duas laterais 

menores (ver ilustração abaixo). A grande viga desempenha a função de parede de vedação para 

o galpão, sendo interrompida para liberar o vão das portas de acesso. Apoiada nela está a laje 

do piso em rampa com inclinação de 10% para configurar o desenho específico da nave, com o 

altar no meio. Completando a fachada, sobre a viga de concreto, Guedes optou por um banho 

de luz no espaço, geralmente confinado das igrejas, com vidro. É claro perceber como o espaço 

surge da opção estrutural. Em planta a força do cruzamento das linhas longitudinais com as 

transversais define a posição do altar, central, entre dois blocos de fiéis nas laterais. 

 Ao entrar na Igreja, os devotos têm acesso primeiro ao altar, protegido pelas paredes em 

45 Graus da sacristia, o padre fica com as costas protegidas por essas paredes da sacristia que 

lhe dão um plano de fundo. “O público fica disposto simetricamente aos dois lados do acesso, 

olhando-se entre si com o altar de permeio, numa “arena” retangular em rampa de 

aproximadamente dez por cento subindo para cada uma das extremidades” (ZEIN, 2005, p. 

105).    A ausência completa de revestimentos, ornamentações, símbolos ou ícones religiosos, 

o excesso de luz que desvela a clausura e transborda alegria e leveza, aliado à posição 

pandêmica do altar, mantiveram a proposta original de Guedes intacta por pouco tempo. Hoje 

seus conceitos e configuração interna estão completamente descaracterizados e o altar encontra-

se na lateral da igreja, não mais centralizado.  

 

Ilustração 20 - Maquete da Igreja Santa Maria Madalena, 1955. 

 

Arquivo Joaquim Guedes.  
Fonte: DOS SANTOS, 2015.  
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Ilustração 21 - Cacilda Becker inaugura as obras do 1° Oficina, 1961.  
Fonte: Arquivo Associação Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona  
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1° OFICINA – TEATRO SANDUÍCHE [1961-1966] 

 

Do Teatro Novos Comediantes nada restava: só as paredes. O arquiteto Joaquim 
Guedes realizou um projeto ousado e inovador: o chamado “teatro-sanduíche” – uma 
semi-arena no centro, com platéia em ambos os lados. Não apenas um recurso de 
espaço, mas a colocação de um problema de linguagem cênica que inclusive desafiaria 
a imaginação criativa de encenadores e cenógrafos (PEIXOTO, 1982a, p. 128). 
 

 Quando a companhia alugou o edifício na Rua Jaceguai, móveis e equipamentos que 

configuravam o Teatro Novos Comediantes haviam sido removidos pelo locatário. 

Encontraram-se então, em um barracão aberto, estreito, de alvenaria de tijolos e concreto nus. 

Os primeiros esforços teatrais da nova companhia, quer queira, quer não, já nasceram fundidos 

às considerações arquitetônicas. A estrutura aberta do edifício incitou o Oficina a criar uma 

nova arquitetura teatral e para isso chamaram o arquiteto e urbanista Joaquim Guedes, através 

da intermediação da atriz Cacilda Becker, para a criação do que seria o 1° Oficina.  

 Juntamente com a Companhia, Guedes, que parece ter entrado em contato com esse tipo 

de arquitetura na Inglaterra9, criou um teatro-sanduíche, um sanduíche de duas arquibancadas 

que se defrontavam separadas pela cena, uma mistura do palco italiano do TBC com a arena do 

Arena. Uma arena com duas plateias, palco central e circulação nos quatro cantos, circulação 

essa de público, atores e cenografia, movimentação que possibilitava a troca de cenário, uma 

lateral cenográfica, igual ao TBC e completamente diferente do Arena, que não possibilitava a 

troca de cenários. De acordo com Rahal (2003), para Joaquim Guedes o teatro moderno era o 

teatro de Arena e, diante do espaço disponível (os 9 metros de largura do edifício), “essa era a 

arena possível” (RAHAL, 2003, p.30). 

 
Ilustração 22 - Planta 1° Teatro Oficina. 

 
Teatro Sanduíche, destaque para o tamanho das circulações, que definiam a largura dos carros cenográficos. 
Fonte: Elaboração da autora (2018). 

                                                 
9 Ver a matéria Rua Jaceguai tem dois Teatros, jornal A Gazeta, SP, 05/08/1961, in MARTINS, 2013, p. 202. 
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Ilustração 23 – Projeto 1° Teatro Oficina – Teatro Sanduíche, Joaquim Guedes, 1961. 
Fonte: Elaboração da autora (2018).  
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Ilustração 24 – Diagrama de vetores de força do espaço cênico, Teatro Sanduíche. 

 

Fonte: Elaboração da autora (2018). 

 

 Cada plateia em estrutura de peroba, era dividida em duas pela circulação de acesso 

central, com 10 níveis de degraus e cinco fileiras de poltronas tubulares estofadas, 

contabilizavam uma capacidade total de 200 pessoas. Para acessar a plateia o público precisava 

atravessar o palco. 

 No acesso da Rua Jaceguai, embaixo da arquibancada, existia uma sala de espera com 

bilheteria, bar e sala de exposição. Na arquibancada oposta, atrás da parede do edifício, ficavam 

os camarins e banheiros de atores. Na mesma direção Norte, aos fundos do lote, a edícula em 

alvenaria, um “L” em dois pavimentos inalterada da reforma do Sr. Cocozza de 1955, onde se 

localizavam as salas de ensaio e a administração/produção. No andar inferior, no porão, a 

cantina e o jardim longitudinal lindeiro ao muro baixo de alvenaria. Ao todo Joaquim levou seis 

meses para fazer a reconstrução do teatro.  

  Consequentemente, o público se encara frente a frente tendo os atores no meio do 

caminho, subvertendo as convencionais separações entre palco, bastidores e plateia. Querendo 
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ou não, cada espectador virava ator, e vice-versa. A posição cara a cara confrontava cada parte 

do público com sua própria imagem espelhada e transformava um lado do público em ator em 

relação ao lado contrário (STEVES; KNAPEN, 2013). A organização espacial mostrava uma 

busca, mesmo que instintiva nesse começo de experimentos práticos da Companhia, por 

explorar outras significações sociais, teatrais e arquitetônicas, invertendo a divisão de classes 

através dessa nova conformação de palco e plateia. 

 A inclinação da plateia era fora de padrão, exagerada para o diretor, ensaísta e crítico 

Miroel Silveira, que publicou no Diário de Notícias de São Paulo de 17/09/1961 uma crítica 

sobre e estreia do Oficina. De acordo com ele a inclinação em excesso gerava uma diferença de 

visibilidade, de nível a nível, para cada espectador. Escreveu que o novo teatro parecia o Arena, 

mas apresentava apenas as desvantagens do gênero, sem chegar nas qualidades: a proximidade 

e a comunicabilidade (DA SILVA, 2008). Os cenógrafos e iluminadores que trabalharam no 

teatro sanduíche exploraram muito essa inclinação justamente para reforçar a proximidade e 

comunicação direta do público com a cena. De acordo com Renato Borghi (2016) a escolha por 

essa arquitetura teatral se deu justamente por ser a que mais aproximava atores de público. Para 

o ator Fernando Peixoto a proximidade com a plateia era usada para acentuar a relação dos 

atores com seus personagens o que fez de uma peça como Pequenos Burgueses de “um realismo 

acentuado pelo ilusionismo” (RAHAL, 2003, p. 32). 

  “A encenação apropriava-se de recursos que introduzissem o espectador no universo da 

peça, de modo que ele se considerava parte dela, mesmo que passivamente, como observados 

apenas” (RAHAL, 2003, p. 51). A aproximação entre plateia e espaço de representação 

transformava o público em cenário. A forma de incluir o público na cena era pela carga emotiva, 

amplificada pela proximidade, pela não divisão, sem cortina ou parede de boca e pela 

iluminação da arena tipo sanduíche de Guedes. A ilusão era alcançada exatamente pela anti-

ilusão no uso total do edifício teatral, mesmo que em subtexto, com o palco se expandindo para 

todo o edifício nas indicações das rubricas dos textos, na movimentação dos personagens e na 

imaginação do público.  

 Já outros críticos falaram do inconveniente desse tipo de palco, em que o público pode 

perder a expressão dos atores quando estes encontram-se de costas para determinada plateia. 

Que era estranha a sensação de adentrar o teatro pelo palco e que, e aqui já como opção da 

direção, o “teatro fica as claras no começo e no fim de cada ato para que os artistas possam 

entrar, se posicionar e sair de cena, graças a inexistência de cortina de boca de cena ou de 

qualquer divisão entre palco e a plateia” (CARVALHO, 1963 apud RAHAL, 2003, p. 30). 
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 Para José Celso, os atores deveriam ter uma “marcação contorcionista”. Para contemplar 

as duas plateias, os atores giravam em torno da cintura e dos joelhos, obtendo efeitos pouco 

realistas, mas que, de acordo com aquele espaço, eram aceitos com naturalidade pelos 

espectadores. Esses gestos não usuais aliados à proximidade física com o público adquiriam um 

caráter simbólico em relação a si mesmo ou aquilo a que se referia o texto e o público aceitava 

a convenção que a arquitetura teatral estabelecia no jogo cênico. “Em cena os gestos perdem 

seu caráter cotidiano e ganham contexto conotativo em comunhão com o espaço aceito, nesse, 

e exclusivamente nesse contexto, como realista pelo público” (GUINSBURG, 2001, p. 11). 

 

Ilustração 25 – Diagramas de vetores de força da encenação - relação corpo dos atores x público, Teatro 
Sanduíche. 

 

 
Fonte: Elaboração da autora (2018). 

 

 Enquanto a cidade de São Paulo era submetida a grandes investimentos em obras de 

infra-estrutura e na feroz verticalização, a censura foi aumentando, e no mesmo ano da 

inauguração de Brasília, o Teatro Oficina foi forçado a fechar suas portas, ainda que reabrindo 



67 
 

uma semana depois. Em 1961, o Oficina encenou sua primeira produção profissional no dia 16 

de agosto, dia de Omolu: A Vida Impressa em Dólar, um texto de Clifford Odets. Sua 

performance foi considerado um inacreditável sucesso e José Celso fez nome no Brasil como 

um dos diretores de teatro mais talentosos e promissores de seu tempo (CAMPBELL, 2011). 

 No programa de A Vida impressa em dólar, o texto Oficina- Histórico, de autor não 

nomeado, chama o primeiro Oficina como a primeira obra de maturidade do Grupo: “ela não é 

continuação da ordem vigente, ela não é acomodação na marginalidade, mas uma invenção 

nossa, uma acrescentação ao que herdamos e não quisemos. Este teatro é nosso primeiro fato 

histórico. Ele está encravado na realidade teatral de São Paulo para com ela ser transformado e 

transformar” (TEATRO OFICINA in PEIXOTO, 1982a, p. 128). 

 

Ilustração 26 – Frame do Filme que mostra o ensaio de A Vida Impressa em Dólar, com Eugênio Kusnet, no 
Teatro Sanduíche, 1961. 

 
Destaque para a elevada inclinação da plateia. 
Fonte: TEATRO OFICINA, 1961   
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Ilustração 27 – José Celso e Eugênio Kusnet, sem data.  
Fonte: PIACENTINI, 2012, p. 34.  
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EUGÊNIO KUSNET E OS LABORATÓRIOS DO MÉTODO  

 

 No programa de A vida impressa em Dólar, José Celso escreve que a escolha de um 

método de interpretação se deu devido à inexperiência do grupo, à necessidade de se filiar a 

uma escola de interpretação. Afirma saber que ele não é absoluto, e que o que tem de melhor é 

a racionalidade, “e portanto, bom para a comunicação, para o trabalho, para a equipe, para o 

diálogo, para o desenvolvimento do ator enquanto um ser criador e mesmo para sua experiência 

cultural e humana” (CORREA in TAVARES, 2006, p. 20). Pode-se notar uma visão bem 

apolínea da parte do diretor, que busca uma lógica em que se apoiar. 

 Influenciados por Augusto Boal, que trouxe o Método do Actor’s Studio dos Estados 

Unidos, começam a aplicá-lo como uma ferramenta. Como jovens atores e diretores, logo 

caíram no caminho introspectivo da emoção despertado pelo Método com a ativação da 

‘memória emotiva’. “Nós erámos muito emotivos, muito jovens, tínhamos um verdadeiro culto 

à emoção. Procurávamos a emoção, procurávamos as situações mais loucas da emoção e 

trabalhávamos assim, na base da pura experiência. Sem guia nenhum, a não ser brincar com 

aqueles livros” (CORREA in DE STALL, 1998, p. 39). 

 Eugênio Kusnet, ator e o que hoje chamamos de preparador de atores, chegou da Rússia 

em 1926. Saiu de um país em meio às mais diversas experiências teatrais, em que a Revolução 

Proletária produzia uma inevitável busca por tendências avançadas para revolucionar também 

a arte teatral e a arte em geral. Abandona uma Rússia contemporânea ao Teatro de Arte de 

Moscou, de Stanislavski, aos experimentos de Meyerhold ou ainda, de Maiakovski e Eisenstein, 

e chegou ao Brasil cujo teatro era ainda centrado nas companhias de “primeiro ator”. A Cia de 

Procópio Ferreira era a única existente no Rio de Janeiro na época da sua chegada. Kusnet 

passou então 20 anos afastado do teatro, e só recomeçou seu trabalho no teatro pelas mãos do 

polonês Ziembinski.    

 Kusnet se aproxima do Oficina quando o grupo começa a se profissionalizar. Atua em 

A Vida Impressa em Dólar e começa a dar aulas em um curso de interpretação segundo o 

Método de Stanislavski. O curso não era restrito ao elenco do Oficina e atores de outras 

companhias, mesmo do TBC participavam. Kusnet partia do desenvolvimento dos personagens 

a partir das dificuldades pessoais de cada ator, um trabalho específico em cada problema, quase 

como uma consultoria. “Não havia disciplina ou treinamento técnicos – físico ou vocais- mas 

sim ensaios e uma abordagem direta da matéria criativa. Os atores chegavam e o indagavam 

sobre uma e outra cena que não estavam conseguindo alcançar e Kusnet os conduzia a descobrir, 
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a perceber o porquê dos bloqueios” (PIACENTINI, 2011, p. 38). Ele buscava assim desenvolver 

uma técnica de interpretação com os atores brasileiros. 

 Kusnet e José Celso se complementavam no Oficina. O diretor, com a liberdade do 

inocente, ia conduzindo os ensaios com laboratórios e exercícios de improvisação cujo objetivo 

era fazer brotar o máximo das emoções. Mesclava teorias, criando seu próprio método, como o 

conceito de “vontade” e “contra-vontade” que José Celso trouxe de Crítica da Razão Dialética, 

de Sartre. “Ao mesmo tempo em que você tem uma vontade que o determina, você tem uma 

necessidade que entra em contradição com ela e gera um conflito interior em você. Da 

exteriorização desse conflito é que nasce o clímax. Nós fazíamos uns laboratórios muito doidos 

com essas teorias” (CORREA in DE STALL, 1998, p. 40). Kusnet de seu lado, trazia a lógica 

do resultado, a atenção para a corrente lógica de pensamento do ator no momento de estabelecer 

seus subtextos que embasariam a conformação do personagem. Ele estava preocupado com o 

acabamento do que era mostrado em cena, como “o subtexto imediato” e o “reflexo imediato” 

que era a clareza na fala, vocalmente falando, e intencionalmente, o subtexto também na 

emissão da fala, não só na intenção do ator, através da “visualização da fala” pelo ator.  

 Após três meses de trabalhos de mesa, de estudos teóricos, de laboratórios de improviso, 

o resultado foi a apresentação de uma rica experimentação “tupiniquim” do Método de 

Stanislavski. Os atores trabalharam a criação dos personagens em seus mais completos detalhes 

sendo capazes de reconstruir afetivamente a vida interior deles, os tipos “Pequenos Burgueses”. 

“É onde esgotamos todas as nossas pesquisas do teatro naturalista.” (BORGHI, 2016)  

Ilustração 28 – José Celso e Eugênio Kusnet, na plateia aveludada do TBC, sem data.  

 
Fonte: Disponível em: <http://www.itaucultural.org.br/ocupacao/ze-celso/lounge/#modal-figures>. 
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Ilustração 29 – Pequenos Burgueses, 1° Teatro Oficina, Teatro Sanduíche, 1963. 
Fonte: Arquivo Edgard Leuenroth, UNICAMP.  
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PEQUENOS BURGUESES [1963] 

 

 Pequenos Burgueses, de Máximo Gorki, é um texto de 1900 que revela a descrença nos 

processos revolucionários burgueses. A ação se passa durante toda a peça na sala de estar da 

família Bessemenov. O texto é recheado de indicações de espaços fora da cena, a casa de da 

inquilina Elena, por exemplo, ou o quarto dos pais, ou da filha Tatiana. Apesar da história girar 

em torno dessa família e seus inquilinos, os problemas individuais são sempre generalizados 

em problemas coletivos e de disputas de poder. A peça se passa em uma Rússia caracterizada 

pela decadência de uma classe cujos valores estão sendo substituídos por padrões éticos e 

sociais de outra (TAVARES, 2006). 

 
O texto mostra o esfacelamento social e inevitavelmente político das estruturas 
burguesas, através da relação de uma família na Rússia pré-revolucionária. Na 
verdade, era a própria realidade brasileira mostrada em cena; tratava-se de uma 
questão de enxergar o que se passava e tomar partido (GUERRA, 1988, p. 72). 
 

 Para construir a “casa dos Bessemenovs” o Oficina convidou o arquiteto Anísio Araújo 

de Medeiros (Teresina, 13 de outubro de 1922 — Rio de Janeiro, 26 de março de 2003). Anísio 

certamente sofreu influência da Escola Carioca e antes de se dedicar ao teatro e cinema, 

desenhou em 1947 um painel de azulejos para o Conjunto Pedregulho, projeto de Affonso 

Reidy, e construiu algumas poucas obras modernistas em Minas Gerais e no Piauí, até 1956 

quando passa a se dedicar profissionalmente ao teatro (ANDRADE, 2005). 

 Diante das duas plateias convergentes, com o palco mais a baixo no meio delas, Anísio 

utilizou as paredes laterais para fixar os elementos mais altos do cenário que interromperiam a 

visibilidade entre o público. Reynuncio Lima (1980), em sua dissertação de mestrado, descreve 

o oratório com figuras bizantinas, compondo um tríptico de capelas de portas abertas, que está 

exatamente nessa posição, contendo no centro a imagem da virgem com o menino e uma 

candeia que derramava sobre todas as cenas uma luz amarelada e mortiça. E ele prossegue a 

descrição: 

 
De um lado um piano e dois portais em arco romano. Fechados por duas cortinas 
rústicas que ocultam a saída dos atores. Colocado ao lado das áreas de evolução dos 
intérpretes e a uma das paredes laterais do teatro, esses elementos altos nada impediam 
a visualização da cena. Próximo à parede oposta projetava-se uma escada que conduz 
a um balcão recortado, sugerindo um andar superior onde mora a personagem Elena 
(LIMA, 1980, p. 58). 
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Ilustração 30 – Célia Helena e Raul Cortez, Os Pequenos Burgueses, Teatro Oficina, 1963.  

 
Fonte: Arquivo Edgard Leuenroth, UNICAMP. 

 

 Esta escada causou um pequeno ruído na relação entre cenógrafo e Companhia. Anísio, 

que morava no Rio de Janeiro, chegou quando os atores já tinham saído do trabalho de mesa, 

de estudo do texto, e ensaiavam no espaço, com os papeis já decorados. As movimentações, 

todo o percurso lógico dos personagens dentro das três unidades de tempo, lugar e ação, já 

estavam resolvidos e interiorizados quando o cenógrafo chegou para trabalhar. Para José Celso 

o cenário deveria respeitar esse percurso, mas a questão era que a escada bloqueava o acesso 

do público à sala de espera, onde estava o bar do teatro, cujo acesso deveria ser liberado para o 

intervalo. Então Anísio sugeriu novas e funcionais correspondências espaciais a partir de um 

giro de 180°:  

 
A escada foi situada no lado oposto ao que estava, mais próxima do acesso dos 
camarins, liberando a entrada do público. Ali, sem prejuízo, estabeleceu-se ‘a entrada 
da casa’, logo depois da escada. O acesso do público ao bar foi amplamente facilitado 
pois a porta da ‘cozinha dos Bressemenovs’ foi representada num painel paralelo e 
muito próximo a parede do teatro, abrindo um estreito corredor para os atores saírem 
escondidos do público. No mesmo painel a indicação de ‘quarto dos velhos’ ficou 
próxima do acesso para as toaletes que, por sua vez, sugeria a saída para os aposentos 
de Tatiana (LIMA, 1980, p. 62).10 

                                                 
10 Ver ilustração 24. O diagrama de acesso ao palco pode assim ser entendido: 1- Acesso à cozinha ; 2- Acesso à 
cada dos Bressemenovs ; 3- Acesso ao quarto dos velhos e 4- acesso à escada que levava para a casa de Helena 
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 Quase cenário de gabinete, configurado pelas dimensões e pelas soluções “reais” de 

circulação e direção espacial. O mezanino, por exemplo, não tinha saída invisível, então a atriz 

que representava Helena, quando estava em seus aposentos, lá permanecia escondida até o 

momento de novamente entrar em cena, afim de não perder a sequência lógica de suas 

movimentações.  

 

Ilustração 31 – Pequenos Burgueses, Renato Borghi, Lípia Araújo, Etty Fraser, Célia Helena, Liana Duval, 
Fernando Peixoto, Luiz Linhares, Teatro Oficina, 1963. 

 
Fonte: DE STAAL, 1998, p. 50. 

 

 Tirando partido da inclinação das plateias, que tinham uma visão quase em planta, 

Anísio criou uma composição de texturas e cores em planos horizontais a partir dos tapetes, da 

toalha adamascada da mesa e da forração das poltronas. Os fragmentos de realidade mostrados 

em cena exploravam objetos cotidianos domésticos que ultrapassam o naturalismo. Todo o 

mobiliário e figurinos pesquisados em fotos do Teatro de Arte de Moscou e submetidos a 

tratamentos de desgaste, exaltavam o rigor realista, com o uso até de um Samovar autêntico. 

 Para os atores, durante as encenações o espaço da cena transpunha o limite do palco e 

as quatro saídas laterais sugeriam outros espaços. As ações continuam nesses outros espaços, 

fora do espaço-tempo da cena, que o público não vê, mas as imagina, como indicado no texto 

de Gorki. O público então está dentro do espaço cênico. Isto era acentuado pela luz da plateia 
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cuja resistência nunca chegava ao blackout total. As saídas de cena aconteciam na penumbra, 

sem uma ruptura brusca. Quando o personagem sai de cena ele vai respeitando as leis 

Aristotélicas, para outro lugar contínuo ao representado no palco, continuando sua ação. Ou 

seja, a plateia estava presente na casa testemunhando os acontecimentos, todos eram os 

“pequenos burgueses”. A peça foi um passo de aproximação com o público e José Celso 

entendia que a ela rompia o espaço do “eu”, criando um “espaço emotivo energético”. A quebra 

da divisão palco-plateia não era física, mas emocional, por meio da comunhão (RAHAL, 2003). 
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Ilustração 32 – Mahagonny, 1927, Bertolt Brecht- Berliner Ensemble. 
Fonte: Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ibmMW- OolI&list=RDibmMW-COolI&t=2283>. 
Ilustração 33 – A Resistível Ascensão de Arturo Ui, 1959, Bertolt Brecht- Berliner Ensemble. 
Fonte: Disponível em: < https://library.calvin.edu/hda/node/1547>. 
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BERTOLT BRECHT [1898-1956] 

 

 Berltot Brecht foi dramaturgo, poeta, diretor e teórico teatral alemão. Em 1948, após 

voltar dos Estados Unidos, de onde tinha fugido da Segunda Guerra, abriu seu próprio teatro o 

Berliner Ensemble. 

 Brecht criou a teoria do Teatro Épico, cujo objetivo era a tomada de consciência do 

público através do entendimento crítico e não da catarse emotiva. “Ao contrário de 

Stanislavsky, o ator deve mostrar a personagem e não envolver-se com ela” (MANTOVANI, 

1989, p.67). Respondeu ao naturalismo, se opondo ao ilusionismo, simbolismo e 

expressionismo das linguagens teatrais anteriores, com a quebra da quarta parede e 

incorporando o aparecimento da consciência histórica no teatro. Os acontecimentos, mesmo os 

mais cotidianos, eram representados como acontecimentos históricos, que situavam o homem 

no mundo. O palco virou tribuna, um locus político de confrontação de ideias e de tomadas de 

posição. “Brecht atentará para formas que revelem os mecanismos teatrais, ou seja, que torne 

clara a estrutura da cena de forma a não permitir a identificação do público com os personagens, 

concretizando assim a ideia de “distanciamento crítico” que levaria à reflexão sobre o fato 

encenado e, mais amplamente, à reflexão sobre a condição humana.” (LEONELLI, 2011, p.72)  

 O público passou a ser a maior preocupação de Brecht. Apaixonado por esporte, 

frequentador assíduo das arenas de box, incorporou o esporte como linguagem de encenação. 

O público de esporte era, para Brecht, um público de todas as classes e perfis, amorais e 

passionais, conheciam as regras do jogo. Todo espectador de esportes sabe com quem está a 

vantagem e prende-se atento a qualquer tipo de transgressão das regras do jogo. Esse era o 

público ideal que deveria ser transposto para o Teatro. 

 Ele não recusou o palco italiano, o virou do avesso, o teatralizou. Mostrando tudo o que 

de teatral existe: os refletores, as gambiarras, as maquinarias, instrumentos musicais. Além 

disso, esvaziou o palco de tudo o que é inútil, cortina de boca e todas as vestimentas, tudo o que 

era usado para esconder uma ação que não poderia ser vista pelo público, ao contrário, Brecht 

mostrava tudo. Mostrava os meios de produção teatral criados pelos homens, revelava o truque 

por trás da mágica. 

 O efeito imediato da cena épica era conseguido com os elementos construtivos que 

formavam a cena, sem simulação de um ambiente real. Objetos e mobiliários mínimos e 

essenciais, sem os quais a cena não se configuraria. Um espaço que comentava criticamente a 

ação em cena, utilizando de projeções de textos e documentos fotográficos para interromper no 

espectador qualquer impulso imersivo na ação. 
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 Sobre o efeito imediato da cena épica, Brecht fala que o cenário de Caspar Neher para 

a peça A Mãe não simulava ambientes, localidades reais. O cenário comentava os 

acontecimentos, citava, contava, e apelava para a memória com o uso de parcos indícios de 

mobiliários, objetos essenciais para que a ação acontecesse. 

 
Um sistema fixo de tubos de ferro, que quase não ultrapassavam a altura de um 
homem, montados verticalmente no palco, a distâncias diversas, com telas removíveis 
– havendo, portanto, a possibilidade de se acrescentarem indiferentemente –, permitiu 
uma rápida mutação da cena(...) Por entre os tubos, estavam suspensas, em armações, 
portas de madeira com fechadura... Numa grande tela de fundo, projetavam-se textos 
e documentos fotográficos que permaneceriam durante as cenas, de forma que a 
projeção adquiria um caráter de bastidor. A cena indicava, assim, não só um espaço 
real (por meio de alusões), mas também (através de textos e documentos fotográficos) 
o vasto movimento ideológico em que decorriam os acontecimentos. Em caso algum, 
as projeções são um simples experimento mecânico, um complemento; constituem 
‘ardis’, não significam um auxílio ao espectador, antes lhe são antagônicas, pois fazem 
gorar todo e qualquer impulso de empatia e interrompem o seu mecânico deixar-se 
levar. São, por conseguinte, elementos orgânicos da obra de arte que tornam o efeito 
mediato (BRECHT, 2005, p. 32, itálico do autor). 
 

Para nomear o cenógrafo Brecht uso o termo “Bühnenbauer”, que significa “construtor 

de cena” ou “arquiteto cênico”, que atuava, não só dentro da caixa fechada do palco, mas na 

totalidade da arquitetura. “Reclamando por uma construção em profundidade, ou seja, que a 

construção do espaço cênico contribua para a destruição do achatamento da imagem, para o fim 

da bidimensionalidade que o cenário e a cena ilusionista tradicional continham” (DA SILVA, 

2005, apud LEONELLI, 2011, p.22). Nada era imutável, aos olhos de Brecht, dentro da 

arquitetura teatral.   

 Depois de dois anos pesquisando a busca da verdade psicológica e da emoção em 

Pequenos Burgueses, o Oficina começa a experimentar o método seletivo do Teatro Épico.  

 

O método seletivo escolhe dentro de um espetáculo épico o que deve ser claro, 
expositivo e que colocado de determinada forma, permite o julgamento da plateia. 
Certos detalhes psicológicos podem muitas vezes tornar-se obstáculos para uma 
clareza maior do espetáculo. O que realmente importa é comunicar através da 
interpretação, da luz, do figurino, da música, enfim através de todos os recursos que 
o teatro oferece, uma ideia vista dos mais diversos ângulos, diante do qual o público 
é levado a examiná-la e tirar as suas próprias conclusões. A nossa primeira 
experiência, que podemos chama-la de semi-épica é Andorra, de Marx Fisch. 
(BORGHI, 1963 apud MARTINS, 2013, p. 204) 

  



79 
 

 
 
 

 

Ilustração 34 – Andorra, 1964. 1° Teatro Oficina. 
Fonte: Arquivo Edgard Leuenroth, UNICAMP.  
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ANDORRA [1964] 

 

 A partir de primeiro de Abril de 1964, a realidade brasileira se alterou com a eclosão do 

movimento da classe média conservadora associada às conspirações tramadas dentro das forças 

armadas, é instaurado o Golpe Militar (FAUSTO, 2010). O Oficina, seis meses depois, estreia 

Andorra, uma peça do suiço Max Frisch, aplicando os conceitos do Teatro Épico de Bertolt 

Brecht para expressar uma reflexão crítica sobre o advento do golpe militar, através de uma 

leitura alegórica do momento nacional. A história de uma cidade: “Andorra é ‘branca como a 

neve’. O sangue inocente é derramado mas logo lavado e Andorra continua tão branca como 

antes. A vítima expia a culpa dos carrascos” (TEATRO OFICINA, 1964). O destaque da 

problemática dos judeus enquanto metáfora da necessidade da sociedade capitalista de criar 

“bodes expiatórios”, de “perseguir” os subversivos (TAVARES, 2006, p. 36). Andorra mostra 

o perigo da criação de imagens na mente humana, gerando a intolerância e a crueldade. Uma 

das leituras da realidade brasileira onde, naquele momento, parte da população estava sendo 

perseguida. 

 A produção seca e despojada, impulsionada pela cenografia e figurinos de Flávio 

Império11, apresentou uma cidade onde a realidade a cada dia se torna mais arbitrária, mais 

policiada. Andorra teria um país irmão, o Brasil: “foi o momento de caçada dos bodes 

expiatórios, claramente definidos como os líderes sindicais, operários e líderes reformistas, 

Brizola, Jango, Jucelino, que foram perseguidos e presos” (TAVARES, 2006, p. 37). 

 O trabalho de Flávio seguiu as direções dadas por Frisch no texto: o sentido de 

confinamento, a ambientação abstrata com interferência de elementos realistas e o uso 

simbólico do branco e do preto. “O cenário participava como se fosse uma personagem que 

comenta e esclarece às demais, realizando efeitos de distanciamento, pois estabelece uma 

confrontação dialética entre os diversos elementos cênicos” (LIMA, 1980, p. 174). 

 
[...] em Andorra Flávio não sugere ruas, labirintos que se prolonguem por trás da cena, 
por que o cenário elimina do espaço esse tipo de sugestão poética e delimita os 
horizontes do espectador para o raciocínio impiedoso e que ocorrerá ali. Andorra está 
emparedada nos seus preconceitos, na sua hipocrisia, nos seus interesses restritos. A 
funcionalidade da concepção cênica repousa numa beleza sóbria e terrível. Os 
monólitos esbranquiçados e altos vão sugerindo, progressivamente, as notas de 
isolamento, da indiferença e do medo (RAHAL, 2003 p. 47). 
 

                                                 
11 O Arquiteto e artista plástico Flávio Império já realizava trabalhos com o Oficina desde 1962, quando trabalhou 
nas peças Um Bonde Chamado Desejo e Todo Anjo é Terrível. E continuava no Arena. Transitava livremente entre 
as duas companhias. 
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Flávio recobre com trainéis revestidos de aniagem pintados de cal branca todas as 

paredes do teatro, incluindo a platéia. O piso do palco recebe um tratamento cinza poroso, 

carpete, e no teto são penduradas formas geométricas, caixas de luz tipo backlight pintadas de 

preto que, quando ilumindas em determinados momento do texto, acrescentavam uma carga 

semântica às cenas da praça da cidade, às cenas da ágora. Fossem comentários espaciais, como 

os vitrais da igreja na cena de paramentação do padre, quanto comentários manchetes, notícias 

de jornais, cartazes, anúncios. Assim como no Teatro Épico de Brecht, A ópera dos três vinténs 

(1928),  Alma Boa de Tsesuan (1957) e Santa Joana dos Matadouros (1968) esses comentários, 

essas rubricas, essas notas de rodapé, são projetados em cena para acrescentar um nível de 

significado a mais, não para complementar, mas para ilustrar aquilo que já está sendo dito, 

trazem uma nova camada à encenação. 

 

Ilustração 35 – Andorra, 1964. 1° Teatro Oficina. 

 
Destaque para os figurinos, também de Flávio Império.  
Fonte: Acervo Flávio Império. Disponível em: <www.flavioimperio.com.br>. 
 

 A ambientação da cidade surgia em carros cenográficos compostos com elementos 

essenciais, mínimos, para sua identificação pelo público, que atravessam os corredores de 

acesso lateral do teatro. Esses carros, exatamente pela sua passagem, precisavam alcançar uma 
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síntese, o corredor de acesso do Oficina possuía apenas um 1,20 metros de largura, portanto o 

tamanho máximo de cada carrinho deveria ser de 0,90 metros de largura por 5 metros de 

comprimento, esse era o tamanho do bar, da casa e da igreja de Andorra. Em alguns momentos, 

esse espaço cênico era expandido para o meio da cena com o uso de cadeiras ou bancos, 

elementos móveis que entravam em cena em cima dos carros e pelos próprios atores eram 

posicionados no meio do palco, eram todos  elementos baixos que não impediam os 

espelhamento visual entre as plateias. A cena acontecia ali, e só ali, exposta na cara do público, 

que recebeu a função de “Tribunal da História”, de acordo com o programa da peça (TEATRO 

OFICINA, 1964). A mudança dos lugares da cena não representava uma quebra na lógica da 

encenação. 

 

Ilustração 36 – Maquete e projeto do carro cenográfico, Andorra, 1964. 1° Teatro Oficina. 

       
Fonte: Acervo Flávio Império. Disponível em: <www.flavioimperio.com.br>. 

 

 Uma cenografia que quer passar ao público uma sensação de confinamento através de 

uma ambientação esquemática e abstrata, com a referência sistemática de elementos realistas e 

a utilização simbólica profunda do preto e do branco (LIMA, 1980). A eleição dessas cores 

seguiu uma clareza lógico-simbólica de exaltação da fragmentação das duas partes ideológicas, 

de Andorra e dos estrangeiros. Nas lindas palavras de Flávio: 
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A limpeza do tratamento espacial está extraída do conteúdo básico do texto, e 
praticamente existiam duas ‘não-cores’: o branco e o preto. As variações eram muito 
sutis: vários brancos, vários pretos. Essa linguagem dualista e quase maniqueísta dos 
elementos visuais estabelecia os polos opostos da construção do drama. Branco era a 
cor de Andorra. Preto era a dos invasores. O marrom e o azul eram as cores das 
personagens com os quais os personagens centrais criavam maior empatia com a 
plateia. Andorra e os invasores eram um museu de cera cujos valores eram inumanos 
e absolutos. O branco e o preto eram o preconceito- o marrom e o azul eram os homens 
no seu universo complexo e incoerente que esbarravam, por todos os lados, com o 
bloqueio dos preconceitos, tanto brancos como pretos. Andorra foi uma experiência 
de teatro realista muito próxima do teatro épico (IMPÉRIO in HAMBURGER, 1999, 
p. 89). 

 

Ilustração 37 – Diagrama dos vetores de força da encenação no teatro sanduíche, Flávio Império.  

 
Fonte: Acervo Flávio Império. Disponível em: <www.flavioimperio.com.br>. 

  

Flávio Império em Andorra faz um experimento de Arquitetura cênica, “cenografia de 

arquiteto”, como define Hélio Eichbauer (2011). Onde seu rigor de desenho, preciso, com o 
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uso de planos, cores, abstrações e geometrias, atinge tanto o edifício teatral, desde as paredes, 

piso e teto, quanto palco e plateia, sem distinção. Onde arquitetura teatral e dramaturgia se 

fundem.  

 

Ilustração 38 – Trecho do poema EX_POR_SE de José Celso Martinez Correa dedicado à Flávio Império. 

 
Fonte: Acervo Flávio Império. Disponível em: < http://www.flavioimperio.com.br/galeria/507584/510598>. 
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Ilustração 39 – Pequenos Burgueses, 1965. Teatro Maison de France.   
Fonte: Arquivo Edgard Leuenroth, UNICAMP. 
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ITINERÂNCIAS 

 

 Em 1965 José Celso viaja para a Europa, onde faz um intercâmbio no Berliner 

Ensemble, a casa de Brecht e do Teatro Épico. O Oficina então contratado pela Companhia 

Tônia Carrero viaja para o Rio de Janeiro, e apresenta Pequenos Burgueses e Andorra no teatro 

Maison de France (DA SILVA, 2008, p. 39). Fora do Teatro Sanduíche, em palcos italianos.  

 Quando Pequenos Burgueses foi apresentada no Rio de Janeiro, o cenógrafo Anísio se 

recusou a acompanhar a montagem. Ele entendia que, por se transformar totalmente a 

arquitetura teatral para palco italiano, seria necessário um novo projeto de encenação e um novo 

cenário que levasse em conta a existência da parede de fundo do palco. Parede que não existia 

no caso do Oficina, em que o fundo de cena no Teatro Sanduíche era composto pelas silhuetas 

dos espectadores sentados na arquibancada oposta. Além disso, toda a composição de tapetes, 

assentos e toalhas não seria mais percebida em planta pelo público, que no teatro italiano não 

possuía inclinação vertical tão acentuada quanto no Oficina. Era realmente necessário outro 

projeto que acarretaria uma nova contratação. O que não aconteceu. “O palco jamais se 

transforma na casa dos pequenos burgueses, os móveis estão distantes uns dos outros, a 

iluminação é convencional e, provavelmente, a posição contemplativa da plateia proporcionada 

pelo palco italiano deve ter anulado o efeito ilusionista do cenário” (RAHAL, 2003, p. 43). 

 Chega a ser um contrassenso engraçado ouvir que uma montagem quando foi transposta 

para um teatro tipo italiano teve seu efeito ilusionista anulado. Mesmo Flávio Império não pode 

acompanhar a adaptação espacial de Andorra em 1966. Hélio Eichbauer, um jovem em início 

de carreira, que inclusive virou ator nessa temporada, foi o responsável pela adaptação, 

seguindo as direções de Flávio para montar uma parede branca que vedava o fundo do palco, 

alcançando o urdimento do teatro, a 4,5 metros de altura. 

 Em ambas as montagens, a grande crítica se queixou da distância entre atores e público, 

o público ter um papel apenas de observador, e não mais de ativador do espaço e da encenação.  

A quebra da ilusão estava, nesse caso, confundida com a imersão do público na cena. 
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Ilustração 40 – Estudo adaptação espacial, Andorra para o palco Italiano, Flávio Império, 1966.  

 
Fonte: Acervo Flávio Império. Disponível em: <www.flavioimperio.com.br>. 
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Ilustração 41 – Incêndio do 1° Teatro Oficina, 1966.  
Fonte: Arquivo Edgard Leuenroth, UNICAMP.  
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INCÊNDIO [1966] 

 

 Em 1966, o Oficina se apresentava no TBC com Os Inimigos, também de Gorki, pois a 

sede da Jaceguai estava alugada para Ary Toledo mostrar sua peça Criação do Mundo. “Por 

volta das 10h do dia 31 de maio, o descuido de uma faxineira ao derreter cera provocou um 

incêndio que destruiu o prédio. O que pareceu uma grande tragédia para o grupo logo revelou-

se benefício” (RAHAL, 2003, p. 52). O fogo destruiu absolutamente todo o teatro, lembrando 

que as estruturas da arquibancada e do telhado eram de madeira. Só restou a fachada, as paredes 

laterais e a construção dos fundos, mesmo os bombeiros agindo rápido e impedindo que o fogo 

se alastrasse para os sobrados vizinhos. 

 Renato Borghi alguns anos antes, ainda em Pequenos Burgueses, deu uma entrevista 

premonitória: 

Apesar de todo esse ânimo, conhecemos nossos problemas e contradições. Temos um 
pequeno teatro em São Paulo de 250 lugares, portanto condenado a ser um teatro de 
elite. Sabemos que dentro desse esquema nós teremos um repertório limitado, e não 
poderemos atingir a nossa meta – que seria digamos- o grande teatro popular 
brasileiro, sem o qual não poderemos chegar ao estilo popular e brasileiro de 
representar. Temos sempre a ideia de construirmos um grande teatro capaz de abrigar 
um grande público e que tenha principalmente todas as possibilidades técnicas, 
partindo do palco Elisabetano, para a criação de um espetáculo total. (BORGHI, 1963 
apud MARTINS, 2013, p. 204) 
 

 Há duas versões para esse fogo. Uma, oficial, está acima descrita por Rahal, e outra que 

é contada por José Celso, diz que o incêndio foi criminoso, causado por grupos paramilitares. 

O Oficina vinha enfrentando muitos problemas com a censura que não liberava Os Inimigos, 

tendo até que apelar pessoalmente para o presidente Castelo Branco, além de receber 

constantemente telefonemas com ameaças. Esta versão pode ter sim um caminho de verdade, 

pois como conta Ítala Nandi (1989) no laudo oficial do incêndio estava escrito: “um pedaço de 

madeira em chamas atravessou o forro de eucatex e caiu na plateia. A destruição foi rapidíssima: 

não durou mais do que vinte, trinta minutos... Dentro do prédio se encontravam o faxineiro 

Argemiro, que deu o alarme, e o eletricista Domingos Fiorini” (NANDI, 1989, p. 58). 

Aparentemente, teatro e arquitetura estavam, de fato, perturbando conjuntamente e 

simultaneamente a ordem urbana e a ordem militar. Como consequência, a arquitetura rebelde 

do grupo foi devastada através do desmantelamento de seus “tijolos e argamassas”. O Oficina 

perdeu seu teatro sanduíche. 
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O Oficina tinha que pegar fogo. É necessário, acho, que todos os teatros se incendeiem 
de tempos em tempos. Um espaço arquitetônico que se anima em espaço teatral com 
a violência com que o Oficina se animou, só queimando para apagar todas as 
impressões dramáticas e trágicas que se acumulam, reverberam e se registram em seu 
corpo magnético. Aí, destruído, se reconstrói outro espaço com um corpo novo e 
vigoroso para novas transformações (IMPÉRIO in HAMBURGUER, 1999, p. 46). 
 

Ilustração 42 – Incêndio do 1° Teatro Oficina, 1966. 

 
Foto batida de cima do telhado da edificação existente no fundo do lote que não foi atingida pelas chamas. Notar 
a Rua Jaceguai, em frente ao Teatro Oficina completamente construída.  
Fonte: Arquivo Edgard Leuenroth, UNICAMP. 
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Ilustração 43 – José Celso nos escombros do Incêndio do 1° Teatro Oficina, 1966. 
Fonte: Arquivo Edgard Leuenroth, UNICAMP. 
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Ilustração 44 – Flávio Império e Lina Bo Bardi, 1976.  
Fonte: Acervo Flávio Império. Disponível em: <http://www.flavioimperio.com.br/galeria/510007/510158>.  
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FLÁVIO IMPÉRIO [1935-1985] 

 

 A lista de atividades exercidas por Flávio Império é interminável. Arquiteto, artista 

plástico, cenógrafo, figurinista, diretor de teatro, artista gráfico, professor, entre outros. Para ele 

arquitetura extrapolava os limites do artefato e era encarada como ação cultural, ação 

comunicativa, ação produtiva e ação política (KOURY, 2003, p. 25). Suas pesquisas 

arquitetônicas se misturavam as descobertas teatrais, dissolvendo os limites entre esses campos 

em plena década de 1960. Em suas aulas na FAU USP (a partir de 1962) aplicava exercícios 

teatrais para despertar a percepção e a transformação do espaço através da expressão e 

sensibilização do corpo.  

 Ainda estudante, Flávio se encontra com Sérgio Ferro e Rodrigo Lefèvre e formam o 

grupo Arquitetura Nova que, de acordo com Pedro Arantes, fazem parte da segunda geração de 

discípulos do arquiteto Vilanova Artigas. Da primeira geração são: Paulo Mendes da Rocha, 

Joaquim Guedes e Carlos Millan, entre outros. O que demarcava a diferença entre essas 

gerações era os destinatários das arquiteturaa por eles produzidas. No caso da segunda, de 

Flávio, o povo era o cliente. “Estávamos pensando num novo cliente, aquele que não existia – 

no povão” (IMPÉRIO in ACABAYA, 1986 apud ARANTES, 2002). A busca pelo popular 

estava em consonância com vários movimentos culturais no Brasil surgidos antes do golpe de 

1964 e amplificados após ele. Os CPCs, o Opinião, o Arena, o Cinema Novo, o Oficina, a Nova 

Objetividade Brasileira12, “um programa novista” (ARANTES, 2002, p. 50), intelectual e de 

esquerda.  

 Desde a sua criação, em 1961, o escritório da Arquitetura Nova era mais um “atelier de 

esquerda”, acomodando um entra e sai de pintores, teatrólogos, atores e arquitetos, cultivando 

artística e crítico-politicamente suas produções, lado a lado (FERRO, 2006). A Arquitetura 

Nova representa uma reavaliação das utopias sociais que estavam na base do movimento 

moderno, repensando as noções de técnica e de trabalho e confrontando o modernismo 

acadêmico-desgastado por sucessivas recuperações já distanciadas das utopias sociais 

(KOURY, 2003). Estabeleceu-se como um conjunto de posições que podem ser descritas pela 

radicalização do vínculo entre atuação política e prática profissional. O canteiro de obra vira 

lugar de resistência aos processos de exploração do trabalho através das decisões de projeto 

                                                 
12 Flávio se envolveu em 50% desta lista. “Dando continuidade ao engajamento iniciado no teatro com Opinião, 
no ano seguinte surgiu a exposição Opinião 66 e, em 1967 a Nova Objetividade Brasileira, onde Flávio novamente 
expôs sua obra plástica e Oiticica apresentou sua obra de arte ambiental intitulada Tropicálica” (BARRALDI, 
2015, p. 38). 
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onde matéria e estruturas construídas, técnica e material, são eleitos entre aqueles que geram 

menor esforços humanos da força de trabalho utilizada em sua construção em conjunto com 

essa força. O grupo experimentou, portanto, através de metodologias de projeto e construção, 

que permitiram a incorporação do conhecimento dos trabalhadores e do artesanato popular para 

superar as relações de poder exploratório neocolonial em jogo no canteiro de Obras: o local da 

construção (FERRO, 2006). 

 A troca dos conhecimentos adquiridos na pintura e no teatro são levados para a 

arquitetura. Assim como o caminho inverso também é verdade. A falta de revestimentos em 

suas construções querendo revelar a mão do construtor no teatro está nos cenários que fogem 

do realismo naturalista buscando sempre evidenciar o artifício artístico, “um teatro teatral” 

(ARANTES, 2002, p. 62), como dizia Flávio, certamente influenciado por Brecht.  

 Nos anos 1970 Flávio considera que teve uma virada em sua vida: “Mergulhei fundo 

em uma metafísica individual, meti a cara em vários terreiros,...ioga..., encontrei meu transe 

transido de pavor. E vi, juro que eu vi, embora tenha esquecido, coisas tão estranhas que ao 

voltar para o mundo de cá, estranhei muito o meu mundo, que nunca tinha encarado bem de 

frente” (HAMBURGUER; KATZ, 1999, p. 47). Após ser desligado da Faculdade de 

Arquitetura, saiu em viagem pelo Norte e Nordeste do Brasil e diz encontrar o que procurava 

na pintura ou nas comunidades alternativas, e provavelmente no teatro.  

 
A sobrevivência ao terror estava lá, na simplicidade dos povoados sertanejos ou de 
pescadores e jangadeiros, nas habilidades e práticas tradicionais que resistem à 
‘civilização ocidental’ e à ditadura. ‘Se sobrar alguma coisa desse rolo todo de fim de 
civilização autoritária, há de ser o que o povo como esse aqui conseguiu preservar, o 
conhecimento da natureza, o trabalho inteligente de sobrevivência junto a ela’ 
(IMPÉRIO, 1978 in ARANTES, 2002, p. 159). 
 

 Essa guinada, obviamente, reflete-se em sua estética, que agrega a descolonização 

estática da Tropicália ao kitsch popular. Não por acaso nessa época Flávio se aproxima de Lina 

Bo Bardi e em 1975 trabalham juntos justamente na exposição Repassos, feita no Masp, que 

exibia uma “documentação antropológica” do artista artesão Edmar da Almeida e o trabalho 

das artesãs do triângulo mineiro, “uma agressão do mundo rural ao mundo cultural, civilizado 

paulistano” (DE ALMEIDA, 2014). 

 
O teatro me fez amigo da multidão, 

 A arquitetura me fez amante da terra,  
 da água, do ar, da lua, da cor 
 da matéria, do fogo, do som. 

 O ensino me fez aluno da mansidão. 
 A pintura é meu diário sem segredos.  

(IMPÉRIO in HAMBURGER, 2011) 



95 
 

 
Ilustração 45 – Fachada 2° Teatro Oficina com avanço da cabine técnica. 
Fonte: Acervo Flávio Império. Disponível em: <www.flavioimperio.com.br>.  
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2° OFICINA - TEATRO BRECHTIANO [1967-1974] 

 
[...] um dia, fui chamado às pressas à rua jaceguai e encontrei o Zé Celso perplexo e 
extremamente comovido no meio das cinzas e dos restos fumegantes das 
arquibancadas, qual houvesse havido uma morte, que, essa sim, é irremediável. Eu ria 
de ver o antigo espaço descoberto e de repente o dentro virado fora e o céu sobre as 
nossas cabeças ensolarando os escombros de pedaços de mundo que só tinha 
conhecido a luz elétrica dos refletores. Um banho de vida sobre um espaço apagado e 
neutralizado por um espetáculo natural. Graças a Deus aquela caminha que sempre 
acabava por entrara em cena, maquiada de mil maneiras, não existia mais. Tudo tinha 
virado carvão (IMPÉRIO in HAMBURGER e KATZ, 1999, p. 46). 
 

Ilustração 46 – Estudo de Flávio Império sobre os eixos de força históricos do Teatro Oficina.  

 
Fonte: Acervo Flávio Império. Disponível em: <www.flavioimperio.com.br>. 

 

 A casa dos pequenos burgueses ardeu em chamas e caiu. E agora seria reconstruída em 

oito meses pelas mãos de Flávio Império e Rodrigo Lefèvre. Enquanto o Oficina cada vez mais 

se afastava do teatro realista através do distanciamento e de todos os recursos do Teatro Épico 

e caminhava para um teatro ativo, anti-ilusionista, sua arquitetura se transformou em construção 

coletiva entre arquitetos e artistas, isso vale relembrar, em plena ditadura militar. A 

transformação empreendida por Flávio foi a desnaturalização do cenário realista do drama 

burguês e a produção do novo espaço cênico para o Teatro Épico e brechtiano no Brasil 

(ARANTES, 2002, p. 60). Foi a chance de nascer novamente. “Com o incêndio, aproveitando 

o fogo, trocamos a razão social: agora Sociedade Civil Cultural Teatro Oficina. Sócios: José 
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Celso, Renato, Etty Fraser, Ítala Nandi e eu. Vida nova até em burocracia” (PEIXOTO, 1982, 

[a], p. 73). 

 O projeto manteve as paredes de alvenaria que tinham surpreendentemente sobrevivido 

à catástrofe do incêndio. Elas foram reforçadas com grandes vigas de concreto e, de acordo com 

os ditames da arquitetura brutalista: arquitetura restrita às necessidades de infraestrutura- foram 

descascadas e liberadas de seus revestimentos. Os restos de alvenaria preservados eram 

testemunho da violência militar, mantendo uma envolvente casca ao prédio, rudimentar e sem 

adornos. Esta arquitetura nua se assemelhava a um “Bunker de resistência cultural” (BO 

BARDI; ELITO; CORREA, 1999), uma máquina de libertação da arquitetura. O aspecto de 

Bunker foi reforçado com a única intervenção da fachada do edifício, um avanço na parte 

superior da porta de ferro da entrada, sustentado por pequenas mãos francesas de concreto, onde 

internamente foi colocada as cabines técnicas de iluminação e sonoplastia. 

 No interior, eles levantaram uma plateia de concreto espaçosa, com acessos laterais 

direto da rua e 223 poltronas estofadas, ganhando 23 pessoas a mais como capacidade. Para 

ampliar o público a plateia foi estendida até a parede da fachada, por isso a necessidade do 

anexo avançando sobre a calçada para as cabines técnicas. Ela era dividida em dois blocos, 

subindo 12 degraus em relação ao nível da rua se alcançava um patamar intermediário, bem no 

meio dela em sentido transversal. E, na mesma linha de circulação lateral, descendo mais 16 

degraus tinha acesso ao palco. Isso permitia que o público pudesse entrar e sair da sala sem 

passar pela frente do palco. Na perspectiva do ator, o espaço afunilava em direção à rua com 

altura crescente da arquibancada e decrescente do forro. 
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Ilustração 47 – Projeto de Flávio Império e Rodrigo Lefèvre do 2° Teatro Oficina, 1967. 
Fonte: Elaboração da autora (2018).  
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 O palco, quase um cubo de 9 x 9 metros, com 10 metros de altura, foi instalado 

frontalmente em relação à plateia. Um teatro “tipo italiano”, mas nos moldes do Berliner 

Ensemble, sem mecanismos de ilusionismo: bambolinas, pernas, rotundas, reguladores, todas 

as vestimentas e tecidos em gerais que formam a “caixa” do palco italiano não estavam 

presentes. Um mecanismo giratório com 7 metros de diâmetro foi construído no meio do palco. 

Este mecanismo de rotação girava a tradicional tipologia de palco italiano de dentro para fora, 

expondo totalmente a “caixa preta decorada” convencional. Um palco italiano nu, que mantinha 

a relação frontal entre palco e plateia, mas pelado, contando com as maquinarias teatrais, tais 

como urdimentos e palco giratório, aparentes. Flávio criou um palco sem ilusionismo. “Flávio 

pôs a nu o palco italiano. Brecht dizia: Mostre os refletores! Flávio acrescentava: Mostre tudo! 

Uma sala de tijolo e cimento. Uma escadaria. Um tablado” (CORREA in DE STALL, 1998, p. 

73).  

 

Ilustração 48 – Fotos do 2° Teatro Oficina. 
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Destaque para o palco nu, sem boca de cena, coxias, com urdimento, varandas de manobra e refletores aparentes.  
Fonte: Acervo Flávio Império. Disponível em: <www.flavioimperio.com.br>. 
 

 Flávio uniu os dois edifícios, o de frente e o de fundos, aproveitando o anexo de 

banheiros criados na reforma do Sr. Cocozza para fazer os camarins no fundo do palco. E sobre 

eles uma sala de contrarregragem que se conectava diretamente com a parede de fundo do palco. 

A parede do fundo do palco é um exemplar raro de “arquitetura por vir” completamente 

interligada com os desejos de dramaturgia futura do grupo. Tinha uma configuração estranha, 

com uma abertura de janela bem no meio dela, para dar acesso à sala de contrarregragem, e dois 

vãos de porta, com uma altura incomum.  

 
O novo espaço com características bastante estranhas mas explicáveis: o giratório 
nasceu da ideia de um dia montarmos o Arturo Ui de Brecht (uma das encenações do 
Berliner Ensemble que mais havia nos impressionado em Berlim)13, uma porta no 
fundo (à esquerda) ia até o teto porque pensávamos encenar Galileu de Brecht e por 
ali entraria o grande boneco para a cena do carnaval, outra porta ao fundo (à direita) 
continua numa rampa que usaríamos para entrar o tanque para uma desejada 
montagem de ‘Shweick’ de Brecht (PEIXOTO, 1982, p. 73). 

                                                 
13 Com o sucesso de Pequenos Burgueses, José Celso consegue uma bolsa de estudos e vai à Europa fazer um 
estágio no Berliner Ensemble. Fernando Peixoto e Renato Borghi passam uma temporada teatral com o diretor por 
lá, quando assistem várias montagens da companhia de Brecht, inclusive começam a se corresponder com Helene 
Weigel, mulher e primeira atriz da Cia, sobre os direitos autorais das futuras montagens (PEIXOTO, 1982, p. 149). 
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 O teatro de Flávio não tinha sala de espera ou de exposição, como o de Guedes. Ao 

entrar no edifício, o recuo do alpendre permanece, provavelmente esse espaço não ocupado 

existia no Teatro Sanduíche. A bilheteria, banheiros de público e administração em uma ilha 

embaixo da arquibancada cercados pelos dois acessos laterais que, subindo, levavam ao meio 

da plateia. Com a queda da casa pequeno burguesa, adeus à sala de visita. Só permanece no 

edifício o que é infra estrutural para o prédio e para as dramaturgias a serem encenadas. 

 Já a edícula do fundo que não foi atingida pelo incêndio, recebeu uma reforma no sentido 

de abrir as paredes internas dos antigos quartos e formar uma grande sala, a sala de espelhos, 

que era usada como sala de ensaio, preparação corporal e meditativa, além de outras duas salas 

pequenas. No andar inferior permanecia a cantina, o jardim e uma sala que, a partir dos anos 

1970 era usada por Luís Antônio Martinez Correa e sua Cia. Pão e Circo. 

 O 2° Oficina, o de Flávio e Rodrigo, nasceu a contragosto dos arquitetos. José Celso em 

entrevista ao estudante Paulo Viel em 2014, diz que Flávio não queria fazer esse teatro, mas ele 

insistiu: “Eu queria um teatro igual ao Berliner Ensemble. Eu queria um teatro com um palco, 

um palco giratório” (CORREA, 2014). Um teatro com um palco, mas sem cortina, sem parede 

de boca de cena, com tudo aparente, já insinuando uma ruptura, uma primeira quebra. E logo 

com a estreia em setembro de 1967, com o primeiro espetáculo, O Rei da Vela, este palco “foi 

superado” (CORREA, 2014). 

 
Ilustração 49 – Foto do 2° Teatro Oficina. 

 
Destaque para as paredes de alvenaria aparente, plateia de concreto com poltronas estofadas e, ao fundo, a sala 
fechada da cabine técnica.  
Fonte: Acervo Flávio Império. Disponível em: <www.flavioimperio.com.br>. 
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Ilustração 50 – As Auroras. Encenação de Meyerhold com espaço cênico de Vladímir Dimítriev, 1920.  
Fonte: PICON-VALLIN, 2013, p. 108. 
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MEYERHOLD [1874-1942] 

 

 Meyerhold, ator e encenador russo, trabalhou em meio aos avanços e conflitos da 

Revolução de 1917 e do período Stalinista. Foi ator no Teatro de Arte de Moscou, desligou- se 

do mestre Stanislavski, rejeitando a subordinação do espetáculo ao mimetismo psicológico ou 

ao realismo sociológico, tão fundamentais no Método. Entre 1909 e 1920, trabalhou dentro de 

padrões convencionais de encenação e já alcançava grande destaque, mas foi a partir de 1920 

que seu trabalho foi afetado pelo Construtivismo. Os Construtivistas tinham o objetivo 

ambicioso de uma transformação total da sociedade pós 1917 através de design e da arquitetura, 

mas foi no teatro que eles efetivamente conseguiram fazer suas experimentações, explodindo o 

suporte: o pedestal na escultura e o quadro da parede na pintura.   

 A partir de 1920, Meyerhold procurou romper com o ilusionismo substituindo o 

universo realista do naturalismo por dispositivos cênicos, jogos de planos, volumes e máquinas 

que indicavam para o público um caminho a imaginar, não a realidade à mostra simplesmente. 

Por exemplo, o usou o recurso dos Kurombos como no teatro japonês, que eram encarregados 

de toda manipulação dos objetos, cenários e cortinas em cena aberta. “Eles também são atores, 

visto que há atores em toda parte, em cena como na plateia” (MEYERHOLD in PICON-

VALLIN, 2013, p. 83). “Explorou todos os recursos específicos do teatro para dominar todas 

as possibilidades de uma teatralidade em estado puro” (ROUBINE, 1998, p. 60). O teatro como 

linguagem estética única, não como uma junção de todas as artes – texto, direção, atuação, 

cenário/pintura, música – o teatro como uma indústria. 

 “Em busca da perfeição formal, ele não suporta o definitivo, está sempre em processo, 

em movimento, em conflito, e não pode ser apreendido fora desse movimento” (PICON-

VALLIN, 2013, p. 25). O conflito é o motor de criação de Meyerhold e fator necessário à sua 

expressividade cênica. Comporta um deslocamento constante nos planos de percepção, o 

grotesco, um jogo de contradições que produzem um distanciamento no público, a fim de 

eliminar completamente a ilusão e dar autonomia total à cena, isto é, a teatralidade ou como 

Meyerhold nomeava: a convenção. 

 
O Teatro de Convenção é tal que o espectador não se esquece nem por um momento 
sequer que diante dele está um ator, que interpreta, e o ator que diante dele se encontra 
a audiência, aos pés do palco, e aos lados o cenário. Assim como um quadro nem por 
um minuto se esquece que se olha para tintas, tela, pinceladas e ao mesmo tempo 
consegue-se uma sensação de vida superior iluminada. E isso acontece 
frequentemente: quanto mais quadro, mais forte a sensação de vida (MEYERHOLD, 
2012, p. 88, itálico do autor). 
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Ilustração 51 – Dispositivo cênico de O Corno Magnífico, construtora Liubov Popova, 1922.  

 
Fonte: PICON-VALLIN, 2013, p. 43. 

 

 Para isso o palco estava livre de coxias, ribalta e a cortina de boca, num trabalho 

contínuo, autônomo, poético e coletivo para o desnudamento dos segredos da ilusão. Coletivo 

no sentido de que no teatro todas as artes e pessoas ali presentes deveriam contribuir para a 

criação do teatro, como um conjunto de criação unitária. Encenador e cenógrafo trabalhando 

em conjunto, a partir dos ensaios onde a encenação é criada. O cenógrafo, chamado por 

Meyerhold de “construtor de espaço” – “stroïel”, arquitetonicamente e industrialmente, 

trabalha com a análise do drama, as indicações do encenador, a emancipação do público14 e a 

figura do coro – que ganha a função de intermediário entre palco e plateia, e se posiciona 

justamente no proscênio, como intermediário entre o palco e a plateia. E por fim, o trabalho do 

“construtor de espaço” deve estar ligado às necessidades dos atores, a independência dos atores. 

E vice-versa.  

 O cenário é composto por uma série de dispositivos cênicos, mecanismos 

construtivistas, muitas vezes cinéticos, cuja existência e formas se mantêm em cena 

                                                 
14 Em 1920 em comemoração às festas de Outubro, Meyerhold encena As auroras. No Cartaz da peça escreve um 
decreto de emancipação do público, que durante a apresentação é reforçado pela luz da sala que permanece acesa. 
(FORJAZ, 2013) 
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relacionados à estrita necessidade dos atores, como um “edifício da ação no espaço” 

(DMÍTRIEV, 1919 in PICON-VALLIN, 2013, p. 121). Os dispositivos eram ferramentas de 

trabalho cênico não descritivos, seu papel não era significar, mas fracionar o espaço cênico, 

fornecendo aos atores lugares de trabalho variados e sobrepostos. Uma assemblage vertical de 

locais de ação escalonados e ligados entre si, que serviam para destacar o olhar frontal do 

público, o aproximando da cena. Os dispositivos ligavam palco e plateia num sentido 

ascendente vertical.  

 

Ilustração 52 – Biomecânica em cena de O Corno Magnífico, 1922. 

 

Fonte: Disponível em: <www.sierz.co.uk/blog/meyerhold-on-audiences/>. 

 

 O espaço do palco não era mais visto como um quadro, mas como um objeto animado 

pelo corpo do ator, seus dispositivos só adquiriam função com o corpo do ator, pois todo o 

sentido é dado pelo movimento. Para trabalhar esse corpo Meyerhold desenvolve a 

Biomecânica, uma série de exercícios acrobáticos, de dança, mímico e vocais para se alcançar 

a mais formal expressão corporal. 

 A revolução teatral construtivista de Meyerhold alcançou seu ápice a partir das 

montagens em que trabalhou em conjunto com a cenógrafa Lyubov Popova. Esta pintora, fez 

parte da famosa exposição dos Construtivistas Russos 5X5=25, em 1921, onde Meyerhold a 
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conheceu. Os dois criaram juntos O Corno Magnífico, texto de Crommelynck, em 1922 e A 

Terra Encabritada, de Sergei Tretyakov, em 1923. 

 

Ilustração 53 – Projeto de Liubov Popova para A Terra Encabritada, 1923.  

 
Fonte: PICON-VALLIN, 2013, p. 180. 

 

  A partir desta parceria os espaços cênicos de Meyerhold se transformaram em máquinas 

velozes de atuação. Não era mais pedestal, mas pivô da ação dramática. Um labirinto de níveis, 

rampas, escadas, praticáveis, tobogãs, portas giratórias, grandes planos circulares dinâmicos, 

esteiras rolantes, grandes telas de projeção onde eram projetados slogans e panfletos 

revolucionários, tudo construído com matéria aparente, sem decoração ou revestimentos, 

apenas usando as cores como elementos significantes. Todo o espaço tinha a função de exprimir 

movimento. O movimento da nova Rússia, pós-revolucionária. O dispositivo passou a ter valor 

autônomo e ser transportável, inclusive para fora do edifício teatral, no meio urbano, onde a 

comunicação com a massa era direta, “the dream of bringing an advanced technologized society 

into the theater” (SALTER, 2010, p. 22). 
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Ilustração 54 – O Lago Lull, dispositivo de Shestakov, introdução das tecnologias cinematográficas em cena, 
1923.  

 
Fonte: PICON-VALLIN, 2013, p.187 

 

 “If Meyerhold needs the stage settings for a new play — then I design the lay-out, 

transforming the whole interior architecture of the theatre with its traditional picture frame 

stage” (LISSITZKY, 1967 in SALTER, 2010, p. 22). Essa foi a resposta de El Lissitzky para o 

convite de criação do espaço cênico feito por Meyerhold para a montagem da peça Eu quero 

um Filho, texto de Tretyakov, em 1929. O resultado foi um trabalho de arquitetura cênica que 

transformou completamente o edifício teatral. Lissitzky fundiu o palco e a plateia propondo 

uma sala com palcos em formato de círculos concêntricos ascendentes, ligados por várias 

passarelas e o público em arena contornando todo o espaço em comunicação direta com os 

atores, podendo inclusive intervir na cena. O piso do palco e das passarelas seria construído de 

vidro transparente e iluminado de baixo, enquanto a iluminação da sala e os adereços entrariam 

e saíam do espaço por um sistema de roldanas e cordas, de forma móvel e eletromecânica. 
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Entretanto, devido à dificuldade de execução tecnológica do projeto e de vários problemas com 

a censura sobre o texto, a encenação não foi executada.  

 

Ilustração 55 – Fotos da arquitetura cênica de El Lissitzky para a encenação de Meyerhold para a peça Eu quero 

um filho, 1929. 

 

  
Fonte: Disponível em: </www.pinterest.co.uk/pin/320248223481744127/>. 
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Ilustração 56– Anúncio da peça O Rei da Vela, Teatro oficina, 1967.  
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Fonte: Arquivo Associação Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona 
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O REI DA VELA [1967]  

 

 O golpe militar foi um marco decisivo na história do país e, obviamente, de todo o 

movimento artístico e cultural brasileiro. Para o Teatro Oficina, se existia, até então, uma 

balança que oscilava entre o existencial e o social, agora ela começou a pender para este último. 

“A situação política exigia a análise, mais objetiva da realidade. Era preciso deixar de lado a 

satisfação de suas existências, na procura de satisfazer as necessidades de informação do 

público” (DA SILVA, 2008, p. 133). 

 De acordo com a atriz Ítala Nandi o incêndio no Oficina foi uma imposição de 

transformação e de mudanças: “o que teríamos que realizar dali em diante exigia um novo 

espaço, uma nova estética” (NANDI, 1989, p. 59). O incêndio foi o prelúdio que ascendeu o 

fogo “da vela”  antropofágica de Oswald de Andrade na tomada de consciência para o Oficina 

da realidade nacional. “Até 66 quando o Oficina queimou nós vivemos com o fantasma da 

cultura européia. Depois pela primeira vez , começamos a viver o que queríamos, a viver nossos 

próprios fantasmas” (CORREA, 1998, p. 19). 

 O Rei da Vela foi o texto de inauguração do novo Oficina, de Flávio Império e Rodrigo 

Lefèvre, em 29 de setembro de 1967. Originalmente escrito pelo modernista Oswald de 

Andrade em 1935, a encenação expôs o oportunismo e a ganância no cerne da sociedade 

capitalista brasileira, tanto quanto a sua incapacidade de livrar-se do julgo do imperialismo 

estrangeiro (TEATRO OFICINA, 2017). 

 Em virtude da configuração original do texto, durante a era desenvolvimentista Vargas 

dos anos 1930, e da montagem kitsch, grotesca e pornográfica pelo Oficina, realçada pelos 

cenários e figurinos de Hélio Eichbauer, a encenação dramaticamente abordou as implacáveis 

injustiças do regime neocolonial em um estilo carnavalesco e bombástico (CAMPBELL, 2011). 

O regime neocolonial que se repetia em 1933 quando a peça foi escrita, em 1937 quando ela foi 

publicada e em 1967 quando ela foi encenada pela primeira vez.  

 Crítica feroz da sociedade paulistana burguesa e decadente, O Rei da Vela conta a 

história de Abelardo I, um agiota que empresta dinheiro a juros altíssimo a uma fauna de clientes 

de todas as espécies, ajudado pelo seu homônimo Aberlardo II, um “socialista moderado”. Ele 

também deseja entrar para o hall das tradicionais famílias cafeeiras paulistas através do 

casamento com uma nobre arruinada, Heloísa de Lesbos. O segundo ato se passa na ilha 

paradisíaca de Abelardo I que, além de agenciar com toda a família quatrocentona, da 

aristocracia latifundiária cafeeira, arruinada pela crise de 32 (a sogra tarada, os irmãos 

depravados e a tia moralista), ainda negocia com o capital estrangeiro na figura de Mister Jones, 
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sendo a representação e o símbolo de todos os pactos que a burguesia fez para se manter no 

poder. O último ato é a decadência, quando Abelardo II dá um golpe em Abelardo I e lhe toma 

o escritório de usura, a negociata com a família cafeeira e a dívida com o americano, mantendo 

enfim, tudo como de início, tudo na mesma classe. “Heloísa será sempre de Abelardo” 

(ANDRADE, 1991, p. 88). Mostra que a transformação social radical só acontece se trocar a 

classe, a troca de homens simplesmente, não dá conta de uma revolução.  

 Para cada ato Hélio Eichbauer e o Oficina criaram uma linguagem: realismo crítico 

Brechtiano misturado com circo no primeiro, teatro de revista tropical no segundo e ópera 

encerrada em missa negra no terceiro (EICHBAUER, 2013, p. 158). 

 O que era desconcertante é que essa caótica salada feita de experiências das mais 

diversas, incorporadas nas personagens, de figurinos como sugestão de circo, de ópera de 

revista, do Berliner Ensemble, de touradas, de gaúchos, paulistas, mineiros, dessa música que 

ia desde Bidu Saião até Gounot, resultava, na maioria das vezes numa rígida, fixa e perfeita 

sincronização (DA SILVA, 2008, p. 153). 

 

Ilustração 57 – 1° Ato O Rei da Vela, 1976. 2° Teatro Oficina.  

 

Destaque para porta na parede de fundo, acesso para a contrarregragem.  
Fonte: Arquivo Associação Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona. 
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 O escritório de usura tinha como parede de fundo a própria parede do Oficina, onde 

estavam a jaula e a porta elevada a 80 centímetros do chão, por onde as personagens entravam 

em cena, vindas direto da sala de contrarregragem. Os elementos que marcavam o escritório 

eram mínimos, uma mesa Luiz XV, um divã futurista, uma janela, um armário. É curiosa a 

semelhança entre este primeiro ato e a encenação de A Resistível Ascensão de Arturo Ui, feita 

pelo Berliner Ensemble em 1959. (Comparar ilustrações 33 e 57) 

 

Ilustração 58 – 2° Ato O Rei da Vela, 1976. 2° Teatro Oficina.  

 
Destaque para atriz encostada na parede do Teatro.  
Fonte: Arquivo Associação Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona. 
 

 Os telões pintados à mão completavam a cenografia da peça. No início do segundo ato 

apareciam os famosos telões da Bahia de Guanabara, desenhos de Hélio inspirados em todos os 

pintores modernos: Tarsila do Amaral, Lasar Segall e Anita Malfatti. No terceiro ato, a mesma 

parede de fundo do primeiro ato estava semicoberta por uma cortina tipo cortina de boca de 

cena, mas completamente pintada como um telão, desde o vermelho, as pregas escuras e as 

máscaras da comédia e da tragédia. O terceiro ato era mais limpo visualmente, dando espaço 

para toda dramatização da ópera presente principalmente nas longas mangas e caudas dos 

figurinos, e nos gestos exagerados dos atores. E após a missa negra, em que todo o palco e 

elenco se recobriam de negro, outro telão também pintado encerrava a peça fechando 
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completamente a boca de cena15. Nele o texto final de A Morta, também de Oswald de Andrade 

pedia para o público não aplaudir, mas ir em busca dos bombeiros, caso quisessem salvar suas 

tradição e moral. 

 

Ilustração 59 – 3° Ato O Rei da Vela, 1976. 2° Teatro Oficina.  

 

Fonte: Arquivo Associação Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona. 

 

 Todo o cenário ficava exposto para o público assim que ele entrava no teatro, ou mesmo 

durante os atos. Reparar na foto a seguir do segundo ato (Ilustração 60), a direita está encostada 

na parede a janela do escritório de Usura do primeiro ato. O cenário era formado por várias 

camadas fragmentárias, quase cubistas, que iam se revelando ao público conforme a peça se 

desenrolava. Mesmo a ação do desvelar-se era uma ação exposta, toda a movimentação dos 

telões do cenário era feita pelos maquinistas, na varanda de manobras, à mostra para o público. 

Os atores não poderiam escapar dos refletores, ou seja, estavam sempre em cena, estabelecendo 

uma não convencional relação palco-plateia, ator-espectador, mesmo estando no palco 

“italiano”. 

                                                 
15 Não fechava propriamente a boca de cena, por que ela não existia na oficina, mas cobria todo o palco e isolava 
o público dos atores que não apareciam para receber os aplausos finais.  
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  O palco giratório enfatiza a existência simultânea de múltiplas e incongruentes 

percepções de uma única e mesma suposta "realidade" e provocava as relações perversas de 

poder que afligem a cidade sob o governo militar (DAVID, 1992). O giratório era usado em 

momentos específicos para reforçar a escolha estética de cada ato. No primeiro, por exemplo, 

ele girava na cena da jaula, quando Abelardo II assume a postura de domador das feras/clientes. 

No começo do segundo ato, girava quando José Celso dramatiza a rubrica de Oswald 

descrevendo ao público o lugar da cena, a ilha tropical na Baia de Guanabara e fazia a 

apresentação de todos os personagens estilo teatro de revista. Por fim, no terceiro ato, o 

mecanismo funcionava quando Abelardo I, já suicidado na cadeira de rodas, faz seu último 

pedido a Abelardo II: ouvir a rádio comunista de Moscou. Neste momento entra em cena uma 

imagem alegórica, o rádio transmite a Internacional, enquanto Abelardo II e Heloísa fogem 

sem sair do lugar.      

 

Ilustração 60 – 2° Ato O Rei da Vela, 1976. 2° Teatro Oficina. 

 
Destaque para elementos usados no 1° e 3° atos, encostados nas paredes do teatro a vista do público.  

Fonte: Arquivo Associação Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona. 
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 O Rei da Vela se propunha ser, e foi, uma reformulação estético-ideológico do Oficina, 

no caminho de quebrar os padrões tradicionais que orientavam a arte como meio isolado da 

vida real. “É uma espécie de escalada à gozação teatral, através de um jogo de espelhos cada 

vez mais deformante de uma realidade brasileira” (DA SILVA, 2008, p. 156). O reflexo desses 

espelhos era de uma libertação desconcertante para os níveis de envolvimento com os quais o 

público, até então predominantemente passivo, estava acostumado. No segundo ato o 

personagem de João dos Divãs rompia a quarta parede do teatro, descia à plateia para se 

relacionar diretamente com uma escolhida do público.  

 
A linguagem muda e a forma de se relacionar com o público também. Não mais a 
empatia à reduplicação em cena dos valores de uma classe que se mostrou impotente 
em realizar um projeto social revolucionário, mas uma nova estratégia de 
comunicação, em que ele se vê em cena através do rompimento com os padrões de 
bom comportamento, bom gosto e ordem consagrados (TAVARES, 2006, p. 55). 

 

 “Espetáculo manifesto do Oficina” (PEIXOTO, 1982, [b] p. 153), como José Celso 

escreveu durante os ensaios da montagem, uma vez que foi em O Rei da Vela que o Oficina se 

libertou de todas as amarras do colonialismo estético importado. Através do entendimento 

corporal simbólico e comunicativo da realidade brasileira, do entendimento complexo de que 

essa realidade incluía eles próprios, atingiu uma linguagem de encenação e interpretação 

própria, a linguagem do desbunde, do escracho, da pornochanchada, do mau gosto, do 

“esculhambo, logo existo” (CORREA in PEIXOTO, 1982, [a] p. 150), uma linguagem 

antropófaga.  

 O Rei da Vela com sua encenação escandalosa e de guerrilha, sintetizou o início do 

movimento Tropicália, que teria repercussões na arquitetura, artes visuais, música, cinema e 

literatura. O Movimento Tropicalista estendeu os temas antropofágicos e artísticos levantados 

pelo Movimento Modernista dos anos 1920, canibalizando as diversas culturas que entraram 

no Brasil durante a época colonial somada aos fluxos de imigração, com diversos aspectos da 

arte pop e da cultura ocidental, para chamar atenção explícita à disjuntiva modernização de “um 

Brasil no qual havia avião no ar e crianças descalças no chão” (OLIVEN, 2000, p. 65). Na 

vanguarda do movimento Tropicalista-Modernista, o teatro desenvolveu-se como um eminente 

bastião da contracultura (CAMPBELL, 2011).  

 “Eu tinha escrito ‘Tropicália’ havia pouco tempo quando O rei da vela estreitou. Assistir 

à peça representou para mim a revelação que havia de fato um movimento acontecendo no 

Brasil. Um movimento de transcendência no âmbito da música popular” (VELOSO, 1997, p. 

244). Era uma forma de descolonização cultural sentida em várias esferas artísticas. Um 
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movimento que vinha surgindo na música, como Caetano disse, no Cinema com Glauber Rocha 

e sua Terra em Transe, nas artes plásticas com Hélio Oiticica dos Parangolés, na literatura com 

os poetas concretos, na arquitetura com Flávio Império e a Arquitetura Nova, e no teatro com 

o Oficina do Rei da Vela e com o Arena de Arena Conta Zumbi, além de muitos outros. Era um 

movimento, em resposta à sufocância da ditadura, em que a busca do indivíduo estava ligada a 

encontrar o todo, na identidade nacional e isso só aconteceria pelo radicalismo antropófago.   
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Ilustração 61 – Lina Bo Bardi, aquarelas para o teatro do Masp. 
como um teatro Artaudiano, baseado na descrição do 1° Manifesto do Teatro da Crueldade, 1957 e 1968.  
Fonte: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi.  
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ANTONIN ARTAUD [1896-1947] 

 

 Artaud, assim como Meyerhold e Brecht, busca com seu trabalho de teatrólogo, 

encenador e ator, afirmar o teatro como uma arte específica, autônoma, através da explosão do 

edifício teatral italiano. Francês, viaja para o México e depois para a Irlanda na busca pela 

autonomia da arte teatral. Após uma série de internações em manicômios franceses, entre 1937 

e 1946- todo o período da Segunda Grande Guerra- e depois de se submeter a muitas seções de 

eletrochoque, termina sua existência expandindo a explosão dos limites que separam arte e vida, 

teatro e vida acabam se confundindo em Artaud. No fim de sua vida, muito mais que “jogar 

uma bomba na forma italiana de se fazer teatro”, ele explode seu próprio corpo para reinventar 

uma nova anatomia, a do “corpo sem órgãos”, o teatro passa a ser seu próprio corpo, não mais 

um edifício. 

 Em seu Teatro e seu Duplo (1938) e muitos outros escritos e desenhos, Artaud descreve 

como deveria ser esse teatro da democratização das relações físicas, rituais, míticas e 

metafísicas, um Teatro da Crueldade. Fala sobre a não fixação em uma linguagem. O texto 

tendo a mesma hierarquia da encenação é uma poesia no espaço, uma expressão no espaço, 

linguagem concreta feita para os sentidos independente da palavra.  

 Para Artaud o Teatro da Crueldade é um teatro de massa e a massa pensa primeiro com 

os sentidos, sendo então um absurdo dirigir-se primeiro ao entendimento das pessoas. O 

objetivo do texto não é resolver conflitos sociais, psicológicos e paixões morais, mas trazer a 

luz através de gestos ativos, verdades secretas, devires. A palavra desvanece por trás dos gestos. 

A plástica e a estética da encenação abandonam o caráter de interlúdio decorativo, e se 

transformam em uma linguagem diretamente comunicativa. O teatro como emanação perpétua, 

ato verdadeiro, ato vivo, ato mágico.  

 O teatro deve produzir transes, deve atingir o público através do corpo. O teatro, assim 

como a peste, é para Artaud uma crise, uma morte ou uma extrema purificação. É um mal por 

que é o equilíbrio supremo levando os homens a serem como são, faz cair as máscaras, põe a 

descoberto a mentira, sacode a inércia asfixiante da matéria. (WILLER, 1986) 

 A Crueldade de seu teatro, significa rigor lúcido, aplicação e decisão implacável, 

determinação irresistível, absoluta, submissão à necessidade, apetite de vida. Ação verdadeira 

sem consequência prática no plano social, moral ou psicológico. Igualar-se à vida, não à vida 

individual, às personalidades, mas a uma vida liberada que varre a individualidade e cria mitos.  

Para chegar a esse teatro é preciso do trabalho do ator como de um Atleta Afetivo, onde a 
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respiração acompanha o sentimento, saber que existe uma saída corporal para a alma e todas as 

emoções tem bases orgânicas. O ritual através do corporal. (ARTAUD, 1991) 

 Há também a descrição da sala, o edifício teatral, cujo sentido maior é abolir o caráter 

fixo da relação entre palco e plateia, através da criação de múltiplos lugares de atuação que 

envolvam o público.  

 
Suprimimos o palco e a sala, substituídos por uma espécie de lugar único, sem divisões 
nem barreiras de qualquer tipo, e que se tornará o próprio teatro da ação. Será 
restabelecida uma comunicação direta entre o espectador e o espetáculo, entre ator e 
espectador, pelo fato de o espectador, colocado no meio da ação, estar envolvido e 
marcado por ela. Esse envolvimento provém da própria configuração da sala. Assim, 
abandonando as salas de teatro existentes, usaremos um galpão ou um celeiro 
qualquer, que reconstruiremos segundo os procedimentos que resultaram na 
arquitetura de certas igrejas e certos lugares sagrados, de certos templos do Alto 
Tibete. No interior dessa construção reinarão proporções particulares em altura e 
profundidade. A sala será fechada por quatro paredes, sem qualquer espécie de 
ornamento, e o público ficará sentado no meio da sala, na parte de baixo, em cadeiras 
móveis que lhe permitirão seguir o espetáculo que se desenvolverá à sua volta. Com 
efeito, a ausência de palco, no sentido comum da palavra, convidará a ação a 
desenvolver-se nos quatro cantos da sala. Lugares especiais serão reservados para os 
atores e para a ação, nos quatro pontos cardeais da sala. As cenas serão representadas 
diante de fundos de paredes pintadas a cal e destinadas a absorver a luz. Além disso, 
no alto, correrão galerias por toda a sala, como em certos quadros de Primitivos. Essas 
galerias permitirão aos atores, toda vez que a ação exigir, caminhar de um ponto a 
outro da sala, e também que a ação se desenrole em todos os níveis e em todos os 
sentidos da perspectiva em altura e profundidade. Um grito emitido num canto poderá 
se transmitir de boca em boca com amplificações e modulações sucessivas até o outro 
canto da sala. A ação romperá seu círculo, estenderá sua trajetória de nível em nível, 
de um ponto a outro, paroxismos nascerão de repente, acendendo-se como incêndios 
em pontos diferentes; e o caráter de ilusão verdadeira do espetáculo, assim como a 
influência direta e imediata da ação sobre o espectador, não serão palavras vazias. É 
que esta difusão da ação por um espaço imenso obrigará a iluminação de uma cena e 
as iluminações diversas de uma representação que deve abranger tanto o público 
quanto as personagens — e a várias ações simultâneas, a várias fases de uma ação 
idêntica em que as personagens agarradas umas às outras, como num enxame, 
suportarão todos os assaltos das situações, e os assaltos exteriores dos elementos e da 
tempestade, corresponderão meios físicos de iluminação, de trovão ou vento, cujo 
contragolpe o espectador sentirá. No entanto, será reservado um lugar central que, 
sem servir propriamente de palco, deverá permitir que o todo da ação se reúna e se 
organize sempre que necessário (ARTAUD, 1991, p. 110 e 111). 
 

 A proposta de Artaud apresentada neste texto mostra o espaço como ativador de um 

choque sensorial que abala os sentidos do público, criando um caráter essencialmente mágico 

no ato teatral (QUILICI, 2004). O teatro como ato, acontecimento e não como mimese do real. 

A ruptura com a ilusão e o artifício, a participação do público, a luta contra a ditadura do texto. 

Artaud não elimina as palavras, o texto, ele critica sua supremacia e muda sua forma de emissão 

e destinação, o entendendo como força física, materialidade sonora, o libertando da tutela do 

significado, dos sentidos, dos entendimentos claros. “As palavras serão usadas num sentido 

encantatório, verdadeiramente mágico – em função de sua forma, de suas emanações sensíveis, 
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e não mais do seu significado” (ARTAUD, 1991, p. 107). O teatro como ato de comunicação 

direta, como uma linguagem baseada nos signos e não mais nas palavras para atingir os sentidos 

e não o intelecto. 

 Lina Bo Bardi criou o projeto do teatro do Museu da Arte de São Paulo (Masp) seguindo 

as direções do Manifesto da Crueldade, “um teatro despido, quase a ‘granja’ preconizada por 

Artaud” (BARDI, 2008, p. 102). Um teatro inteiro com o chão de elevadores que poderiam ser 

modulados em três versões: arena, ¾ de arena e frontal. Esses elevadores também configuravam 

a arquibancada central podendo estar nivelada, em degrau, ou conforme o desejo dos diretores, 

além de possibilitarem também posicionar múltiplos palcos no meio do público. O público se 

posicionava no centro do espaço, em cadeiras giratórias, rodeado por palcos nas laterais. Estes 

palcos laterais tinham a possibilidade de expansão na horizontal, assim como o proscênio com 

expansão na vertical. As paredes em concreto seriam pintadas de cal branca para receber 

projeções. Entretanto, a versão construída do teatro não recebeu os elevadores existentes no 

projeto e, mesmo depois de construído, foi muito alterado em relação ao desenho original de 

Lina.   
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Ilustração 62 – Roda Viva, 1968. Teatro Princesa Isabel, Rio de Janeiro. 
Ilustração 63 – Roda Viva, 1968, 2° Teatro Oficina. Destaque para o rompimento da quarta parede.   
Fonte: Acervo Flávio Império. Disponível em: <www.flavioimperio.com.br>.  
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RODA VIVA [1968] 

 
Nas preocupações tropicalistas, o eixo político foi desviado da revolução social para 
a rebeldia, para a liberação do corpo, para a festa, enfim, para uma forma de 
comportamento que tende a se radicalizar a partir de 68/69 numa clara recusa ao 
moralismo das esquerdas [...] O que de mais político havia no Tropicalismo era a 
atitude assumida frente à arte e à vida, não mais um discurso teórico, mas uma prática 
vivida e subversiva na medida em que desmistificava o comportamento político da 
classe média. Ao bom comportamento da arte engajada, os tropicalistas contrapõem a 
irreverência, o deboche, o ‘cafonismo’ o pscicodelismo, a indústria cultural, uma 
visão conectada com o acontecimento aqui e agora (GUERRA, 1988, p. 76 e 87). 
 

 Roda Viva é a primeira peça escrita pelo músico Chico Buarque de Holanda. Ele chamou 

José Celso para dirigir sua produção no Rio de Janeiro, que estreou em janeiro de 1968. José 

Celso carrega consigo o cenógrafo Flávio Império. Foi uma montagem independente do Teatro 

Oficina, que ficou em São Paulo em cartaz com O Rei da Vela.  

 A peça conta a história de um cantor nacional que alcança o sucesso a partir de sua 

repaginada internacional, em que muda seu nome artístico de Benedito Silva para Bem Silver, 

cantor de rock “Iê-iê-iê”. Assim como quando é devorado pela manipulação da imprensa e tem 

que se transformar novamente, sempre com a ajuda de seu “anjo-empresário”, agora no cantor 

de música de protesto, Benedito Lampião. Ele volta a fazer sucesso, agora inclusive 

internacional e por esse mesmo motivo é acusado, com o impulso da mídia, de se vender ao 

estrangeiro. Para Benedito sobra uma única saída, o sacrifício ritual final, o suicídio. “Uma 

grande crítica ao star system norte-americano e à indústria da fama” (BARALDI, 2015, p. 44). 

A mídia, a fama e a televisão são mostradas a partir do seu sentido religioso, com o poder para 

satisfazer misticamente todo o anseio de consumo do povo, que não podendo consumir seu 

ídolo, o rechaça.  

 
Não se trata de proselitismo, mas de provocação. Cada vez mais essa classe média que 
devora sabonetes e novelas estará mais petrificada e, no teatro, ela tem que degelar na 
base da porrada. Com isso depois desse golpe uma coisa ganhou sentido. O sentido 
de fazer arte pela arte. Nada mais com eficácia política do que fazer arte pela arte, 
porque a arte em si é um fenômeno de criação, de descompromisso com fórmula feitas, 
é sentido de reivindicação e, portanto, de subversão (CORREA, 1968 apud 
TAVARES, 2006, p. 59). 

 

 Flávio e José Celso definem como fio condutor de toda a encenação a missa, o rito de 

devoção do ídolo pop, como a fé popular nos ícones religiosos e a necessidade do culto do 

herói. A cenografia transforma o palco no altar máximo dessa veneração: uma tela de televisão. 

Na boca de cena o painel de controle desse aparelho tem uma coca cola gigante de um lado e 

uma imagem de São Jorge no alto. Dentro da caixa as paredes brancas e um ciclorama de fundo 

infinito delimitando o fechamento. “Como um auditório de televisão, o espaço cênico penetrava 
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na plateia por uma passarela, aproximando-se do espectador para tocá-lo de perto com a 

proximidade da cena” (DE LIMA, 1997 in HAMBURGER; KATZ, 1999, p. 33). 

 O Rei da Vela trouxe o desvelamento da realidade nacional, transpareceu o público do 

teatro brasileiro, e Roda Viva ultrapassou o véu para tocar esse mesmo público e incentivá-lo à 

ação. Deu um agressivo e anárquico “chacoalhão” no corpo do público para que ele despertasse 

da sua posição passiva contemplativa (WISNIK, 2016). A plateia virou espaço de representação 

e sofria ataques com palavrões, gestos obscenos, bilhetes insultosos, cenas de nudez, enfim, um 

arsenal de provocação para derrubar as defesas da plateia através do choque, “uma leitura 

abrasileirada do Teatro da Crueldade de Artaud” (GUERRA, 1988, p. 116). José Celso diz que 

Artaud e Oswald de Andrade foram descobertos ao mesmo tempo na montagem de O Rei da 

Vela. Em Roda Viva Artaud é incorporado pela força do coro, “uma tribo faminta, um corpo 

sem órgãos. No comportamento coletivista, era de uma crueldade devoradora, de um apetite 

quase inenarrável” (CORREA, 1997 in MACHADO, 2017, p. 313). 

 
Roda Viva irá adicionar outros elementos desconcertantes a fim de ‘ofender’ o senso 
estético de um público formado por um padrão elevado de espetáculos bem acabados: 
os jovens atores atuavam displicentemente, com gestos desorganizados, mal 
coreografados, como se não houvesse nenhuma partitura cênica pré-estabelecida, 
como se os ensaios tivessem sido escassos, ou como se o improviso determinasse o 
rumo da ação. Colocavam-se por entre os espectadores de forma que pudesse ter um 
acesso rápido a seus corpos, podendo, eventualmente, tocar-lhes, sussurrar em seus 
ouvidos, sentar no colo de um, solicitar-lhes alguma participação, ofegar, fazer 
perguntas, gritar palavrões, realizar gestos obscenos, pedir assinaturas em manifestos, 
respingar o fígado cru do herói que é devorado vorazmente, enfim... estimular o 
espectador a ‘agir’, mesmo que essa ação fosse, em verdade uma reação a algo 
incitado pelos atores (CAVALCANTI, 2012, p. 128). 
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Ilustração 64 – Roda Viva, 1968, 2° Teatro Oficina. 

 
Fonte: Acervo Flávio Império. Disponível em: <www.flavioimperio.com.br>. 

 

 Pecorreli (2014) afirma que em Roda Viva o grau da experimentação palco/plateia 

caracteriza o surgimento de uma pulsão. Um acúmulo de energia geradora de uma tensão que 

precisava ser descarregada através da comunicação e do contato no aqui-agora. A saída do palco 

e o alcance do público confere uma necessidade estética que se tornará daqui para frente atrelada 

à história do Oficina: o desejo do outro, sendo o outro, o público, o espaço, a arquitetura, a 

cidade. E como observa Meiches (1997), sendo esse desejo uma pulsão, nunca se esgota na 

satisfação individual. Quando se alcança se quer mais, e esse querer mais gera movimento, um 

movimento moto-contínuo de derrubar paredes, derrubar muros, derrubar limites, retirar a 

opacidade das fronteiras da estagnação recalcada no bom comportamento, seguro e estagnado. 

O Oficina, antes de derrubar seus muros, os transforma em entidades transparentes, voodoos de 

ações futuras, e consegue, com sua capacidade de ver através, se pôr em constante movimento. 

É como se O Rei da Vela fosse o voodoo de Roda Viva. “Não à toa José Celso, anos mais tarde, 

diz que as duas peças são uma única e mesma peça. Aquilo que na encenação do texto de 
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Oswald era um deboche, uma ofensa estética limitada ao palco, tornou-se na montagem da obra 

de Chico uma ação direta dos atores com o público” (PECORRELI, 2014, p. 36). 

 

Agora, o que está em causa é a função mesma da arte e do teatro, em nosso difícil 
momento histórico. O espectador não pode mais permanecer em sua cadeira 
assistindo, envolvido ou não na ação, mas em todo caso, ao menos fisicamente, senão 
mentalmente, passivo. Exige-se que ele aja. O espetáculo não acontece diante dele, 
acontece com ele. Incitando-o à ação, provoca com ferocidade e irreverência 
(PEIXOTO, 1982, p. 173). 

 

Ilustração 65– Roda Viva, 1968, 2° Teatro Oficina. 

 
Destaque para a devoração do fígado no meio do público.  
Fonte: Acervo Flávio Império. Disponível em: <www.flavioimperio.com.br>. 

 

 As apresentações de Roda Viva foram proibidas em todo território nacional após dois 

ataques sofridos, um em São Paulo e outro em Porto Alegre, pelo Comando de Caça aos 

Comunistas (CCC) que invadiram o teatro, destruíram os cenários e agrediram fisicamente o 

elenco. “Se tornou uma questão de segurança pública” (BARALDI, 2015, p. 55). 
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Ilustração 66 – Galileu Galilei, Teatro Oficina, 1968. AI-5, a quarta parede vira uma grade de prisão. 
Fonte: Arquivo Associação Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona.  
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AI-5 X GALILEU GALILEI [1968] 

 

 Em 13 de dezembro de 1968, o Ato Institucional número 5 (AI-5) anuncia a fase mais 

feroz do regime militar, abolindo em grande parte a liberdade individual através da suspenção 

dos direitos constitucionais, da institucionalização da tortura e do controle absoluto do poder 

para os militares com o fechamento do congresso (FAUSTO, 2010). Posteriormente, 

principalmente nos anos de chumbo do governo Médici ( 1969-1974), vários artistas, estudantes 

e intelectuais foram presos, torturados, exilados ou assassinados. A contracultura se agarrou a 

esferas mais subterrâneas e clandestinas, onde ainda desenvolviam um repertório de táticas que 

instrumentalizavam performances como eventos simultaneamente estéticos e contenciosamente 

políticos (SCHWARZ, 2014).   

 No dia da assinatura do AI-5, o Oficina estreia Galileu Galilei, sua primeira montagem 

de um texto de Bertolt Brecht, com cenário e figurinos do arquiteto Joel de Carvalho. 

Encenaram a perseguição do lendário cientista italiano pela Igreja Católica que comprovava 

por meio científico/tecnológico que “o homem” não estava no centro do universo, fazendo 

alusão paralelamente ao dogmatismo opressivo do regime militar. A sobriedade do 

racionalismo científico do momento político pedia uma reflexão social profunda sobre a 

opressão.  

 Uma encenação que assentava a euforia tropicalista através de um “exercício vigoroso 

de teatro dialético” com todas as determinações de encenação do teatro épico, “José Celso 

conseguiu adequar um espetáculo de árdua estruturação cênica à mais clara leitura do processo 

brasileiro da época, quando se assistia à despedida das melhores cabeças de nossas 

universidades, fazendo evadir nossa massa crítica” (MOSTAÇO, 2016, p. 154). A cortina nobre 

do palco italiano foi substituída por uma grade de ferro, fazendo com que o muro rompido em 

Roda Viva voltasse a se solidificar, simbolicamente com toda a repressão do momento. O 

público entrava no teatro e via uma prisão, “o espetáculo começava com os atores vestidos de 

presidiários atrás da grade. Essa grade se abria para que os presidiários pudessem contar sua 

história. No final da peça a grade descia novamente, escondendo na penumbra pessoas 

torturadas” (DA SILVA, 2008, p. 173).  

 Entre esses dois momentos, além da reflexão proposta por Brecht, havia uma explosão 

de alegria na cena do Carnaval de Florença, em que as ideias pareciam prestes a vencer a força 

bruta, a opressão, a ignorância e o obscurantismo. Próximo ao papel que o nosso carnaval 

representa ainda hoje (RAHAL, 2003). Galileu ia à praça pública divulgar suas descobertas 
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científicas. Para José Celso, essa cena realizada pelo coro e não pelos atores representativos16 

“foi feita no estilo de teatro sensorial, que envolvesse o espectador, que acabasse por trazê-lo 

para o palco, que minimizasse a palavra como forma de comunicação” (DA SILVA, 2008, p. 

64). O coro foi uma ferramenta central na transformação da linguagem do Oficina e talvez ele 

represente o denominador comum de boa parte da produção tropicalista, uma vez que representa 

o coletivo, a participação ativa na obra de arte e o desejo de transformação política 

(MACHADO, 2017). 

 Assim, quanto mais as liberdades eram esmagadas pelo poderio militar, mais a estética 

do Oficina se libertava das etiquetas do teatro tradicional. Nas palavras de Meiches (1997, p. 

69) “é necessário desmontar os códigos teatrais para experimentar seus efeitos no espectador”. 

No contexto explosivo daqueles anos, cada vez mais o desejo de comunicação, de encontrar 

distintas maneiras de estar com o outro (com o público), se acentuava. Para isso era preciso 

destruir o teatro por meio de um ato criativo. E isso se deu com a peça seguinte, Na Selva das 

Cidades, em 1969, escrita por Brecht quando jovem. Assim, depois do “velho” Brecht de 

Galileu, era convocado um jovem Brecht de vinte anos17, quando o stalinismo e o nazismo 

ainda estavam em gestação. De acordo com José Celso:- “quero que fique no espectador a ideia 

da construção-destruição, e essa ideia foi motivada pela paisagem à minha frente, na Rua 

Jaceguai, a Bela Vista, sendo destruída” (CORREA, 1969 in DA SILVA, 2008, p. 183). 

  

                                                 
16 Desde Roda Viva uma divisão no elenco se formou: os representativos, os atores da cia com experiência e técnica 
versus a ralé, o coro jovem recém-chegado com Roda Viva que atuava, por estímulo de José Celso, pelo sensitivo, 
com atitude ousada, desafiadora, dispostos a se desnudarem não apenas em cena, mas na vida. (DA SILVA, 2008) 
17 De dia o Oficina ensaiava e construía o espaço de Na Selva das Cidades e a noite apresentava seções de Galileu 
Galilei e Roda Viva. 
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Ilustração 67 – Construção do Minhocão em frente ao Teatro Oficina, 1969. 
Destaque para a divisão causada no Bairro do Bixiga. 
Fonte: Coleção iconográfica Casa da Imagem, Prefeitura de São Paulo.  
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ELEVADO COSTA E SILVA [1969] 

 

 Durante a prefeitura de Faria Lima (1965-1969), as intervenções anteriores no sentido 

de regular o crescente tráfego de veículos privados na cidade18 – como o Plano de Avenidas, as 

propostas do Relatório Moses, o programa de vias de fundo de vale e o rearranjo da segunda 

perimetral de Prestes Maia –, foram conectadas numa malha de vias rápidas, expressas e 

arteriais que rasgaram o tecido urbano de São Paulo criando na cidade uma paisagem, voltada 

para os carros, de pontes, viadutos, elevados, vias em trincheira e trevos (CAMPOS, 2004). 

 Em 1969, o próprio bairro do Bixiga sente em seu tecido as agruras das atitudes radicais 

do regime militar, com a construção de uma grande obra viária, uma pista de conexão da Zona 

Oeste à Leste da cidade, ligando a Avenida Francisco Matarazzo à Radial Leste, através do 

centro, a Ligação Leste-Oeste. Desse complexo, o Elevado Presidente Costa e Silva e o Viaduto 

Jaceguai passaram pelo bairro do Bixiga dividindo-o ao meio, apenas a 10 metros do Teatro 

Oficina. 

  A via expressa elevada foi popularmente batizada como “Minhocão”, aludindo a um 

animal mítico que abre seu caminho através da floresta, aniquilando toda a criatura em seu 

caminho (CAMPBELL, 2011). A destrutiva-construção do “Minhocão” lembra em muitos 

aspectos o “aburguesamento” de Haussmann no centro da cidade de Paris como uma operação 

militar deliberada (HARVEY, 2015). Engenharia cautelosa de erradicação dos desprivilegiados 

e marginalizados do centro sob a égide de desencadear ordem civil e desenvolvimento 

econômico (ENGELS, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 O estímulo às indústrias automobilísticas ligada à falta de investimentos públicos em transporte coletivos e o 
aumento não controlado da urbanização no período de 50 a 60 foi um motivo desse desajuste. 
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Ilustração 68 – Revista Manchete sobre a construção da Ligação Leste-Oeste, “Uma Cidade mais Humana”, 
1970. 

 
Fonte: Disponível em: <https://quandoacidade.wordpress.com/2013/03/14/mais-o-que/>. 
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Ilustração 69 – Arquiteturas cênicas do Teatro Laboratório de Jerzy Grotowski, Fausto, 1963 
Ilustração 70 - Arquiteturas cênicas do Teatro Laboratório de Jerzy Grotowski, O príncipe Constante, 1965. 
Fonte: Disponível em: <http://www.grotowski.net/en/encyclopedia>.  
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 JERZY GROTOWSKI [1933-1999] 

 

 Jerry Grotowski foi encenador e teórico de teatro. Sua companhia teatral chamava 

Teatro-Laboratório e seu livro de teorias Em Busca do Teatro Pobre, foi publicado 

originalmente em seu país, a Polônia, em 1968 e chegou ao Brasil apenas em 1971. Para 

Grotowski a grande questão do teatro era a comunicação, que deveria ser direta e obrigatória 

entre atores e público, não podendo ser uma questão facultativa. Toda sua teoria estava baseada 

no trabalho do ator, que deveria agir imediatamente sobre o espectador numa ação física 

relacionada ao contato direto, à proximidade, “uma relação fisiológica, na qual o choque de 

olhares, a respiração, o suor, etc. terão participação ativa” (ROUBINE, 1998, p. 102). Para isso 

qualquer divisão entre palco e plateia deveria ser eliminada. A proximidade sai da escala 

métrica dos palcos italianos e passa ao milímetro, com contato direto, do espaço unitário da 

comunhão ritual para um número limitado de participantes. O galpão Artaudiano vazio, sem 

preconcepção, aberto. 

 

Ilustração 71 – Arquitetura cênica do Teatro Laboratório de Jerzy Grotowski, Kordian, 1962. 

 
Fonte: Disponível em: <http://www.grotowski.net/en/encyclopedia>. 

 

 O Teatro Pobre significava o despojamento total de todo o supérfluo na construção da 

peça teatral, o abandono da maquiagem, de cenários e figurinos com excesso de significados, 

da iluminação com efeitos, enfim, a eliminação de qualquer “maquinaria” teatral 
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(MANTOVANI, 1989). O ator é o elemento central da encenação, aquilo que não se refere ao 

seu corpo deveria se restringir ao mínimo, como por exemplo, os lugares onde o público senta. 

Na montagem de Kordian, texto de Juliuz Slowacki, em 1962, o espaço do público eram 

beliches metálicos de hospital psiquiátrico. “O gesto do ator transforma o objeto. Enfim, a 

‘aceitação’ da pobreza em um teatro totalmente despido de tudo aquilo que não lhe é essencial” 

(GROTOWSKI in FLASZEN e POLLASTRELLI, 2010, p. 109). Todos os elementos visuais 

são construídos pelo corpo dos atores e os efeitos sonoros e acústicos pela sua voz.  

 A cenografia é substituída pela arquitetura da sala, arquitetura cênica, que será definida 

pela arquitetura da encenação. Ou seja, a encenação cria a ação comum para espectadores e 

para os atores dentro do rito, então a partir da necessidade desta ação é possível deduzir o caráter 

arquitetônico do lugar. E consequentemente, para cada nova encenação, uma nova arquitetura. 

O que geralmente acontece nos teatros é o contrário, quando a arquitetura da sala por ser tão 

explorada, conhecida, cria uma espécie de manual de encenação, emoldurada numa relação 

espacial fixa.  

 
Assim são possíveis infinitas variações da relação ator-espectador. Os atores podem 
atuar entre os espectadores, em contato direto com os espectadores e outorgando-lhes 
um papel passivo no drama. Ou os atores podem construir estruturas entre os 
espectadores e dessa maneira englobá-los na arquitetura da ação, sujeitando-os a um 
sentido de opressão e congestão e limitação do espaço. Ou os atores podem atuar entre 
os espectadores e ignorá-los, ultrapassando-os com o olhar. Os espectadores podem 
ser separados dos atores: por exemplo por um tapume alto do qual sobressaem 
somente suas cabeças... Ou toda a sala é usada como um lugar concreto... a eliminação 
da dicotomia palco-sala não é o mais importante; cria simplesmente uma situação nua 
de laboratório, uma área adequada para a pesquisa. A preocupação essencial é 
encontrar a justa relação ator/espectador para cada tipo de espetáculo e dar corpo à 
decisão na disposição física (GROTOWSKI in FLASZEN e POLLASTRELLI, 2010, 
p. 109). 
 

 “Com Grotowski o lugar teatral passa a ter a mesma mobilidade que o corpo do ator, 

pois é este o portador de todas as ações dramatúrgicas, magnetizando o campo ao seu redor” 

(MACHADO, 2017, p. 398). É exigido do ator uma integração ao espaço e ao espetáculo para 

manter a concentração unitária na ação cujo campo se desloca incessantemente, enquanto os 

espectadores olham não só os atores, mas também a si mesmos reciprocamente dentro desse 

lugar tão intimista.  

 
Portanto um teatro assim pensado não é tanto um espetáculo, isto é, algo que se olha, 
mas é mais algo que se participa. É uma espécie de rito ou de cerimonial [...] a ligação 
entre o espectador e o ator torna-se quase uma ligação ao pé da letra. Quase como nos 
ritos mágicos, reconhecidos como as pré-fontes arcaicas do teatro (GROTOWSKI in 
FLASZEN e POLLASTRELLI, 2010, p. 61). 
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Ilustração 72 – Arquitetura cênica de Lina Bo Bardi, Na Selva das Cidades, 1969. 
Arquivo Edgard Leuenroth, UNICAMP.  
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NA SELVA DAS CIDADES [1969] 

 

Ilustração 73 – Construção do Minhocão em frente ao Teatro Oficina, 1969. 

 
Fonte: Coleção iconográfica Casa da Imagem, Prefeitura de São Paulo. 

 

 Em Na Selva das Cidades, a alteridade do urbano, encarnado no bairro do Bixiga, invade 

pela primeira vez o Teatro Oficina pelas mãos da arquiteta Lina Bo Bardi, que projetou a 

arquitetura cênica urbana e os figurinos da peça. Lina e seu coro de operários causaram uma 

grande transformação no espaço cênico do Oficina. Suprimiram o palco giratório de Flávio 

Império e em seu lugar implantaram o ringue de boxe de Brecht avançando sobre a 

arquibancada. Ao mesmo tempo, construíram em madeira uma nova arquibancada ao fundo do 

antigo palco, espelhando os assentos do público também ao lado oposto do ringue, para 

transformar o espaço cênico em uma arena onde público novamente se enfrentava, frente a 

frente (LIMA, 2013). E uma passarela saía do ringue avançando sobre a antiga plateia, onde as 

cenas do lago Michigan aconteciam (RAHAL, 2003, p. 67). 
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Ilustração 74 – Croqui de Lina Bo Bardi para arquitetura cênica de Na Selva das Cidades no 2° Teatro Oficina, 
1969. 

 
Fonte: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi. 
 

 Lina transpõe os limites da arquitetura cênica para as questões urbanísticas da cidade. 

O Minhocão que secciona, destrói, reconstrói, mas não religa e a especulação imobiliária que 

expulsa, são trazidos para dentro da criação teatral em uma espécie de urbanismo cênico. 

Trouxe as substâncias resultantes do corte aberto pela demolição do bairro para a construção 

do Minhocão, que aconteciam bem na frente deles, para dentro do teatro. Materiais resultantes 

da construção do Viaduto Júlio de Mesquita Filho como lixo, ferramentas, troncos de árvores 

abatidas, madeiras, terras e itens afetivos das habitações demolidas – colchões, lençóis, ursos 

de pelúcia, toalhas de mesa. O programa da peça era um artefato feito com vários desses 

materiais numa sacola plástica, juntamente com três impressos em formato de jornal com 

notícias sobre o espetáculo e o elenco, um caderno, O livro vermelho do jovem Brecht, com 

frases de Brecht e um texto crítico sobre Na Selva. Junto aos impressos havia um vidrinho com 

amostra de perfume – de um dos patrocinadores da produção – e, envolvendo tudo isso, lixo, 

“um pouco de terra, baganas de cigarro, fósforos queimados, pedrinhas e etc” (MACIEL, 1969 

apud MACHADO, 2017, p. 389). 

  

Na Selva das Cidades foi a síntese de todas as pesquisas de interpretação que fizemos- 
Stanislaviski, Brecht, Grotowski, Artaud, Wilhelm Reich [...] A Lina não criou um 
cenário; ela adaptou o espaço existente para a nossa linguagem. Não podia criar algo 
diferente pois estávamos ensaiando no cenário de Galileu havia 6 meses [...] tinha 
uma cena linda, que se passava a beira do lago Michigan, entre a Maria Garga e o 
Schilink. Nessa cena descia uns eucaliptos e a iluminação imitava uma noite de luar 
[...] Na selva quebrou todas as paredes, na medida em que apresentou um realismo 
crítico, não psicológico. Ela valorizava o intérprete, o conteúdo da peça, em oposição 
ao que passou a ser o teatro pós-ditadura: cenários grandiosos e conteúdos pobres. Os 
grandes cenários são um engodo para a plateia (NANDI, 2001 in RAHAL, 2003, p. 
68). 

 



139 
 

Essa cena citada por Ítala Nandi do Lago Michigan, em que as árvores recolhidas por 

Lina dos escombros da construção do Minhocão desciam do teto, inspirou o cantor Caetano 

Veloso para a expressão “Oficina de Florestas”, na letra de Sampa: 

 
Da força da grana que ergue e destrói coisas belas  

Da feia fumaça que sobe, apagando as estrelas, 
Eu vejo surgir teus poetas de campos, espaços 

Tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva 
(VELOSO, 1978) 

 

e será incorporada pelo Oficina como um dos ramos fundamentais de seus projetos futuros19. 

 A peça era uma incessante batalha simbólica e, em cada um dos onze rounds que a 

compunha, uma instituição do contemporâneo social (o urbano, a especulação imobiliária, a 

luta de classe, a propriedade, a família e a moral) era construída para ser desmontada e destruída. 

Chegando o momento em que o próprio ringue de boxe era levado abaixo, revelando e 

sacralizando a terra do Bixiga por debaixo do palco. Ecoando também a descoberta dos 

Situacionistas de haver uma praia latente debaixo das ruas de Paris, nas agitações de maio de 

1968, “sous les pavés, la plage” (WISNIK, 2016). 

 
Cinco horas de desempenho e imaginação inesquecíveis. Instalou-se no palco do 
Oficina um ringue de boxe onde os atores iam, ‘round por round’, construindo os 
cenários. Eles traziam os objetos e, como num passe de mágica, todo o palco se 
modificava. A cada round o ambiente visual se tornava mais fascinante. Após cada 
cena, aqueles mesmos cenários eram totalmente destruídos, com uma violência 
incrível. Eram praticamente espatifados e jogados ao lado do ringue, como se 
houvesse o intento de deliciar primeiro o público com as possibilidades do próprio 
teatro e depois frustrá-lo com a sua destruição. Era como se o conjunto falasse da 
própria efemeridade da arte cênica. No final, quando não tinha mais o que destruir, 
arrancavam as tábuas do ringue e cavoucavam, com as próprias mãos, a areia que 
estava sob o tablado e dali arrancavam mais e mais objetos. O teatro se transformava, 
então, num amontoado imenso de destroços, sugerindo o lixo de toda uma cultura, de 
toda uma civilização. Não reinava o menor puritanismo estilístico (DA SILVA, 1981, 
p. 189). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Ver epílogo. 
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Ilustração 75 – Na Selva das Cidades no 2° Teatro Oficina. 1969. Destruição total. 

 
Fonte: Arquivo Edgard Leuenroth, UNICAMP. 

 

 As cinco horas de um ritual coletivo, mitificando a construção do “Minhocão” de dentro 

para fora, em uma espécie de apresentação inversa, de algum tipo de subvertida criação 

destrutiva, devastando, por sua vez, as relíquias materiais imbuídas na opressiva iconicidade 

militar em um ritual comunal. A articulação arquitetônica do regime militar, a construção de 

grandes infraestruturas, era desmontada, e teatralmente reconstruída dentro do teatro para ser 

deliberadamente demolida em um movimento coletivo da entidade público/atores. “No último 

instante, os dois lutadores (Garga e Shilink), praticamente nus, sem mais objetos para 

destruírem, se encontravam um no outro com tal força cênica, que chegava a sugerir, apenas 

nesse gesto, a dimensão poética e estonteante do homem que encontrava no outro homem a sua 

identidade” (DA SILVA, 2008, p. 189). 

 Além da canibalização teatral antropofágica do Minhocão, Lina Bo Bardi grafitou frases 

nas paredes laterais do teatro, zombando do slogan propagandista da prefeitura de São Paulo, 

“São Paulo, uma cidade que se humaniza”. Assim como fez Meyerhold em A Terra 

Encabritada (1923) usando slogans e frases propagandísticas em cena pois “favorecem a 

atividade ininterrupta do espectador, que deve situar-se constantemente em relação a cena” 

(PICON-VALLIN, 2013, p. 181). Dessa forma, transformava a peça em um signo brutal da 

contínua desintegração social, cultural e material de São Paulo (WISNIK, 2016).  Todos os 
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dogmas do teatro convencional eram descartados, demolindo as últimas barreiras que 

separavam o teatro da realidade, e organizando uma espécie de rito de passagem, em que os 

atores e o público sacrificavam-se igualmente numa catarse enfurecida de mão em mão, 

lutando, enquanto esmagavam a cena em escombros, canibalizando os escombros da renovação 

tecnocrática da cidade. A transformação do palco em ator-agente, o urbanismo cênico do palco, 

tem participação tão importante que o espetáculo não poderia ser representado em outro espaço 

sem alterar sua significação (RAHAL, 2003, p. 67). 

 Embora ainda teatral, o significado social e político dessa atuação 

arquitetônica/urbana/teatral era evidente pela imensa atenção que despertou. “Para muitos, o 

Oficina foi considerado a companhia de teatro mais provocante e inovadora em São Paulo 

durante a temporada de Na Selva das Cidades” (CAMPBELL, 2011). A produção, no entanto, 

terminou prematuramente depois que a atriz principal foi gravemente ferida durante a fúria da 

encenação20 (LIMA, 2013). Pode-se dizer que esse incidente foi a gota d’água para a 

explicitação das contradições que vinham se acentuando na companhia desde a chegada do 

Coro em Roda Viva. A violenta destruição de Na Selva das Cidades respinga na própria 

companhia, da qual, em 1970, sobraram apenas José Celso e o ator Renato Borghi. Foi a 

destruição da mais provocadora companhia profissional de teatro do Brasil, a desburocratização 

de sua instituição. Nas palavras de José Celso, para o jornal Folha de São Paulo, em 1971, 

“Temos de novo zero anos!” (DA SILVA, 2008, p. 196). Era então hora de recomeçar.  

  

                                                 
20 Existem outras versões de porque a temporada foi tão curta, por exemplo devido à duração do espetáculo. 
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Ilustração 76 – Raul Cortez em O Balcão, arquitetura cênica Victor Garcia, 1969.   
Disponível em: http://astrosemrevista.blogspot.com.br/2014/03/raul-cortez-no-teatro-e-cinema.html 
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VICTOR GARCIA [1934-1982] 

 

 Victor Garcia foi diretor, cenógrafo, figurinista e maquiador argentino, e trabalhou com 

a explosão do espaço convencional do palco italiano, para ele uma “caixa negra onde a vida 

não pode existir” (GARCIA in RIOS, 2012, p. 13). Victor criou duas obras marcantes na 

história do teatro brasileiro, ambas a convite da atriz e produtora Ruth Escobar. O Cemitério de 

Automóveis em 1968, texto de Arrabal, e O Balcão, texto de Jean Genet, em 1969. Ambas 

produções nacionais, com atores e técnicos locais e ambas em espaços específicos, criados 

especialmente para as encenações. 

 Um galpão de uma oficina mecânica localizado na Rua 13 de Maio no Bixiga foi o 

espaço cênico de Cemitério. O público entrava direto na sala, a porta protegida da rua por um 

biombo e se posicionava em cadeiras giratórias ao redor de um plano/palco de 6 x 4 metros 

acessado por uma rampa. Nas paredes laterais do galpão que mantinham sua sujeira natural e 

restos de tubulações e fiações da antiga oficina, foram fixadas passarelas metálicas onde o 

público tinha lugar em cadeiras fixas e por onde passava uma motocicleta. No teto carcaças de 

automóveis incendiados fixados nas tesouras do telhado por ganchos e correntes. Um desses 

carros descia durante a peça do teto e era manipulado pelos atores. A arquitetura cênica envolvia 

o público, iluminação pictórica, desenfreadas motocicletas, corpos seminus, sons metálicos, 

figurinos de peles naturais em atores que atuavam em todo o espaço em atitude delirante, mítica, 

alucinatória, selvagem, com direito a acrobacias e escaladas (CAVALCANTI, 2012, p. 32). 

 
Victor Garcia traduz, plasticamente, a forma como Arrabal disseca as obsessões 
humanas em sua dramaturgia, [...] suas peças se destacam pela composição de 
imagens complexas que expressam uma lógica não-racional. Os diálogos não possuem 
a função dramática tradicional – como motor das ações –, eles se submetem à estrutura 
maior dessa dramaturgia estranha, simbólica e surreal [...], envolvendo os 
espectadores como se estivessem participando de um ritual junto com os intérpretes 
(MACHADO, 2017, p. 405). 
 

 Na montagem seguinte da dupla Victor e Ruth, o palco do Teatro Ruth Escobar, também 

no bairro do Bixiga, foi inteiro desmontado para a construção da arquitetura cênica de O Balcão, 

feita por um cenógrafo e um engenheiro responsável (Wladimir Pereira Cardoso e Élcio Cabral 

Filho, respectivamente), que trabalharam durante 5 meses, 20 horas por dia para montar esse 

dispositivo dentro do teatro.  

 Um edifício em cone invertido em cinco andares, todo em estrutura metálica, amarrado 

à caixa de concreto do vão da caixa cênica do destruído palco italiano. As 250 pessoas de 

público se posicionavam sentadas no perímetro desse cone em galerias deixando a área central, 
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inclusive em sua verticalidade, para área de cena. “Essa forma afunilada presta-se muito para 

que os espectadores, ao mesmo tempo que têm uma visão global, fiquem como que suspensos 

no ar” (CARDOSO in RIOS, 2012, p. 69). O público estava em galerias verticais, cercando a 

cena em 360 Graus. 

 O piso do palco foi desmontado para liberar uma altura final de 20 metros, incluindo a 

altura do porão. Sobre o contrapiso de concreto do antigo porão, um espelho parabólico cumpria 

a função de fundo da cena vertical, um fundo espelhado e curvo, que na última cena era 

fortemente iluminado funcionando como um grande farol. No interior do dispositivo, um 

conjunto de elevadores e guinchos suspendiam um disco plano maior que subia e descia. Duas 

gaiolas, algumas plataformas menores, individuais, e uma enorme rampa espiralada de 9 

metros; todos esses mecanismos tinham piso transparente em tela metálica ou acrílico. Os atores 

além de ocuparem esse núcleo central também transitavam pelas passarelas de público, 

expandido o foco de ação por todo o espaço.  

 
a grandiosidade da cenografia supera de longe às indicações do autor para se 
reproduzir uma ambiência de um bordel de luxo (metáfora da sociedade 
contemporânea); atingem-se a solenidade catedral e a ‘missa negra’ profana, tão 
peculiar ao autor. Cabe ao público não buscar a narrativa, e sim, se entregar ao sentido 
místico da celebração (CAVALCANTI, 2012, p. 36). 
 

Ilustração 77 – Arquitetura cênica de O Balcão, Victor Garcia, 1969. 

  

Fonte: Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=6JZmcMGs2GA>. 

 

 Mecânica e mítica, construtivismo, esoterismo e ritual, características presentes no 

pensamento de Meyerhold, Piscator e Artaud, estão também presentes em Garcia, entretanto a 
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“ relação entre a encenação de O balcão e as produções da vanguarda histórica é sobretudo 

imagética, e não ideológica” (MACHADO, 2017, p. 414). Victor nega essas influências. Para 

ele o que importa é o domínio do espaço, se opondo à rotina do palco tradicional, endossando 

o delírio, a gestualidade simbólica, o irracional. Assim como não demostrou interesse pela 

tormenta política que invadia o mundo em pleno anos 1968/1969, seu teatro era fragmentário, 

baseado na poética do texto e nas ações físicas dos corpos e máquinas. “Com o caos político 

brasileiro, o espetáculo adquiriu insolência suplementar, tom de provocação e protesto 

implícito, porque naquele palco-arena estavam expostas a repressão clerical, a brutalidade dos 

marginalizados, a perfídia da religião e da família e, ao mesmo tempo, a energia 

psicológica/física dos atores que encarnavam o tumulto das ruas” (RIOS, 2012, p. 67). 

 Na cena final do espetáculo, na revolução, quando o bordel é tomado, a galeria de 

público se divide em duas, com um enorme dique que se abre para antiga plateia do teatro, 

fazendo todo o espaço trepidar e nele deixar o público intranquilo com a turbulência da 

estrutura. As portas se fechavam, a rampa helicoidal descia para as últimas cenas. Por fim a 

rampa era recolhida e o coro dos revolucionários tomavam o dispositivo escalando os guarda-

corpos das galerias, passando nus, em frente ao público, num movimento ascendente de 

libertação, reforçado pelo forte movimento da luz, também ascendente, vindo da iluminação do 

espelho parabólico do piso, como um farol.  

Ilustração 78 – O Balcão, Victor Garcia, 1969. Cena final a ascensão do coro.  

 
Fonte: Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=6JZmcMGs2GA>. 
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Ilustração 79 – Paradise Now, Living Theatre, 1969. 
Fonte: PECORRELI, 2014, p. 46.   
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LIVING THEATRE 

 

 Grupo ligado à contracultura americana, fundado em 1948 por Julien Beck (1925-1985) 

e Judith Malina (1926-2015) e existente até hoje, já no começo de sua trajetória em 1951 alugam 

um galpão e utilizam a rua como lugar-teatro, “para eles o espetáculo tem que ter participação 

física do espectador, narração e transcendência para alcançar seus objetivos; tem que colocar o 

público frente a si mesmo, ampliar a consciência e alcançar o entendimento da natureza das 

coisas” (MANTOVANI, 1989, p. 72). Qualquer lugar pode se transformar em espaço cênico.   

 A partir da década de 60, explorando cada vez mais profundamente as teses Artaudianas, 

o grupo se converte em um coletivo nômade e parte em viagem pela Europa.  Baseados no 

compromisso político e físico do ator para usar o teatro como um meio para promover a 

mudança social, eles vivam e trabalhavam juntos na criação de uma nova forma de atuação não-

convencional. Coletivamente criavam a dramaturgia e a encenação de seus espetáculos, ritos, 

performances, com grande interação com o público e trabalhando sempre na margem do 

mercado.   

 Em 1968, no festival de Avignon, apresentam Paradise Now, no mesmo período em que 

o Oficina estava lá, em cartaz com O Rei da Vela. Momento em que se conhecem e trocam um 

convite para trabalharem juntos no Brasil. Paradise propunha a libertação da repressão através 

do prazer no momento presente. O público sentado em volta da cena, tipo arena, tinha total 

liberdade de intervir na ação seja por livre vontade ou convocado pelos atores. “Lançam um 

‘manifesto’ rompendo definitivamente com as salas tradicionais de teatro, assumindo a rua 

como espaço de representação e o público popular como nova referência de recepção” 

(CAVALCANTI, 2012, p. 136). 

 A vinda do grupo ao Brasil aconteceu em 1970, em uma “campanha de guerrilha 

teatral” (BARRALDI, 2015, p. 59), “sem lenço nem documento”, muito menos formas de se 

manter por aqui. Chegam e encontram o Oficina numa fase de mudança, da antiga companhia 

resta apenas José Celso e Renato Borghi e um coro de jovens em início de carreira. Eles se 

deparam com um Brasil político e artisticamente dividido, a contracultura sendo considerada 

pelos artistas da esquerda engajada como “desbunde”. Cavalcanti (2012) define três frentes dos 

artistas de teatro brasileiros nesse fim de anos 1960 e durante os anos 1970: (i) tropicália e 

contracultura – onde estão Teatro Oficina, José Agripino de Paula e Maria Esther Stockler, 

Victor Garcia, Grisolli; (ii) o grupo do desbunde, cultura marginal – surgida do politicamente 

engajado do Arena, do Opinião, são os novos autores Plínio Marcos, Leilah Assumpção, Isabel 
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Cãmera, José Vicente, entre outros; e (iii) o grupo da Cultura Alternativa, principalmente a 

partir de 1974 com Asdrúbal Trouxe o Trombone, a Cia Pão e Circo, Dzi Croquetes. 

 
Houve duas tendências básicas e antagônicas na década de 60, e uma terceira 
intermediária, que deverá prevalecer nos anos 70. A primeira expressa o 
tradicionalismo nacionalista. Preconiza uma fidelidade absoluta a temas e formas 
especificamente nossos, sem transigir com importação estrangeiras d qualquer 
espécie. A segunda defende a liberdade cultural absoluta, em que o artista pode 
produzir o que bem entender, ainda que inteiramente alheio à sensibilidade nacional. 
É o experimentalismo pelo experimentalismo. A terceira, mais lógica e realista, reúne 
elementos das outras duas. Aceita a tese da interpenetração cultural – de resto 
inevitável em face do globalismo de perspectivas que a moderna tecnologia da 
comunicação no impôs a todos –, mas usa o que é formalmente estranho à nossa 
realidade para realçá-la, a fim de universalizá-la (FRANCIS in CAVALCANTI, 2012, 
p. 37). 
 

 O plano do Living Theatre era chegar no Brasil e encontrar um projeto pronto para uma 

criação coletiva. Não foi isso que aconteceu: após um breve período tentando trabalhar juntos 

na elaboração do que seria uma viagem pela América Latina, chamada Utropias, A utopia nos 

trópicos, os grupos se desentendem e se separam. Flávio Império e Fauzi Arap falam que eles 

não conseguiam se conectar ao lugar em que estavam, “são nômades, viajam errantes, estão 

profundamente ligados ao elemento terra, têm os pés no chão, vão parando e se estabelecendo 

a cada momento em um novo chão; paradoxalmente não estão conectados a uma terra específica 

enquanto local, origem e destino, mas ao elemento, ao percurso” (BARRALDI, 2015, p. 60). 

Os brasileiros se sentem vítimas de uma “quase colonização cultural” diante da rigidez do grupo 

americano em se abrir para as propostas nacionais, pois para eles a criação coletiva significava 

se integrar às disciplinas já estabelecidas do Living.  

 Após a percepção que a criação coletiva não ia acontecer, o Living segue com alguns 

poucos seguidores para outras incursões pelo interior do Brasil e realizam três projetos: 

Presente de Natal para o Buraco Quente e o Buraco Frio, em uma favela perto de Congonhas; 

Rituais e visões de transformações, com alunas da EAD e Exame Crítico de 6 Sonhos sobre o 

Tema Mamãe, com 80 crianças de 11 e 14 anos em Ouro Preto, Minas Gerais.  Estes projetos 

seguiam as linhas de pesquisa do grupo de investigar outra relação entre atores e espectadores 

no trabalho de improvisação na rua, com roteiros pré-escritos sobre temas que, segundo o grupo, 

são símbolos da desgraça do homem na sociedade atual: dinheiro, propriedade, guerra, amor e 

Estado (CAVALCANTI, 2012, p. 138).  
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Ilustração 80 – Trabalho Novo, Teatro Oficina encenando para Operários em Recife, 1971. 
Fonte: DE STALL, 1998, p. 179.  
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SALDO PARA O SALTO- TRABALHO NOVO [1971-1973] 

 

 A crise já não tinha volta, e a própria companhia deveria se questionar e mudar suas 

relações. Ficou claro, naquele momento, que para atravessar a crise profunda era necessário um 

grupo transparente entre si, bem integrado e que fosse capaz de conviver. Para tanto, o Oficina 

pôs abaixo todos os privilégios e a consolidação conquistada ao longo de doze anos de carreira 

profissional para amalgamar as relações pessoais e de trabalho, decidindo viver em 

comunidade. É o fim da empresa e o começo do coletivo. 

 Outro caminho de solução para a crise foi buscar o verdadeiro sentido da arte no povo 

do Brasil através de formas de expressão descolonizadas. Sem mais ansiar pelas linguagens de 

comunicação pop dos grandes ídolos criados e mantidos pelas mídias. A conversa agora era 

cara a cara, na lata, na língua, direta, no sentir do corpo, um “querer de novo”21 mais radical. A 

comunicação real viva com o público que não vai ao teatro (o povo), para presentar criticamente 

a cultura nacional sem couraças. Uma “Re-volição”, base para uma nova vida, em que o teatro 

se transformaria no esporte das multidões, e o futebol viria a ser cultura (ANDRADE, 2011 

[b]). 

 O teatro em si não existia, o público do teatro burguês, para eles, tinha virado zumbi. 

Restava para o Oficina a morte iniciática dessa linguagem, do teatro, e sua re-existência numa 

nova relação cena-público, palco-plateia, quebrando, explodindo, de vez as paredes do teatro 

(MEICHES, 1997). Nesse sentido, a quebra da quarta parede era pouco. Era preciso sair do 

edifício teatral para chegar na rua, ir ao encontro do desejo do outro (povo) para construir um 

novo jogo criativo interpessoal de comunicação transparente. Isto é, matar o outro/público, e 

renascer como outro/outro, lugar simbólico onde o teatro já não existe mais. O que re-existe é 

“Tea-to”. Assim, nas palavras da nova companhia, em 1971:  

 
[...] as transformações sociais pelas quais está passando o Brasil, serão melhor 
percebidas pelos indivíduos através do contato direto com outros indivíduos. O 
melhor meio de informação e conscientização de transformação é ainda a informação 
que o nosso corpo testemunha em contato com outros corpos no momento em que se 
dispõe a um contato vivo e informativo, isto é, o teatro na acepção mais literal: Tea-
to (TEATRO OFICINA, 1971). 
 
Se o teatro da década anterior tentava captar o público de todas as classes misturadas 
e assim formar o espectador; na nova década, o teatro iria até o público, 
principalmente até as classes desprivilegiadas... oficina quer destruir a cerca que 
separa o teatro do povo (CORREA in DA SILVA, 2008, p. 200 a 213).  

 

                                                 
21 Expressão contida no manifesto do Trabalho Novo 
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 Em 1971 o Oficina parte em viagem pelo Brasil, na busca de um “Saldo para o Salto”, 

apresentando peças do repertório completamente transformadas pela nova conjunção de seus 

integrantes, ao mesmo tempo que experimenta ações performáticas na busca do Trabalho Novo, 

as Utropias, Utopia nos Trópicos – vários nomes para uma mesma busca.  

 As cidades do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil se transformaram em palco para 

essas experimentações. De acordo com Pecorreli (2014, p. 16), “o grupo criaria situações de 

natureza política e poética que implodiriam totalmente os parâmetros da representação teatral 

(dramaturgia, personagem, caixa preta, quarta-parede, edifício teatral etc) borrando os limites 

entre vida e arte”.  

“Agora estamos chegando na fase do ‘nós não representamos, nós somos’” (DA SILVA, 

1981, p. 202). “Nós sabemos que a informação depende de um exame não teatral mas tea-tal da 

relação concreta de ser humano para ser humano de grupo para grupo humano” (CORREA in 

PEIXOTO, 1998, p 186). “Depois de transbordar do palco, a cena propõe a transformação do 

espectador em atuador” (MEICHES, 1997, p 86).  

 Dentre as situações criadas, que poderiam ser consideradas happenings (ações rituais 

sem texto ou duração definidos, de estrutura flexível, caracterizada por roteiro de ações 

improvisados com a atuação do público sem convenções artísticas), as mais relevantes 

encenações do Trabalho Novo aconteceram em Salvador, Mandassaí e Brasília.  

 Em Salvador, em uma entrevista ao Jornal da Bahia, os atuadores “morreram” em cima 

das mesas dos repórteres, subvertendo a entrevista em seu simbolismo, e aludindo ao fato de 

que a imprensa estava morta. No interior de Pernambuco, em Mandassaí, construiram em 

silêncio, junto com a comunidade local, uma ponte. Já na Universidade de Brasília (UnB), 

aconteceu a situação que muitos críticos destacaram como a de maior proximidade com o “Tea-

to” realizado até hoje pelo Oficina. Dois mil estudantes jogaram o roteiro-estrutura do 

acontecimento na potência sinérgetica da multidão. Na sua pulsão desejante de agir na 

irracionalidade e na presteza, para a contrução de algo imaterial, mas completamente palpável, 

o momento conjunto da ação, todos viraram atores, transbordaram no duplo do teatro, a vida. 

O “Tea-to” terminava com a ação de semear a terra de Brasília. Um aterrar coletivo. 

 
todas essas ações revelam, de certa forma, o mergulho sensorial, místico, desmedido 
e marginal que a trupe vivenciava. A prática de entrar em cena com ácido lisérgico 
era adotada pela maioria dos elementos do grupo e abria espaço para jogos e situações 
inesperadas entre atores e espectadores durante as apresentações (CAVALCANTI, 
2012, p. 142). 

 

Ilustração 81 – Trabalho Novo na Universidade de Brasília, Teatro Oficina, 1971. 
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Fonte: DE STALL, 1998, p. 185. 

 

Trabalho Novo foi uma saída, ao impasse interno que se chegou no teatro brasileiro, 

através do contato direto com o outro. Renascimento da forma de atuar e se relacionar com o 

público, algo que inicia com Roda Viva e a insurgência do coro, mas que aqui ganha a 

experimentação concreta com a vida através das performances cotidianas, certamente uma 

influência do Living Theatre fecundou no Oficina, agora antropofagiada. 
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Ilustração 82 – Gracias, Señor, Teatro Oficina em cena no Teatro Ruth Escobar, 1974. 
Fonte: DE STALL, 1998, p. 201.  
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GRACIAS, SEÑOR [1974] 

 

 O Trabalho Novo culminou na montagem da peça-estrutura, Gracias, Señor, em 1972, 

também com arquitetura cênica de Lina Bo Bardi. Estreou no Teatro Tereza Raquel no Rio de 

Janeiro com quatro horas de duração e em maio do mesmo ano foi para São Paulo, ocupar o 

buraco vazio deixado pela desmontagem do Balcão no Teatro Ruth Escobar. Em junho de 1972 

a “peça” foi proibida em todo o território nacional. 

 O Oficina a classificou como Te-ato, um roteiro com criação coletiva onde o público é 

também criador, sujeito participante, quer quisesse ou não. Gracias, Señor foi gerado pela 

explosão das fronteiras entre palco e plateia resultante das ações de comunicação direta com 

um altíssimo grau de entropia (PECORRELI, 2014). A forma de estabelecer a comunicação 

direta com o público era o romper totalmente com os limites arte/vida, nada de figurinos, nada 

de maquiagem, cenários, iluminação geral, edifício teatral, apenas o uso de objetos essencias 

para o estabelecimento da troca direta entre os corpos presentes naquele momento, naquela ação 

conjunta. Público e atores se fundem e viram atuadores. 

 
As transformações sociais pelas quais está passando o Brasil, serão melhor precebidas 
pelos indivíduos através do contato direto com outros indivíduos. O melhor meio de 
informação e conscientização de transformação é ainda a informação que o nosso 
corpo testemunha em contato com outros corpos no momento em que se dispõe a um 
contato vivo e informativo, isto é, o teatro na ascepção mais literal: Tea-to (TEATRO 
OFICINA, 1971) 

  

O roteiro de Gracias, Señor era composto de seis partes, entretanto no Rio de Janeiro o 

“Tea-to” começa antes mesmo de os atuadores chegarem ao espaço cênico. Como um ritual, os 

atuadores tomavam um banho de mar às 18 horas, reuniam-se no apartamento em que viviam 

em comunidade para uma rodada ritual de maconha e em fila seguiam para o Teatro Tereza 

Raquel onde os outros atuadores – público – já estão a espera dentro da sala. Então os seis 

passos do roteiro – confrontação, aula de esquizofrenia, divina comédia, morte, sonhos de 

ressurreição, lição de voltar a querer – se desenvolviam in progress, acumulando as 

descobertas de cada dia de “ApresenteAção”, da ação no presente, de apresentar e não 

representar. (TEATRO OFICINA, 1971) 

 Os atuadores com suas roupas pessoais, a sala acesa, o palco nú, um anti-clímax teatral 

para a confrontação dos coros, aqueles que dominavam o roteiro e aqueles que jogavam o jogo: 

encostavam-se no paredão e começavam a falar seus nomes e números de RG. A partir de então 

renegavam a função do teatro, “o teatro estava morto”, e induziam o público a reconhecer a 

morte em suas vidas e a romperem com seu papel social. A sala era um ser esquizofrênico que 
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lutava para redescobri-se una; seus integrantes desciam aos infernos e eram submetidos a 

espancamentos coletivos (com bolas de futebol), vivenciando na pele a violência de uma 

sociedade repressiva. Eram tentados e seduzidos de várias formas, para a representação e 

consumo. Deviam optar pela lobotomização total (cena clássica na história do Oficina com os 

repolhos ) ou arriscar-se a um tratamento inovador, a fim de libertar toda sua energia criativa 

encarcerada. E por fim, através do uso do bastão (há muitos objetos em um só objeto)22 os 

mortos ressucitados aprenderiam a falar um novo alfabeto gestual, a lição de voltar a querer 

(CAVALCANTI, 2012). 

 
É um ato de participação obrigatória, sem ela o espetáculo simplesmente não existe. 
É a dependência da participação, mesmo que participação-rejeição, que lhe dá razão 
de ser [...] na realidade com a maioria das pessoas toma parte ativa nos atos lúdicos, 
os poucos que assistem formam um elemento perturbador, por um lado, e serão 
chamados e desafiados permanentemente, por outro lado. O espetáculo realizado (e 
não criado) coletivamente cumpre-se de forma absoluta graças aos intrusos e não 
apesar deles (FUSER, 1972 apud RAHAL, 2003, p. 75). 
 

Ilustração 83 – Estudos de Lina Bo Bardi sobre o roteiro de Gracias, Señor, 1974. 

 
Fonte: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi. 

                                                 
22 Referência aos sete usos do bastão da peça Horácios e Curiácios, de Bertolt Brecht 
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 Nos estudos de Lina Bo Bardi datados de janeiro a abril de 197223 há a indicação para a 

transformação da sala do Teatro Tereza Raquel em um espaço unitário, com o uso de rampas 

que uniam palco e plateia. Ela escreve sobre uma antropologia mitológica em que nada é falso, 

“estruturais sugerindo a verdade como nos jogos das crianças” (BO BARDI, 1972). Estruturais 

como praticáveis, torres de iluminação parecendo torres de controle, pódiuns e planos de 

atuação em alturas diferentes construídos em madeira e cercados de arrame farpado, e uma 

imensa camisa de força que funcionava também como vela de navio e tela de projeção. “Pode 

ter diversas arquiteturas espalhadas pela sala, mas ATENÇÃO DEVE SER TUDO BRASIL”. 

(BO BARDI, 1972). E nas considerações finais: “Na rua ou numa arquitetura deve-se não fazer 

NADA, nunca falso, teatro pré-criado sem ambiente especial, caso contrário cai na indigência, 

não na simplicidade” (BO BARDI, 1972). 

 
Parece que Gracias, Señor é a conclusão lógica de todo um caminho que passou por 
O Rei da Vela, Galileu Galilei e Na Selva das Cidades. Difícil, porém, ir adiante sem 
romper definitivamente com o gênero teatral. Lúcidos, dominadores dos meandros 
que eles mesmos seccionaram, o Grupo Oficina rejeita na contemplação de uma etapa, 
um passado óbvio. Agora seu compromisso é com o futuro. Apaixonante essa carreira, 
surpreendente esse espetacular rompimento (FUSER, 1972 apud RAHAL, 2003, p. 
84, itálico do autor). 
 

O crítico de teatro Luiz Fernando Ramos afirma que o processo criativo de Gracias, 

Señor é “uma resposta brasileira aos desafios propostos pelo Living Theatre” (RAMOS, 2005, 

p. 115). Para Rogério Marcondes a encenação “está na base dos processos colaborativos e 

coletivos de criação teatral que frutificam nos teatros de grupo a partir da década de 1970 no 

Brasil, tema que abordo mais adiante” (MACHADO, 2017, p. 444). Mas acima de tudo, 

Gracias, Senõr “gera um procedimento construtivo que coloca o primeiro tijolo conceitual de 

todo o processo de tombamento, demolição, reconstrução e finalmente reconsagração do 

Oficina” (RAMOS, 2005, p. 114). 

 

  

                                                 
23 Ver ilustração 84 
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Ilustração 84 – Comunidade Oficina Samba, 1974 
José Celso, Renato Borghi, Maria Alice Vergueiro, Henrique Maia Nuremberg, Roberto Duarte, Esther Góes e 
uma pessoa não identificada. 
Fonte: DE STALL, 1998, p. 193.  
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COMUNIDADE OFICINA SAMBA [1973-1979] 

 

 Em 1973, o Teatro Oficina, devido à censura de Gracias, Señor em todo o território 

nacional, intensificou seu processo de explosão do espaço cênico e das formas tradicionais de 

teatro em São Paulo. Performances com misturas de teatro, música, cinema, danças, poesias, 

Te-atos, a associação com a imprensa alternativa, da Revista O Bondinho futuro Jornal EX, 

transformaram o endereço da Jaceguai 520 em Casa das Transas. Local onde todas as 

segundas-feiras acontecia os shows Revolisom, um sarau antropofágico de muitos gêneros 

musicais e linguagens dos grupos do Bixiga, do rock internacional e samba ao forró. Devido às 

dificuldades financeiras, o grupo começou a vivenciar a vida do bairro, foram morar no teatro 

e almoçar nas muitas pensões que por lá existiam. Passaram a conviver e conhecer o povo do 

Bixiga e, naturalmente, a convidá-los para ir ao teatro participar do Revolisom, começou assim 

a mistura que será fundamental para a história do Oficina nos anos 80. 

 
[...] começamos a desenvolver um trabalho de imprensa, de cinema de música. Foi 
como que decretada a morte do teatro restrito a um palco, compactuando com todo o 
sistema econômico, de público, em que se ficava reduzido a um bobo da corte. Podia 
ser um bobo da corte mais consciente, mais ilustre, mas ficava reduzido a isso. Então, 
para haver criação livre, a gente sentiu que tinha que dinamitar tudo, sair daquilo e 
criar uma outra estrutura (CORREA, 1975 in PEIXOTO, 1982, p. 211). 
 

   Em 1973 ocorre o rompimento entre a dupla remanescente dos primórdios da história 

do Oficina. Renato Borghi abandona o grupo no meio da encenação de As Três Irmãs, de 

Tchekhov, que estava sendo encenada no próprio Oficina, em meio ao ambiente de agitação 

contracultural que o teatro estava sediando. A antiga empresa deixa de existir e em seu lugar 

surge uma nova forma de agrupamento, a Sociedade Amigos Brasil Animação, ou como ficou 

conhecida, a Comunidade Oficina SAMBA. Com ela o Oficina vira um catalizador do ambiente 

da contracultura brasileira nos anos 1970.  

 No dia 21 de abril de 1974, as forças policiais invadiram o teatro; José Celso conta que 

houve um tiroteio que ricocheteou na parede de fundo do teatro e acertou o braço de um policial 

(BULHÕES, 2012, p. 213). A imprensa noticiou que a polícia tinha sido recebida à bala pelo 

Oficina, “um QG de tóxicos” (MARTINS, 2013, p. 170). Cinco integrantes do grupo foram 

presos nesta batida. Um mês depois o próprio diretor José Celso é preso e torturado. Liberados 

depois de três semanas, mas sem condições de continuar seu trabalho no Brasil, os integrantes 

do grupo finalmente fogem voluntariamente para o exílio em Portugal, Moçambique e Paris.  

 Passaram quatro anos viajando e experimentando intensamente a vida em comunidade, 

com diferentes modos de contato (físico) entre atuadores, onde seus Te-atos se tornaram cada 
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vez mais frequentes em meio às efervescências da Revolução dos Cravos em Portugal, e da 

Revolução pela Independência de Moçambique. Junto com Celso Lucas, essas experiências 

revolucionárias são transformadas em filmes: O Parto, sobre Portugal e 25, sobre Moçambique.  

 Há também um retorno aos experimentos da cena de o Carnaval do Povo, de Galileu 

Galilei, que é transformada no Te-ato Ensaio para o Carnaval do Povo, um roteiro de ações 

pré-definidas para o estímulo à participação do público. Esses te-atos aconteciam em diversos 

lugares desde igrejas, prisões até o palco burguês do Teatro São Luiz em Lisboa. Enquanto isso, 

em São Paulo, o teatro ficou aos cuidados da Cia Pão e Circo, de Luiz Martinez Correa, irmão 

de José Celso, que mudou com sua Cia. para o Rio de Janeiro passando a guarda do teatro para 

a bilheteira Tereza Bastos (CORREA in BULHÕES, 2012). 

 

Ilustração 85 – Comunidade Oficina Samba em Te-ato durante o exílio em Portugal, 1975. 

 
Fonte: Arquivo Edgard Leuenroth, UNICAMP. 

 

  



160 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Ilustração 86 – Fachadas do Oficina 5° Tempo Produções Artísticas e Culturais Ltda [1980-1984].   
Fonte: SÃO PAULO, 1982 e Arquivo Edgard Leuenroth, UNICAMP, respectivamente.  
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5° TEMPO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LTDA [1980-1984]  

  

Em abril de 1979, o grupo Oficina volta do exílio e reabre o teatro para exibição dos 

filmes produzidos no período. O edifício se encontrava em estado precário e o desejo de 

transformar a velha arquitetura do teatro de Flávio Império é latente: “Como passamos parte da 

década passada em viagens no exílio, desde que voltamos começamos a projetar uma revolução 

espacial ali. Não mais a caixa de sapato escura que chamam teatro, mas um espaço vazado, em 

contato com o exterior. Com a rua, com os ventos, luzes e chuvas” (CORREA, in MEICHES, 

1997, p. 118). 

 Em notícia vinculada na Folha de São Paulo de 21/04/1978, dia de Tiradentes, o 

jornalista Gilberto Galvão fala que o Oficina, com sua reabertura, renasce pela terceira vez, a 

primeira após o incêndio em 1966 e a segunda após a agressão do elenco de Roda Viva pelo 

CCC (GALVÃO, 1978 in MARTINS, 2013, p. 182). 

 

Ilustração 87 – Fotos do edifício do Oficina na volta do Exílio, 1979. 
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Fonte: SÃO PAULO, 1982 
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 Podemos dizer que, após um período de morte iniciática gestada pelas experiências de 

cinco anos com vida em comunidade, muitos são os renascimentos. José Celso Martinez Correa 

renasce como Zé24; o coro renasce sem a dicotomia coro versus protagonistas, e sim como um 

coro de protagonistas onde são coro e são protagonistas, na medida em que todos assumem 

todas as ações do fazer teatral. “O coro é todo mundo, que realiza essa utopia de que cada um 

é o seu próprio centro, de que não há centro” (CORREA in GALVÃO, 1978 apud MARTINS, 

2013, p. 182). A Comunidade Oficina Samba também renasce como Oficina 5° Tempo, “cinco 

tempos, cinco lances, cinco lições de história. O quinto tempo do Oficina coincide com a quinta 

vogal do alfabeto, nova ordem proposta por Rimbaud / Zé Celso, quando se embebeu da África: 

A - E - I - U - O, em direção à abertura do som: direção à abertura” (GALVÃO, 1978 apud 

MARTINS, 2013, p. 182). 

 Segundo Ana Helena Correa de Camargo, integrante desse novo coro, os cinco tempos 

do Oficina poderiam ser sintetizados a partir de frases das peças correspondentes a cada 

período:   

 
A - 1° tempo – ‘O homem tem que decidir sempre e essa ação é sempre ‘trágica’’, de 
Sartre; e ‘Não me respeite porque eu não respeito ninguém’, de Gorki em Pequenos 
Burgueses 66. Corresponde ao período da profissionalização;  
E - 2° tempo – ‘Morrer como pequeno Burguês é renascer como revolucionário’, 
palavra de ordem dessa época. Corresponde à descoberta estética da antropofagia 
Oswaldiana em o Rei da Vela;  
I - 3° tempo – ‘ou todos ou ninguém’, corresponde ao surgimento do coro em Roda 
Viva; 
U - 4° tempo – ‘toda geração tem que num curto espaço de tempo e dentro de uma 
relativa opacidade, descobrir sua missão, cumpri-la ou trai-la’, frase de Franz Fanon 
citada pelo Te-ato Gracias, Señor; 
O - 5° tempo - que está para nascer que é O Parto: ‘sair do útero’, é a Utropia as 
avessas, útero + utopia, ou seja, a abertura (DE STALL in CARDOSO, 1979, apud 
MARTINS, 2013, p. 187. Itálico do autor). 

 

A abertura citada acima também significava o afrouxamento das repressões através dos 

passos “lentos, graduais e seguros” de redemocratização do país instituídos pelos Militares 

(FAUSTO, 2010). Uma abertura também para novos/velhos grupos culturais. O “outro/povo” 

à procura durante as viagens do Trabalho Novo: o movimento negro, o movimento circense, os 

nordestinos, os sambistas, os macumbeiros, os índios, os que se encontravam justamente ali nas 

imediações do teatro, no bairro do Bixiga. A cozinha Cabaret da cozinheira alagoana Zuria é 

                                                 
24 “o Teatro Oficina do diretor José Celso Martinez Correa, está reiniciando suas atividades junto ao público... 
Minto, não é bem assim, porque esse velho teatro já acabou faz dez anos e cedeu lugar ao ‘te-ato’ {nome dado a 
um tipo de representação que aboliu a tradicional separação palco/plateia}; seu antigo diretor <morreu> e entrou 
para a história moderna da cultura brasileira: o conhecido José Celso Martinez Correa, cuja obra é estudada nas 
universidades, se transformou – ou quase – num Zé qualquer” (CARDOSO, 1979 in MARTINS, 2013, p. 187). 
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aberta no porão, no edifício do fundo do teatro. É criado o Forró do Avanço, com os músicos 

Edgar Ferreira, Sandy Celeste e Surubim Feliciano da Paixão.  

O forró vai ocupar o espaço dos estudiosos, eles vão curtir e pesquisar a raiz. Temos 
que lutar em vários campos, nas escolas de samba, nas casas com música ao vivo e 
seresta e agora esta nova frente com o teatro. Com o forró nós estamos colocando a 
música nordestina no seu devido lugar (FERREIRA, 1979 in MARTINS, 2013, p. 
185).  

 
Ilustração 88 – Edgar Ferreira, Sandy Celeste e o Forró do Avanço, década de 1980. 

 
Fonte: Arquivo Edgard Leuenroth, UNICAMP. 

 

 Junto ao Forró do avanço e às projeções dos filmes, passam a realizar os Te-atos O 

Ensaio Geral para o Carnaval do Povo nas ruas do centro da cidade. “Nós queríamos a coisa 

da rua e começamos um movimento irreversível em relação à isso” (CORREA, 2006 in 

MARTINS, 2013, p. 186). O “outro” estava fora, no espaço aberto das contradições que é a rua, 

era preciso quebrar a barreira do distanciamento entre teatro e povo afim de quebrar todo 

“colonialismo e obscurantismo que impigem sobre nós” (CORREA in FREITAS JR., 1978 

apud MARTINS, 2013, p. 183). No dia primeiro de maio todas as poltronas estofadas do teatro 

de Flávio Império são removidas do espaço e doadas para um sindicato. 

 Oficina 5° Tempo se transforma num “umbigo de comunicadores, com núcleos de te-

ato, vídeo-tape, cursos, música, comida, editoração e arquitetação (pulicar em livro a 

documentação da história do Oficina; construir um novo espaço aproveitando ao lado e os 

fundos do prédio da Jaceguai, 520), cinema, administração, etc” (PEIXOTO, 1982, p. 107). 
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Ilustração 89 – Fachada Teatro Oficina na época do pedido de tombamento estadual, 1982. 
Fonte: SÃO PAULO, 1982  
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A LUTA PELA TERRA 

 

 No início dos anos 1980 o Grupo Silvio Santos (Grupo SS), conglomerado de empresas 

brasileiras, que incluem a televisão SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), com direção do 

artista midiático Silvio Santos, começou a comprar os terrenos que cercam o Oficina, com o 

objetivo de substituir os sobrados de arquitetura popular italiana e a sinagoga mais antiga da 

cidade, por um espelhado shopping center. Assim, a quadra do entorno do Oficina entre as ruas 

Santo Amaro, Jaceguai, Abolição e Japurá, era gradualmente arruinada em demolições 

especulativas, enquanto o edifício do Te-ato Oficina, ele mesmo, encontrava-se em 

planejamento de obras de construção destrutivas.  

 A intenção do Grupo SS era comprar a quadra toda, inclusive o terreno onde estava o 

Oficina. Um oficial de justiça comparece ao Oficina com as cartas de intenção de compra do 

Grupo SS e do aceite do Sr. Cocozza, dando o prazo de um mês para que a companhia compre 

ou perca sua sede. Pela legislação, o Oficina, que alugava o imóvel há mais de vinte anos, tinha 

direito à preferência da compra antes de qualquer interessado. A mobilização pública foi imensa 

e no dia 30 de novembro de 1980 um grande show no auditório do Ibirapuera, “Domingo de 

Festa”, é realizado para levantar o capital e dar a entrada na compra. O restante do dinheiro 

viria de um financiamento junto à Caixa Econômica Federal, que não foi aprovado. O Oficina 

recorreu então ao Estado, à Secretaria de Cultura, para tombar o imóvel e se manter na sede. O 

processo de Tombamento é solicitado ao Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Artístico 

Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat), por Zé Celso, Noilton Nunes 

e Ana Helena no dia 17/11/1980. Com o dinheiro do show, são comprados os primeiros 

equipamentos de gravação de vídeo do Teatro, que desde a reabertura vinham sendo pedidos à 

Embrafilme, sem sucesso. Desde essa época tudo o que é feito no Oficina é filmado. 

 A justificativa construída para o pedido de tombamento fala na importância do Oficina 

que a 20 anos contribui para a renovação da mentalidade artística no Brasil; de o Oficina ser 

matriz inspiradora de várias gerações de artistas das artes cênicas; do apoio de todos os 

importantes arquitetos que no Oficina trabalharam como Lina Bo Bardi, Flávio Império, 

Joaquim Guedes e Hélio Eichbauer; que o edifício conserva vários elementos da arquitetura 

típica do Bexiga, construída pelos italianos; e que o tombamento do Oficina, sendo um 

tradicional teatro do bairro, assim como o TBC, era essencial para frear a descaracterização 

histórica e cultural do Bixiga que sofria uma série de demolições.  

Não se trata só de preservar o espaço, trata-se de avançar. Fazer com que esse poema 
concreto da nossa História que é esse espaço não fique coagulado, mas se abra cada 
vez mais. Na apatia que sentimos por todos os lados, o fundamental é, mais uma vez, 



167 
 

voltar a querer. Estou convencido de que levantar o teatro, levá-lo a ter vontade de 
novo, pode conduzir magicamente a levantar o pais, romper a sua apatia (CORREA 
in MICHALSKI, 1980 apud MARTINS, 2013, p182). 

 

Ilustração 90 – Fotos do edifício do Oficina quando do pedido de tombamento estadual, 1982. 
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Fonte: CONDEPHAAT, 1982 

 

 O jornalista Paulo Francis escreve para a Folha de São Paulo em 20/11/1980, indignado 

com a falta de movimentação do governo sobre o assunto. 

 
(...) a questão, claro, é econômica. O sr. Sílvio Santos tem todo o direito de comprar 
o imóvel, o teatro. O que não é admissível é que as forças políticas, econômicas e 
culturais de São Paulo permitam que isso aconteça, particularmente quando José 
Celso Martinez pretendia transformar o local e rua num centro variado de cultura [...] 
Se o governo não ajudar o Oficina, espero que grupos particulares apareçam e façam 
a hipoteca, o empréstimo que pode salvar o Oficina, que afinal é uma das raras 
companhias que restam do que já foi um movimento teatral que deixou marca em 
nossa história. ‘Vender’ o Oficina a um explorador da cabeça do nosso povo é traição. 
E, em verdade, uma ameaça à segurança nacional. Não posso e não quero acreditar 
que isso vá acontecer logo em São Paulo. Tenho dito (FRANCIS, 1980). 

 

 O Grupo SS anuncia publicamente no dia 03 de dezembro do mesmo ano a desistência 

da compra do local. Já o processo de tombamento aberto, tem sua primeira decisão contrária 

em 1981, com a justificativa de que esse caso deveria ser analisado pela esfera municipal e não 

estadual. Em 1982, o Oficina entra com um novo pedido. A justificativa agora tem como 

enfoque a preservação do bem cultural em sua atividade, o Te-ato. “Não se trata da preservação 

arquitetônica, mas ao contrário, da proteção à continuidade e ao crescimento desse bem cultural 

coletivo que pede agora exatamente uma transformação arquitetônica substancial que permita 

sua existência contemporânea” (CORREA, 1982 in SÃO PAULO, 1982, p. 50).  



169 
 

 Essa transformação corresponde a dois projetos futuros. O primeiro de transformação 

do bem cultural Oficina 5° Tempo em Uzyna Sem Fronteiras, cujas obras de referência seriam 

O Homem e o Cavalo de Oswald de Andrade, incorporando elementos das Bacantes de 

Eurípedes (Dionysos reconquistando o espaço do teatro como divino), e Os Sertões, com a 

integração da TV, VT e cinema, as artes cênicas diretas: teatro, dança, circo, música (CORREA, 

1982 in SÃO PAULO, 1982, p. 51); e o segundo, a transformação do espaço, correspondendo 

ao estudo de projeto feito pelos arquitetos Lina Bo Bardi e Marcelo Suzuki, criado a partir da 

prática desses arquitetos com o “fazer teatral” do Oficina. São anexadas ao processo fotos da 

maquete de estudo dos arquitetos de um primeiro projeto. 

 
1981: mais uma vez o Oficina prepara-se para o ritual de enfrentamento com os tabus 
e de destruição do seu passado, empenhado em superar suas contradições e tentativa 
de, quebrando paredes, reconstruir seu destino que se pretende coletivo. A fascinante 
e imprevisível trajetória continua. As utopias frequentemente não passam de um 
generoso e fascinante idealismo. Mas podem também ser o imprevisível princípio da 
nova realidade (PEIXOTO, 1982, p. 111). 

  

 Com a mudança de elenco do Conselho do Condephaat, cuja direção passou para o 

geógrafo Aziz Ab’Saber o processo finalmente é aberto em novembro de 1982. A relatoria fica 

a cargo do Historiador Ulpiano T. Bezzera de Menezes que endossa o parecer de Flávio 

Império. Flávio foi chamado como acessor cultural para fazer o estudo técnico do caso.  

 Flávio fala sobre a importância de preservar o Oficina sobre três esfera: (i) a urbana – o 

Bixiga é um bairro da “periferia do centro”, que devido aos aluguéis baratos recorrentes da 

desvalorização imobiliária favoreceu o florescimento de pequenos auditórios, inclusive o TBC; 

(ii) arquitetônica – o edifício em si, como testemunha desse pequeno auditório, cuja adaptação 

para transformar o velho casarão em teatro preservou no edifício da frente todas as fachadas, 

sistema estrutural e vedações originais em alvenaria dupla; e (iii) o fazer teatral – “elemento de 

suma importância para documentação de como se deu, nos anos 70, o surto de pesquisas de 

linguagem teatral que influenciou até hoje o Teatro Moderno no Brasil” (IMPÉRIO, 1982 in 

SÃO PAULO, 1982, p. 69). 

 De acordo com Flávio todas essas três esferas agiam em confluência para formar “o 

bem” que deveria ser protegido e não engessado. Ele também entende, como parte essencial 

para a preservação, a possibilidade de mudança na arquitetura do edifício. Sendo o projeto de 

Lina e Suzuki, que já previa a alteração do edifício, uma necessidade fundamental para 

continuar a se desenvolver as experimentações do Oficina.  

 
O ‘teatro’ Oficina passou por vários tipos de organização interna da relação palco-
plateia: atuante-espectador. Esse fator constituiu-se em parte integrante de suas 
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pesquisas: o ‘espaço’ da cena. Um dos elementos básicos da sua pesquisa de 
linguagem eminentemente teatral. Seu ‘tombamento’ não deveria, portanto, 
considerar ‘fixo’, congelado, o seu equipamento interno, para não estrangular as novas 
ou futuras propostas de pesquisa do Grupo (IMPÉRIO, 1982 in SÃO PAULO, 1982, 
p. 70). 
 

 No dia 16 de novembro de 1982 o Oficina é finalmente tombado por unanimidade do 

conselho do Condephaat. Esta reunião foi filmada pelo arquiteto Edson Elito, integrante do 

Oficina, e nela estavam presentes Lina Bo Bardi e Zé Celso. Lina fala sobre seu projeto e de 

sua decisão, por uma questão ética, de que não iria assumir a autoria do mesmo enquanto o 

prédio não fosse desapropriado, pois não gostaria de caracterizar nenhum benefício ao 

proprietário do prédio. Segue-se que o próprio Condephaat dá condições às obras entendendo 

que, devido ao seu caráter emergencial, elas não precisam da aprovação do proprietário.  

 O que fica preservado é o edifício da Rua Jaceguai, 520, como um lugar que mantém as 

práticas do teatro Oficina no presente, passado e seu futuro. 

 

Ilustração 91 – Resolução de tombamento Teatro Oficina, 1983. 

 
Fonte: SÃO PAULO,1982, p. 128. 

 

 As obras começam pelas mãos do próprio coro do Oficina, com demolições de trechos 

da antiga arquibancada e aberturas de janelas nas paredes perimetrais dos dois blocos. Tanto no 

edifício da frente, abrindo o espaço para o lote, quanto do edifício do fundo abrindo, o lote para 

o terreno do miolo de quadra. Este terreno já tinha sido comprado pelo Grupo Silvio Santos. 

Nele Lina e Suzuki desejaram em projeto a implantação do Teatro de Estádio de Oswald de 

Andrade. Finalmente, em 1983, o edifício do Oficina é desapropriado pelo Governador do 

Estado, Franco Montoro, e é assinado, entre ambas as partes, um contrato de comodato que 

permite seu uso pelo Oficina por até 100 anos.   
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Ilustração 92 – Mandala voodoo. 1° derrubada dos muros. Frames do filme Caderneta de Campo. 
Fonte: Arquivo Associação Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona. 
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ARQUITETURA CÊNICA - PEDIDO DE OBRAS CENOGRÁFICAS 

 

Já veio a visão de furar as paredes  
a vontade de chegar a terra,  

ao terreno da jaceguay,  
e deixar os ventos,  

e a luz entrar  
portanto todos os trabalhos de teatro do Oficina sempre pediram espaços novos. Em 
síntese, a base espacial que podemos construir agora. Voltamos do exílio querendo 
transformar esse espaço teatral clássico: o palco italiano e plateia em espaço cênico 
de terreiro forma encontrada pelos arquitetos cenógrafos e urbanistas: Lina Bardi, 
Flávio Império, Hélio Eichbauer, Piva que revolucionaram no teatro contemporâneo 
a ideia de cenografia fazendo-a encontrar-se com a forma africana, índia, popular de 
terreiro, igreja popular, ligada às soluções urbanísticas de desconstrução do centro das 
cidades (CORREA, 1983 in SÃO PAULO, 1982, p 146). 
 

 Em abril de 1983, o Oficina encaminha ao Condephaat um texto chamado Comunicação 

de Obras Cenográficas, indicando que começarão a unificação do espaço cênico dos anos 1960, 

com o espaço cênico dos anos 1970. A antropofagia do O Rei da Vela à libertação de Gracias, 

Señor. Unindo os edifícios de frente e fundo, unificando o lote, através da quebra das 

arquibancadas e do palco giratório “morto há10 anos”. Com o objetivo de transformar o teatro 

numa sala de cinema para exibir o filme O Rei da Vela e, ao mesmo tempo, criar a arquitetura 

cênica de Mistérios Gozozos, sobre o texto Santeiro do Mangue, de Oswald de Andrade, que 

passa na Rua do Mangue Carioca. “Para cada peça um espaço cênico, o direito à mutação 

permanente do espaço” (CORREA, 1983 in CONDEPHAAT, 1982, p. 147).  

 Essa transformação era orientada pelos desenhos de Lina Bo Bardi e Marcelo Suzuki 

que estavam estudando o projeto desde 1979. Os arquitetos, segundo descrito no texto, “criaram 

um espaço cênico vazio, uma rua cultural, em que cada peça teatral construa sua real relação 

como quiser: palco-plateia, baile, terreiro, futebol, etc” (CORREA, 1983 in CONDEPHAAT, 

1982, p. 147). Significativamente, o “desejo do outro” alcançado em Gracias, Señor, se 

transforma agora, em “desejo do fora”, de abertura, do sol, da chuva, dos ventos, da noite, da 

natureza, da rua, da cidade. Vale lembrar que nesse momento o Brasil estava em meio ao lento 

e distendido processo de redemocratização da ditadura proposta pelo General Geisel. Essa 

abertura do teatro corresponde a uma necessidade de renovação dos ares estagnados pela 

repressão do período anterior. Para tanto, começam os próprios atuadores a demolir o antigo 

teatro projetado por Flávio Império, lançando aí o voodoo para o que viria adiante, através do 

projeto de um novo teatro, feito por Lina Bo Bardi e Edson Elito, em interações criativas 

permanentes com o Oficina. 
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Ilustração 93 – Demolições internas do teatro para a construção do 3° Oficina, 1984. 

    

 
Fonte: SÃO PAUO, 1982 
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 Os primeiros desenhos mostram um caminho inspirado por Artaud e Grotowski, uma 

mistura de Teatro da Crueldade com Teatro Pobre, onde público e a cena se aproximam. Um 

espaço unificado até a parede do fundo do lote, com estrutura aparente onde o público está 

espalhado pelo espaço inteiro sentados em cadeiras de diferentes alturas, “bancos de igreja”, e 

os atuadores em passarelas. Aberturas nas paredes indicam a entrada de muita luz como nas 

grandes catedrais, e a verticalidade do espaço é acentuada por essas entradas de luz (não será 

um teatro caixa preta).  

 

Ilustração 94 – Primeiros croquis para o 3° Teatro Oficina, Lina Bo Bardi, 1980. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi. 

 

 Um croqui de Marcelo Suzuki, sem data, indicava uma alternativa ao problema 

recorrente do edifício, as inundações. Por se tratar de terreno no fundo do vale do Córrego do 

Bixiga, era frequente brotar água pelo piso do teatro, principalmente na parte mais baixa, aos 

fundos, no porão. Ali Suzuki indica uma piscina natural cujo ladrão fura a parede do fundo do 

teatro, jogando o excedente da água no terreno vizinho, o estacionamento das Kombis da 

empresa Baú da Felicidade de Silvio Santos. Apesar de o desenho não mostrar soluções de 

arquitetura teatral ele coloca uma tubulação em forma de coluna vertebral saindo do edifício da 
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frente e chegando ao teto verde do edifício do fundo. Provavelmente um espaço relacionado à 

piscina de preparação dos corpos dos atuadores.   

 

Ilustração 95 – Estudo para o 3° Teatro Oficina, Marcelo Suzuki, 1980. 

 
Fonte: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi. 

 

 Também de Marcelo e Lina são imagens de uma maquete que mostra o agrupamento do 

Oficina com o sobrado vizinho através de uma passarela de união, onde funcionaria a casa de 

produção do teatro. O sobrado vizinho como uma construção praticamente espelhada do que 

era o Oficina, em dois edifícios de frente e fundo, formando no fundo um grande pátio a céu 

aberto, sobrevoado pela passarela. Essa passarela segue em nível da Rua Jaceguai até o fundo 

do terreno, atravessa a parede de fundo e forma um patamar para uma grande escadaria colocada 

no terreno do grupo Silvio Santos, o Teatro de Estádio. Também se percebe pela maquete 

grandes vãos na parede de fundo do teatro, agora mais larga pela união dos dois imóveis, onde, 

provavelmente, Lina e Suzuki imaginaram que estariam as cabines técnicas de controle de 

iluminação e som do Estádio.  
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Ilustração 96 – Maquete de estudo para o 3° Teatro Oficina, Lina Bo Bardi e Marcelo Suzuki, e croqui de estudo 
para o 3° Teatro Oficina, Marcelo Suzuki, 1980. 

     

 
Fonte: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi; e SÃO PAULO, 1982. 
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 O Teatro de Estádio é um conceito que vem de Oswald de Andrade. Em seu livro Ponta 

de Lança há um texto chamado Do Teatro que é Bom. Nele Oswald fala sobre “O caráter 

religioso do teatro, festa coletiva, festa de massa, festa do povo... Está aí um teatro para hoje, 

um teatro de estádio [...] participante dos debates do homem” (ANDRADE, 2011,[b] p. 85). O 

Oficina amplia o conceito de um teatro para a multidão indicado por Oswald, para uma ágora 

na tipologia de um grande anfiteatro grego, de um sambódromo, um teatro para a multidão, 

considerando a multidão Copernicana, onde o homem deixa de ocupar o centro. É a quinta 

parede a ser transpassada, um teatro para a multidão de tudo o que existe (bichos, rios, terra, 

plantas, coisas, genius loccis, encantados, deuses) e que participa do rito teatral. O teatro 

voltando às suas raízes no ritual pagão de culto aos deuses, ao primitivo, quando teatro e 

deidades conviviam em uma celebração única e epifânica, onde o edifício teatral estava 

integrado à rede, à paisagem urbana.  

 As fotos da época mostram que o terreno indicado para o Teatro de Estádio era o único 

vago em toda a quadra. Antes de se iniciarem as demolições por parte do Grupo Silvio Santos. 

 

Ilustração 97 – Fotografia vista da Rua Japura, mostrando a quadra toda do Teatro Oficina adensada, apenas com 
o miolo livre, 1982. 

 
Fonte: SÃO PAULO, 1982. 
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Ilustração 98 – Catherine Hisch, dirige a atriz Sandy Celeste em pleno edifício do Oficina demolido, com 
edifício da frente conectado pela abertura ao dos fundos, 1984.   
Fonte: Arquivo Associação Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona.  
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ASSOCIAÇÃO DE ENERGIAS E TRABALHOS DE COMUNICAÇÃO SEM 

FRONTEIRAS UZYNA UZONA [1984-1993] 

 

 A partir de 1984, com o chão de terra da Jaceguai em segurança, tombado e 

desapropriado, o Oficina passa por uma nova reengenharia. Uma década de trabalhos intensos, 

que devido à situação financeira econômica e a dificuldade de se conseguir patrocínio para a 

montagem das peças e para a reforma do teatro, são apresentadas poucas performances abertas 

para o público. Ao mesmo tempo, devido à todas essas dificuldades, o grupo passa a teatralizar 

todas as suas ações cotidianas, como as negociações com os governos para conseguir verba, 

tudo vira performance, Te-atos. O Oficina vira literalmente um canteiro de obras teatrais e 

arquiteturais.  

 
Seguíamos os exemplos dos índios, invadindo os campos oficiais em Círculo e com a 
Enorme Câmera de Vídeo Umatic; um Cavalo do Tróia a altura do momento de Abri 
Brechas na Abertura Fechada. Foram anos subterrâneos em que trabalhamos com 
maquetes vivas, das futuras peças que fizemos, quando voltamos à tona com o 
Terreiro Eletrônico pronto (CÔRREA in BULHÕES, 2012). 

 

 A estrutura da companhia se rearranja através dos desejos de ações futuras, e se 

transforma em uma “usina de criação” pela Associação de Energias e Trabalhos de 

Comunicação sem Fronteiras Uzyna Uzona. Os associados inscritos em ata são: José Celso, 

Noilton Nunes, Marinita Fagunde de Rocha, Surubim, Lucina Inês Domschke, Rachel Sorpício, 

Pascoal da Conceição, Maria Alice Vergueiro, Denise Assumpção, Anselmo Serrat e Hugo 

Rodas. Assim como o Forró do Avanço, a cozinheira alagoana Zuria, a macumbeira Flora, o 

estudante de arquitetura Edson Elito e Catherine Hisch, poeta que veio com o “circo”, Oficina 

Samba, da França para o Brasil com o retorno da Companhia, e é poesia essencial do Oficina 

até hoje (MARTINS 2013 e TEATRO OFICINA, 2001). Além de muitos outros que se 

aproximaram ao longo da década de 1980. Um novo coro.  

 
Criar uma indústria de transformação cultural para cruzar e devorar fronteiras de 
classes, religiões, mitos, países, formas, leis, mídias: linha de montagem que crie, 
produza e exiba obras fabricadas em acordos baseados na necessidade e paixão de 
transmudar a vida e o que for precisão, para o teatro, o cinema, a televisão, a cozinha, 
ser festa coletiva- gozo. Verdadeira Uzyna de vida e produção apaixonadas, sob a 
inspiração de uma outra ordem para os aprendizados das vogais: 
“A – E – I – U – O” 
“A ABSORÇÃO SEMPRE DIRETA DO TABU” 
e 
a certeza de que 
‘SÓ A ANTROPOFAGIA NOS UNE’ 
(TEATRO OFICINA, 1984, p. 2). 
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 A Associação foi dividia em quatro grandes áreas básicas, cada núcleo continha seu coro 

de atuadores, os corifeus: Cinema VT-TV, Te-ato, Arquitetura e Urbanismo e o Arquivo. A 

organização do arquivo do Oficina nos primeiros vinte anos por Ana Helena de Stall foi vendido 

para a Universidade de Campinas25, para custear as obras de demolição do espaço. Permeando 

essas quatro grandes áreas existiam funções como: “ciranda, pintura, cursos, discos, shows, 

circo, música, publicações, creches, cozinha, viagens, pesquisa de coisas conhecidas e 

desconhecidas de interesse público” (TEATRO OFICINA, 1984, p. 4).  

 A área de Vídeo, Cinema VT-TV cuidava da exibição dos filmes produzidos durante o 

exílio; da finalização e exibição do filme O Rei da Vela, com imagens captadas durante as 

viagens do Trabalho Novo; da produção de um livro, Cinemação; bem como de todas as novas 

produções, como o filme Caderneta de Campo, um metateatro para a televisão em cima de 

Mistérios gozosos e das aberturas do Oficina com imagens das demolições das paredes internas 

do edifício. Esse núcleo capturava em vídeo (e ainda o faz até hoje formando um acervo imenso 

que é pouco explorado), todas as imagens dos momentos especiais para o Oficina, como a 

reunião do Condephaat que aprovou o tombamento. 

 A segunda, de Arquitetura e Urbanismo, com o objetivo da construção do projeto de 

“Lina e do coro de artistas, operários e engenheiros – o terreiro eletrônico – rua cultural, colocar 

em órbita o espaço todo transformado” (TEATRO OFICINA, 1984, p. 11).  

 E a terceira, de Te-ato, que planejava a criação de um repertório de montagens teatrais 

com as peças: Os Sertões – Euclides da Cunha; As Bacantes – Eurípedes; Acordes – Bertolt 

Brecht; Mistérios Gozozos, O Homem e o Cavalo e A Morta – Oswald de Andrade e A 

tempestade – Shakespeare. 

 Cada núcleo tinha como direção uma dessas dramaturgias e, consequentemente, 

utilizava seus conceitos e descobertas. Os Sertões com o Te-ato, “sobretudo com os Sertanejos, 

nortistas e negros de SAMPÃ; As Bacantes para arquitetura e urbanismo, com jovens vindos 

do Brasil todo, reconstituindo o rito de Origem do Teat(r)o; e O Homem e o Cavalo para o 

Cinema, com os jovens montados nos Cavalos Tecnológicos das câmeras, projetores, enfim, o 

Cinema e o Vídeo que começa a aparecer como um instrumento de grande valia nas conquistas 

políticas” (CORREA in BULHÕES, 2012) 

 O texto da ata de fundação da Associação, por si, já traz essa metodologia, tendo sido 

inteiro baseado no texto A Peça Didática de Baden-Baden Sobre o Acordo, de Bertolt Brecht, 

adaptada como Acordes:  

 

                                                 
25 Faz parte do Arquivo de Lutas Sociais Edgard Levenheuth 
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Este contrato tem como matriz constituinte o Acordo para transformar não só uma das 
leis da Terra mas a Lei Fundamental: O Acordo para que tudo seja transformado[...] 
Criar uma associação dinâmica, inspirada por um coro de acordo nas mudanças, na 
mixturação, nas decisões, nos coros dos movimentos sociais de base. Coro dos 
enjaulados, coro de orgia (TEATRO OFICINA, 1984, p. 3). 

 

Ilustração 99 – Surubim Feliciano da Paixão filmado por Celso Lucas em ensaio no Oficina demolido, 1984. 

 
Fonte: Arquivo Associação Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona. 

 

 O projeto de Lina Bo Bardi para o Terreiro Eletrônico segue com a “mixturação” da 

nova Associação, sem fronteiras entre as áreas, e o arquiteto Edson Elite transita entre os 

núcleos de Cinema e Arquitetura e Urbanismo. Como diz Lina: “Reflete teatro moderno, o 

teatro total que vem dos anos 1920, de Artaud. Um teatro despido, sem palco, praticamente 

apenas um lugar de ação, uma coisa de comunidade, assim como uma Igreja” (AU, 1986, p. 

53). 

 A ideia da passarela se mantém, em nível, em uma linha reta que parte da porta de 

entrada até o fundo do terreno, central, com um “piso falso” de madeira sustentado por estrutura 

tubular metálica. Há uma escada na transição, deslocada do centro, do que era a divisão dos 

antigos edifícios, que leva ao jardim e à cozinha. O prédio do fundo se abre, Lina propõe 

remover a cobertura e abrir os buracos de “guerra da Espanha” na parede interna, sentido 

longitudinal ao terreno. A passarela de madeira que faz a ligação em nível entre os camarins e 

a cabine técnica no fundo, mesmo lugar indicados na maquete, e a sala de apresentação na 

frente. O desenho de Lina mostra exatamente essa passarela como a “Hashigakari” do 

tradicional teatro japonês Noh, o caminho de ligação da sala de espelhos (camarim) ao palco, 

demarcada por três pinheiros, que no caso de Lina, viram três árvores nativas. Não à toa na 
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prancha do desenho está escrito por Lina: “simplicidade e clareza como num Noh japonês” (BO 

BARDI, 1984). Embaixo dessa passarela, a cozinha mantida no mesmo lugar existente, ganha 

os ares de “colonial brasileiro” com as esquadrias em madeira azul arara.  

 

Ilustração 100 – Planta e perspectiva do tradicional palco Noh. 

 

 
Fonte: SUZUKI, 1977. 
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 A memória do antigo palco se mantinha no lugar que existia no projeto do 2° Oficina. 

A memória permanecia através da demarcação de piso tabuado de madeira. O restante da sala 

teria piso cimentado. Apesar dessa diferença de materiais que comporiam o piso, não há 

indicação de separação entre o que seria caracterizado como área de palco ou de plateia. Um 

pequeno croqui indica o desenho de uma cadeira “colonial”, “cadeira caixinha”, em madeira e 

provavelmente seria este o lugar onde o público sentaria.  

 Na parede lateral uma passarela em nível mais alto, também em madeira, é desenhada, 

mas “não aconselhada pelo arquiteto” (BO BARDI, 1984) – o que sugere que tenha sido uma 

insistência do Oficina. Essa galeria se conecta a um mezanino na parte frontal do lote que dá 

para a Rua Jaceguai, embaixo dele os banheiros, um de cada lado, deixando o acesso ao edifício 

livre pelo meio. Dentro da sala há a indicação de uma fonte-cachoeira, com água sendo 

recolhida num tanque meio/circular e um par de portas de alçapão, provavelmente dando para 

um caminho subterrâneo. A cobertura desse espaço é com uma lona impermeável amarela de 

duas águas, sustentada por um pórtico de concreto e retrátil no sentido da água menor.  A sala 

também se abre, para o céu, para o cosmo, para as Urânidas presentes em As Bacantes. 

 O projeto se mantém nos limites do lote, porém está inteiro aberto. Percebe-se que é um 

estudo de transição que mantem as forças dos dois edifícios antigos, mas já aponta diversas 

soluções que estarão no projeto final executado.  

 
Projeto de TERREIRÃO. Lina Bardi fez o 1 esboço: espaço de atuação em toda área 
do Oficina, inclusive o que hoje fica atrás da sala de espetáculos. 450m² de um espaço 
único. Nos porões, continua a cantina, faz-se a sala de música, a de arquivo, 
escritórios, horta. Em cima terreirão. Tudo faz parte da ação: bilheterias, banheiros, 
escritórios. 800 cadeiras transportáveis. Chãos: madeira, cimento e terra. Teto: trechos 
abertos, urdimentos para a cenografia tradicional, trapézios, cordas, tela de cinema, 
cabine de projeção e de luz à mostra (suspensas). Circuito de vídeo, suíte de montagem 
visível: como um auditório de TV. De dia: espaço aberto e sol para a creche A 
VERDADE NA BOCA DAS CRIANÇAS. À tarde: ensaios, produções, teatro, 
concertos, musicais, bailes, patinação, cinema, gravação, circo (CORREA, 1980 apud 
MEICHES, 1997, p. 119). 
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Ilustração 101 – Planta, corte e detalhe da segunda versão dos estudos de Lina Bo Bardi para o 3° Teatro 
Oficina, 1984. 
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Fonte: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. 

 

 Outro projeto, sem data, mas que supomos siga cronologicamente essa sequência, 

aparece no processo de Tombamento do Oficina no Condephaat. Uma prancha de anteprojeto 

de reforma sem aumento de área, em que Lina trabalha em cima do edifício do 2° Teatro 

incorporando as aberturas resultantes das demolições já realizadas pela companhia. Percebe-se 

um trabalho na “precariedade radical”. Ela indica o desmonte de toda a arquibancada, palco e 

conjunto de fundos com banheiro e contrarregragem, formando um espaço único, em nível. No 

lugar do palco um buraco de piscina. No acesso, ela troca a bilheteria de lugar, demole a antiga 

e cria novo conjunto de banheiros para público. Uma escada caracol leva para um segundo 

nível, um mezanino onde funcionaria a sala de projeção, som e luz. No edifício dos fundos, a 

única intervenção é um novo conjunto de banheiros para os atores localizado embaixo da 

escada. Esse projeto foi parcialmente executado para conter o desmantelamento completo do 

edifício devido as séries de demolições. É um Oficina intermediário, entre o teatro de Flávio e 

o Palco-Rua. 
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Ilustração 102 – Oficina como sala de projeção de cinema, 1985. 

 
Fonte: Arquivo Associação Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona. 
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Ilustração 103 – Prancha do projeto de “Reforma sem acréscimo de área”, assinado por Lina Bo Bardi. 
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Fonte: SÃO PAULO, 1982 
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Ilustração 104 – Te-ato Acordes, Oficina completamente aberto em obras, 1986. 
Fonte: Arquivo Associação Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona.  
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TE-ATO – ACORDES [1986] 

 

 Durante o demorado processo de conclusão das obras, o Oficina experimentou na prática 

as pesquisas das peças-fundamentos de sua nova formação, em Te-atos e leituras encenadas. 

Enquanto prosseguiam as demolições, com poucos recursos para a execução das obras, Zé 

Celso em entrevista dada pela comemoração do centenário de Lina Bo Bardi, relembra a 

seguinte passagem, em parceria com o cineasta Celso Lucas: 

 
Tomamos um ácido Lisérgico Pérola Negra e percorremos todo espaço do Teat(r)o. 
Topamos com a Parede do Beco Sem Saída. Nos demos as mãos, desenhamos um 
Círculo na Parede e no centro demos um murro com nossos dois punhos juntos. Fomos 
pegos por um barravento e atravessamos viajando a parede do beco, e vimos que 
existia um Espaço do outro lado, nos chamando pra sair do Beco. Imediatamente fui 
à ‘Casa de Vidro’, contei à Lina o q tinha se passado. Ela replicou: ‘Eu não sou bruxa, 
não atravesso, mas quebro paredes, sou Arquiteto’ (CORREA, 2014). 

 

Meiches (1997) em seu livro complementa a reação de Lina: “Não atravesso paredes, 

sou arquiteto. Mas posso estudar como derrubar paredes” (MEICHES, 1997, p. 119). 

 Em 1986, Acordes é encenada para o público no espaço completamente demolido, sem 

piso, teto ou paredes internas. Apenas a casca externa do edifício permaneceu de pé, sustentada 

pelo pórtico de concreto da antiga boca de cena. Essa leitura, que está gravada em vídeo e consta 

do acervo do Teatro Oficina, mostra como todas as substâncias presentes no futuro projeto 

construído já existiam no espaço, os quais Lina Bo Bardi e Edson Elito souberam, 

generosamente e com muita sensibilidade, preservar e ressaltar. 

 A primeira coisa que chama a atenção, nesse caso, é o chão em sanduíche de camadas: 

pedra brita – terra + folhas – pedra brita, que se estende desde a porta de acesso até o fundo do 

espaço vencendo em rampa o declive de três metros entre a Rua Jaceguai e o fundo do lote. Isto 

indica um sentido longitudinal de movimentação da cena, apesar de o público na leitura se 

posicionar apenas no lugar da antiga arquibancada, frontalmente. As paredes de tijolo aparentes 

com seus arcos plenos, agora sem divisões, revelam toda sua verticalidade de mais de 10 metros 

de altura. Também no filme é possível ver o teto demolido e uma bica de água no local, 

exatamente no lugar indicado pelo estudo de Lina como a cachoeira. Vemos o jardim, que 

sempre foi jardim, com um murinho baixo fazendo o limite com o terreno vizinho. Em cima do 

murinho de alvenaria um grande vão delimitado pela outra parede alta de alvenaria encostada 

no sobrado vizinho. Enfim, tudo estava lá ativado pela leitura de Acordes como um voodoo que 

Lina soube enxergar, como aliás fez no Sesc Pompeia, e em muitos outros projetos, num 

trabalho de arqueóloga/arquiteta. 
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 Acordes fala sobre a recusa de ajuda – o coro de aviadores cai do céu. O piloto e os 

mecânicos pedem ajuda ao coro da terra, o Oficina daquele momento. O público, multidão, é 

consultado em assembleia se deve ou não ajudar. Opta-se pela recusa da ajuda. O coro da terra 

ocupa os meios de produção, tomam o avião e chamam os aviadores para a construção de um 

novo acordo de transformação permanente, estar “acordes” com a tempestade, com a morte, ao 

não se grudarem as coisas, à vida, aos pensamentos, para atingir os Acordes de um voo de paz, 

construir um novo voo onde todos voem. Os aviadores são julgados e “reduzidos à sua menor 

dimensão” como pessoa, para isso precisam “largar” suas amarras pessoais e “tocar em frente” 

(CORREA, 2012). O piloto se recusa e sai da peça. Os mecânicos, o coro da terra e a multidão 

criam o novo voo, o avião sobre e todos gozam (TEATRO OFICINA, 2012). Esta cena final se 

transforma em outra ação voodoo, o avião do novo voo (duas bexigas verdes cheias de gás 

hélio) é lançado, furando a parede de fundo do teatro em direção ao terreno vizinho, de Silvio 

Santos, onde o desejo do fora é a construção do Teatro de Estádio. 

Ilustração 105 – Oficina completamente aberto, 1985. 

 
Fonte: Arquivo Associação Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona.  
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Ilustração 106 – Início das obras do 3° Oficina, projeto de Lina Bo Bardi e Edson Elito, 1987. 
Fonte: Arquivo Associação Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona.  
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AS BACANTES [1987] 

 

 As Bacantes foi criada em vários atos irrepetíveis, dentro e fora do teatro, ao longo de 

toda a década de 1980. O texto, um ato in progress atualizado a cada volta à pauta da 

companhia, tem uma primeira versão em 1986, com autoria de Catherine Hisch, Denise 

Assumpção, Zé Celso e Eurípedes. E outra em 1987 em que se acrescenta o nome de Marcelo 

Drummond, o ator que incorpora Dionysio, nessa lista26. 

 
A obra foi recriada na língua poética brazyleira, dos grandes poetas como Vinícius de 
Morais que, em ‘Orfeu do Carnaval’ estabeleceu a ligação entre o ‘CANDOMBLÉ e 
a MITOLOGIA GREGA’. Com as letras das músicas mais populares da era de Ouro 
do Samba, dos Pontos dos Terreiros de Macumba, até chegarmos à ‘ÓPERA DE 
CARNAVAL ELEKTROKANDOMBLAICA’, à TRAGYCOMÉDIORGYA 
(CORREA in BULHÕES, 2012). 
 

  Não é uma tradução da obra de Eurípedes, mas uma re-escritura antropofágica do texto 

transmutada em Ópera de Carnaval da Tragycomédiorgya, com 24+1 cantos completamente 

musicados27. “É de fato um atravessamento da história do teatro, para atingir o momento do 

ato. TRAGÉDIA – COMÉDIA – ORGIA [...] Para a orgia, são exigidos outros sentidos. Apesar 

de envolver uma certa observação inicial, pode-se dizer que, em sua plenitude, uma orgia não 

pertence mais ao reino do teatro” (MEICHES, 1997, p. 209). Pertence ao reino da presentação, 

não da representação. Do Tyato da incorporação, não do teatro. “TYATO = Atuação ritual q 

traz o aqui-agora, dos atores e da multidão no instante da orgya do ato teatral, criando na ação 

a participação e o envolvimento desse momento, nos atos irrepetíveis e transmutadores” 

(TEATRO OFICINA, 1987, p. 155). 

 Em 1996, já como o novo teatro construído, As Bacantes foi levada à cena no espaço 

que afinal nasceu como sua arquitetura cênica. E se mantém até os dias atuais como 

“protoespetáculo. Será fonte inesgotável para a cena e um centro permanente de irradiação 

dramatúrgica, figurando nas entrelinhas de grande parte dos espetáculos do grupo a partir dos 

anos 90” (PECORRELI, 2014, p. 90). Se tornará uma peça ritual iniciática das novas gerações 

de coro que entram na história do Oficina, um rito de passagem.  

 

                                                 
26 Zé Celso em matéria publicada na Folha, em 19/01/1985, fala que o que lhe falta para iniciar os trabalhos é 
encontrar Dionysio “o deus do teatro feito homem”. Pois, Marcelo Drumond foi esse encontro (MARTINS, 2013, 
p. 159). 
27 Todos os textos trabalhados pelo Oficina a partir desse período são, muito mais que traduções ou dramatizações, 
como no caso de Os Sertões, recriações. “Uma atração maior pelas palavras, por investigar o que elas trazem nas 
suas entranhas, por semear novos significados inscritos nos nomes e nas suas origens, nas suas raízes, e nas suas 
terminações, indo mais fundo para recuperar o ‘conteúdo’ mais potente, banal, reprimido, recalcado e libertá-lo de 
sua prepotência, arrogância: descolonizá-lo” (SANTOS, 2013 in MARTINS, 2013, p. 136). 
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Ilustração 107 – Ensaio de As Bacantes em meio as obras do 3° Oficina, 1987. 

 
Fonte: Arquivo Associação Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona. 

 

 A partir de As Bacantes, o coro do Oficina passa a se chamar Tyazo. O “Thiasos” era o 

grupo fiel de seguidores do deus Dionísio, que praticavam o transe como um comportamento 

social, ritualizado, controlado, para obter, com um traje de ritual, num cenário selvagem, através 

das danças e cantos uma mudança de estado (VERNANT, 1977 apud MEICHES, 1997, p. 206). 

TYASO = Ligação d uma Companhia d Teatro; Corrente d ouro dos fios amorosos, libidinosos 

e criativos q criam a possibilidade do ato coletivo teatral apaixonado: Orgya” (TEATRO 

OFICINA, 1987, p. 155). 

 As Bacantes são a dramaturgia matriz do grupo responsável pelo projeto arquitetônico 

do Uzyna Uzona. Parece natural que o rito de nascimento do novo teatro seja dirigido pela 

história do Deus que dá origem ao teatro, Dionysio. É programa em termos arquitetônicos para 

os projetos de Lina Bardi e Edson Elito. Com Edson Elito, e as muitas demolições e aberturas, 

o projeto arquitetônico incorpora o declive do terreno. Em uma aquarela de Lina de 1985, 

portanto antes do Te-ato de Acordes, se vê a pista/palco em rampa. No topo da prancha, a 

inscrição: “Oficina Teatro-Estrada”, o teatro invadido pela extensão da Rua Jaceguai. Além 

disso, esse desenho mostra a solução das arquibancadas em galeria vertical, em estrutura de 
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ferro tipo Maressman na cor azul arara, que seriam cenografias desmontáveis e remontáveis 

para cada nova peça, como Grotowski predizia. 

 
Em um domingo, Zé Celso, Catherine Hirsch e eu fomos ao teatro para observar o 
espaço e no caminho compramos carneiro assado para o almoço. Nessa tarde senti que 
deveríamos abandonar a ideia de reformar os ambientes existentes e trabalhar com a 
demolição de todo o interior do teatro, mantendo apenas as paredes envoltórias de 
tijolos da década de 1920, com seus arcos romanos de embasamento e parte da 
cobertura existente. Zé Celso então inventou o palco em rampa. Lina, no início 
contrariada com a mudança que propusemos, alguns dias depois me mandou uns 
croquis com a solução para as galerias laterais desmontáveis. A partir dessas ideias, 
desenvolvemos um novo anteprojeto demolindo todas as paredes internas e criando o 
palco em toda a extensão do teatro (ELITO in FERRAZ, 2015 p. 12).   

 

 As soluções em galerias verticais são recorrentes na obra de Lina. Andaimes de madeira 

aparecem nas arquiteturas cênicas da Ópera dos Três Tostões, na caixa incendiada do Teatro 

Castro Alves em Salvador e na igreja em restauro onde os guerrilheiros de Prata Palomares se 

refugiam em Florianópolis. 

 
Ilustração 108 – Aquarela de Lina Bo Bardi, solução do 3° Oficina, com pista em rampa e as galerias em 
andaimes tubulares, 1985. 

 
Fonte: BO BARDI; ELITO; CORREA, 2016. 
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 Bacantes conta a história da vingança de Dionysio para com aqueles que não o 

reconheceram e culturam. A história do duplo nascimento de Dionysio, de sua mãe Semele e 

das coxas de seu pai Zeus. Que por vingança volta à cidade natal Tebas - SP, onde seu primo 

Penteu assumiu o controle da cidade e proibiu o culto a Dionysio. O fim da peça essa vingança 

acaba com o próprio drama, fazendo surgir a tragycomédyaorgya. Para a nova linguagem é 

necessário um novo espaço o Terreyro Eletrônico – rua de Lina Bardi. No texto de 1987 as 

indicações de cenário da peça se confundem com o projeto em execução, projetos das peças e 

arquitetônico em construção.  

 O chão em cimento com uma tira de terra crua é tanto a rua de Tebas quanto o canal do 

Mangue de Mistério Gozozos. Com sete entradas, as sete portas das muralhas de Tebas, que 

viram os sete canais, as sete notas musicais da fonte, fonte Dircinha de Oxum, bem no meio do 

espaço, ao lado da chama de Zeus, o Thumele, túmulo sagrado onde Semele foi fulminda pelo 

raio de Zeus. O teto aberto garante a comunicação com as Urânides. O jardim com a floresta 

do Cyterron onde as Bacantes faziam seus rituais. As cabines técnicas de som, luz, vídeo, 

cinema, efeitos especiais e computadores centralmente na ponta esquerda. Camarins acima do 

telhado ou embaixo do viaduto a frente do teatro,  se comunicando com a cidade e finalmente, 

o público envolta disso tudo, enlaçando em ovo, galerias de três andares em torres, puleiro 

(TEATRO OFICINA, 1987, p. 20 a 25). Todos os elementos, ar, aguá, terra, fogo, presentes e 

sagrados no espaço para a Ópera de Carnaval da Tragycomédiorgya, num ritual 

Elektrokandomblaico do Tyazo de Bacantes, para se construir o Terreyro Eletrônico, Tyato Pé 

na Estrada de Lina Bo Bardi e Edson Elito dando para as catacumbas de Silvio Santos onde 

Teatro de Estádio surgirá para o delírio da multidão. Outro alfabeto para outra linguagem.  
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Ilustração 109 – Direções de arquitetura cênica do texto As Bacantes, 1987. 

 



198 
 



199 
 

 
Fonte: Arquivo Associação Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona. 
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Ilustração 110 – Demolições do entorno do Teat(r)o Oficina, 1979.   
Fonte: SÃO PAULO, 1982  
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NOVAS DEMOLIÇÕES [1979-2008] 

 

 Enquanto as obras dentro do Oficina seguem lentamente, seu entorno é completamente 

demolido em uma feroz velocidade pelo Grupo Silvio Santos, que objetiva unificar todo o 

terreno da quadra para a construção de um empreendimento comercial. A seguir uma pequena 

cronologia dessas demolições por registros fotográficos. 

 

Ilustração 111 – Demolições do entorno do Teat(r)o Oficina, Rua Jaceguai, 1979. 

 
Fonte: CONDEPHAAT, 1982 
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Ilustração 112 – Demolições do entorno do Teat(r)o Oficina, 1987. 

 
Fonte: Arquivo Associação Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona. 

 

Ilustração 113 – Demolições do entorno do Teatro Oficina. Sobrado vizinho, 1987. Foto: Lenise Pinheiro. 

 
Fonte: Arquivo Associação Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona.  
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Ilustração 114 – Demolições do entorno do Teat(r)o Oficina. Esquina Rua Jaceguai e Abolição, 2000. 

 
Fonte: Arquivo Associação Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona. 

 

Ilustração 115 – Demolições do entorno do Teat(r)o Oficina. Derrubada da sinagoga, vista de dentro do 3° 
Oficina, 2000. 

 
Fonte: Arquivo Associação Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona. 
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 A última demolição aconteceu no ano de 2008, quando o prédio sede do Baú da 

Felicidade que ficava a Leste no terreno, veio abaixo. Hoje o entorno do Oficina se encontra 

assim: 

 

Ilustração 116 – Situação atual do terreno do entorno. 

 
Fonte: Arquivo Associação Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona. 
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Ilustração 117 – Zé Celso e Lina Bo Bardi, em reunião no Condephaat, 1982. 
Fonte: Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=keSsRWPkNZs>. 
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LINA BO BARDI [1914-1992] 

 

 A Segunda Grande Guerra na Europa interrompe com as experiências utópicas da 

vanguarda modernista. Enquanto isso, o Brasil dos anos 1940 é vendido internacionalmente 

como um laboratório de arquitetura modernista. A exposição no MoMA de Nova York em 

1943, Brazil Builds é a maior comprovação disso. 

 Como resultado desse processo, Lina Bo Bardi veio para o Brasil em 1946, 

abandonando os escombros de uma Itália pós-fascista. Em seus anos de formação como 

arquiteta em Roma e Milão, trabalhou sob a tutela de Giò Ponti, foi editora da revista Domus 

e, segundo o seu depoimento, se alistou na resistência do Partido Comunista Italiano. Passou 

na pele a experiência da Segunda Grande Guerra, convivendo com os bombardeios e 

destruições. 

 No Brasil, Lina viveu em São Paulo, onde construiu sua casa, mas foi no Nordeste que 

encontrou a empatia estética da “massa que inventa, que traz uma contribuição indigesta, seca, 

dura de digerir” (BO BARDI, 1994, p. 12) que a fez se apaixonar pelo Brasil. Lina morou em 

Salvador no período de 1958 a 1964, quando trabalhou na criação e implementação do Museu 

de Arte Moderna da Bahia, em peças de teatro junto aos alunos da Escola de Teatro com direção 

de Martim Gonçalves, e em projetos de restauração do centro histórico e do Conjunto do Unhão, 

onde iria funcionar o Museu de Arte Popular. 

 Ela se envolveu em vários campos artísticos e sua obra perpassa ensinos, publicações, 

museus, exposições, cinemas, teatros, patrimônios históricos, designs, designs gráficos, 

urbanismos e arquiteturas, aliando teoria, crítica e prática.  

 
A liberdade do artista foi sempre ‘individual’, mas a verdadeira liberdade só pode ser 
coletiva. Uma liberdade ciente da responsabilidade social, que derrube as fronteiras 
da estética, campo de concentração da civilização ocidental; uma liberdade ligada às 
limitações e às grandes conquistas da Prática Científica (Prática Científica, não 
tecnologia decaída em tecnocracia) (BARDI, 1994, p. 14). 

 

 Lina construiu pouco comparando com os grandes arquitetos modernistas, mas é 

interessante notar que todas as suas obras arquitetônicas são tombadas. A vivência da guerra, a 

arquitetura brutalista paulista e as soluções cruas, secas do povo do Nordeste para os problemas 

cotidianos fizeram de sua arquitetura um trabalho de escuta, simplificação e improviso, aberta 

aos processos humanos e técnicos. “O problema da simplificação (não da indigência) [...] 

caminho necessário para encontrar, dentro do humanismo técnico, uma poética” (BARDI, 1963, 

in FERRAZ, 1993, p.92). Em muitos dos seus projetos, ao desenho limpo, preciso e acabado 



207 
 

contrapõe-se a forma meio industrial, meio artesanal composta pela apropriação de elementos 

pré-existentes carregados de história. Um trabalho arqueológico de escuta e compreensão 

afetiva da realidade local em que irá intervir (LEONELLI, 2011, p. 12). 

 
Segundo Lina, não existe arquitetura desligada de uma realidade: política e arquitetura 
são, de certa forma, uma coisa só. Contra a ideia de abstrato, ela se volta à concretude 
das coisas. Age dentro de uma dimensão real, subvertendo-a, forjando um outro 
presente. Sua arquitetura é expressão de uma sistemática destruição da experiência 
normatizada. Propõe uma realidade diferente da existente, onde a simplicidade, a 
espontaneidade, o lixo, o impuro, a alteridade e o efêmero sejam valorizados, uma 
realidade de quem viveu a guerra e sabe que não estamos livres dela (OLIVEIRA, 
2006, p. 22). 
 

 Improviso no sentido de interesse pelo processo, Lina elimina ao máximo o projeto da 

obra (OLIVEIRA, 2006, p. 32), incorporando os acasos, compartilhando decisões com 

pedreiros e cenotécnicos, resolvendo os detalhamentos em desenhos ligeiros ou em elaboradas 

aquarelas durante o canteiro. Cria uma arquitetura que se faz fazendo. 

 “Ao negar a ideia de cenografia vinculada à tradição da pintura de painéis decorativos, 

Lina defendeu o projeto para o espaço teatral como um todo, arquitetura cênica” (LEONELLI, 

2011, p. 21). No teatro ela produz arquiteturas cênicas, não cenografia-pastiches de um teatro 

burguês ultrapassado. Sua “arquitetura pobre” elimina todo o supérfluo artificial em 

consonância com os pensamentos de Grotowski, Artaud e Brecht, onde todo o desnecessário é 

eliminado sobrando apenas o essencial, o útil, o necessário. “Uma beleza conseguida com o 

rigor que somente a presença constante duma realidade pode dar” (BARDI, 1963, in FERRAZ, 

1993, p.98). Busca aproximar, tanto quanto possível, os espaços de cena e de público, 

experimentando a cada trabalho novas relações entre essas duas entidades essenciais que 

formam a arte teatral.  

 
Se fosse necessária uma definição de arquitetura, seria talvez a de ‘aventura’, na qual 
o homem é chamado à participar como ator, intimamente; a definir a não gratuidade 
da criação arquitetônica, a sua absoluta aderência ao útil, mas nem por isso ligada à 
parte do homem ‘ator’; e talvez esta pudesse ser, sempre que fosse necessária, uma 
definição de arquitetura. Uma aventura estreitamente ligada ao homem vivo, 
verdadeiro, ligada aos problemas mais urgente da vida humana, à experiência 
verdadeira, viva, e intimamente ligada à capacidade de criar seus pressupostos 
teóricos, sem crítica a priori, aquilo que na linguagem filosófica se chama ‘suspensão 
de juízo’, isto é, o abandono absoluto à realidade vivida, à vida real, da parte do 
arquiteto, condição essencial para a vitalidade da sua obra (BARDI, 1958 in LIMA; 
MONTEIRO, 2012, p. 22). 
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Ilustração 118 – Terreyro Eletrônico - Teatro Rua, 3° Teat(r)o Oficina, 1993. 
Fonte: Autor desconhecido.   
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3° OFICINA - TERREYRO ELETRÔNICO - TEATRO RUA - TEATRO PÉ NA 

ESTRADA [1993-Hoje] 

 
Depois do Sturm und Drang (Tempestade e ímpeto), o que vai acontecer? O Oficina 
não é o portal da catedral de Colônia do fim do século XVIII, mas um marco 
importante de um caminho difícil. A tempestade destrói. É preciso reformular e 
reconstruir. Do ponto de vista da arquitetura, o Oficina vai procurar a verdadeira 
significação do teatro, sua estrutura física e tátil, sua não abstração, que o diferencia 
profundamente do cinema e da TV, permitindo ao mesmo tempo o uso total dos seus 
meios. Em termos de arquitetura, a tempestade destruiu tudo e o Oficina vai agir de 
novo, na base da maior simplicidade e da maior atenção aos meios científicos da 
comunicação contemporânea. É tudo. Olhar eletronicamente sentado em uma cadeira 
de igreja (BARDI in FERRAZ, 2008, p. 258). 
 

 Em 1989 na gestão do secretário de cultura estadual, Fernando Morais, Edson Elito é 

contratado para elaborar o projeto executivo e assume as obras do Terreyro Eletrônico, o 

terceiro Oficina, enquanto Lina entrava como consultora (CARRANZA, 2012, p. 124). A 

construção do terceiro Oficina levou 13 anos para ser concluída; nesse interim as soluções de 

projeto foram reformuladas e reconstruídas.  

 
[...] quando iniciamos o projeto e durante toda a sua concepção, Lina e eu procuramos 
concretizar as propostas cênica e espacial de Zé Celso. Houve um saudável e por vezes 
complexo processo de integração de diferenças culturais e estéticas: de um lado nós 
arquitetos e nossa formação modernista, os conceitos de limpeza formal, pureza de 
elementos, less is more, racionalismo construtivo, ascetismo, e do outro, o teatro de 
Zé Celso, com o simbolismo, a iconoclastia, o barroco, a antropofagia, o sentido, a 
emoção e o desejo de contato físico entre atores e plateia, o te-ato (ELITO in 
FERRAZ, 2015, p. 13). 
 

 O projeto construído concebeu o teatro como uma rua de passagem, que corre desde a 

fachada frontal Sul, da Rua Jaceguai – dominada pelo Minhocão. Desaguando na Rua Japura, 

leito do Rio do Bixiga até o Vale do Anhangabaú – onde Lina desenvolveu o projeto do 

Anhangabaú Tobogã, para o concurso nacional de projetos de 1981 para revitalização do Vale 

do Anhangabaú no centro de São Paulo. E atravessando o terreno vizinho de propriedade do 

Grupo Silvo Santos, pelo Teatro de Estádio. Uma flecha indicando o caminho de abertura 

urbana para o projeto. 

 
A rua é o lugar de se encontrar o Outro e o Oficina funda seu teatro nesse símbolo, no 
desejo de contato físico, numa linguagem que se aproxima das raízes da cultura 
brasileira e aborda o indivíduo, segundo seu encenador, pela psiché, pela ‘possessão’ 
e não apenas pela razão. Segundo Rodrigues, é no teatro-rua que o extraordinário se 
insere no ordinário do cotidiano e a vida oferece a matéria prima para a reflexão, para 
a transformação do espaço e do próprio indivíduo (MACHADO, 2010). 
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Ilustração 119 – Projeto Lina Bo Bardi e Edson Elito – Plantas, cortes e elevação, 3° Teat(r)o Oficina, 1993. 
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Fonte: Elaboração da autora, 2018.  
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 Um palco-rua, um sambódromo, um terreiro28, funciona como uma pista longa e estreita, 

que atravessa longitudinalmente todo edifício (lembrar que agora o edifício é único e preenche 

todo o lote formando um volume de 9 x 50 x 15 metros). Pista dividida em dois trechos, rampa 

e nivelado, para vencer o desnível do terreno entre a Rua Jaceguai e o fundo do lote. Com chão 

de concreto usinado e terra/madeira, largura total de 4 metros, a parte central de terra tem 1,60 

metro e pode ser coberta por placas de madeira (pinho). Esta parte central é a “tabuinha” e como 

uma passarela ela é a parte central das encenações. O lugar foco das cenas que pode ser visto 

por todos no espaço. Por isso Zé Celso sempre dirige seus atores para “pisarem na tabuinha”.  

 Ladeando a pista em ambos os lados estão os balcões, em três níveis, para uma ocupação 

de 300 pessoas sentadas em bancos coletivos de madeira, tipo das igrejas do interior do país. 

Os balcões foram construídos em estruturas tubulares metálicas padrões do mercado, tipo 

andaimes fachadeiros, são estruturalmente independentes da estrutura metálica que sustenta o 

telhado e faz o contraventamento das altíssimas paredes de alvenaria aparente. Nas letras de Zé 

Celso: “Estruturas de metal foram erguidas e mudaram a metáfora visível de destruição para 

construção” (CORREA, 1996 in MARTINS, 2013, p. 122). 

 O desenho das galerias também acompanha a inclinação da rampa criando um 4° nível 

intermediário na parte plana mais baixa, a Leste. No nível térreo dessa lateral, foi construída a 

Fonte e no meio da pista instalado o gás para o fogo, exatamente seguindo as direções de 

Bacantes. 

 Na lateral Oeste, essa galeria tem três níveis e é interrompida a 1/3 do comprimento, 

onde antes existia o palco do Teatro de Flávio Império. Nesse espaço a pista ganha um 

acréscimo de largura de 2 metros conformando uma área de atuação quadrada, uma expansão 

central. Entretanto esse anexo da pista não é visto pelos públicos das galerias Oeste.   

 A fachada Oeste onde antes existia o vão livre ganhou uma grande janela de vidro, o 

“Janelão” de 100 m² por onde se pode contemplar o terreno do entorno, o Minhocão com seus 

carros, sirenes, luzes e os arranha-céus da Avenida Paulista. Assim, enquanto se assiste as 

peças, a cidade “entra” no teatro, integrando-se ao espaço da ação. “O Janelão de Vidro passou 

a ser nosso Duplo: é um Espelho que Projeta a Encenação de dentro para o Terreno Terreiro de 

Nosso Entorno” (CORREA, 2014).  Embaixo do Janelão, se manteve o jardim, assim como a 

                                                 
28 Quando, em 1972, filmavam Prata Palomares em Florianópolis, SC, numa das visitas de locações do filme, Zé 
e Lina vão a um terreiro que é alongado como uma rua, “estreito como a lâmina de uma gilete, e nasceu a pista do 
Oficina. Juntos tivemos a Eureka! Lina emocionada com os tambores cobrindo sua voz disse: ‘Assim vai ser o 
terreyro eletrônico do Teat(r)o Oficina!’" (CORREA, 2013). 
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casca das fachadas laterais são um elemento presente em todos os três teatros que o Oficina 

incorporou.  

 Imponente uma grande árvore Cesalpina, plantada por Lina Bo Bardi, atravessa os 

limites do edifício através da janela e ganha o céu do lado de fora indo em direção ao terreno 

do Grupo Silvio Santos. Essa árvore é um símbolo para a companhia de profanação viva, 

concreta, do abstrato direito da propriedade privada do Grupo SS. É, como o texto de As 

Bacantes muito bem coloca: “o poder da presença diante da presença do teu poder” (TEATRO 

OFICINA, 1987). O poder presente da natureza em toda sua potência com mais de 20 metros 

de altura como ponta de lança na conquista das terras vizinhas 

 
O espaço do Oficina se opõe ao espaço dramático tradicional, caracteristicamente 
metafórico. A arquiteta (Lina) induz o espectador a interagir com a realidade urbana 
e com a cena por meio da parede envidraçada. A pele cristalina permite que a cidade 
penetre no teatro, aproximando-o do espaço do cotidiano. Nesse sentido o espectador 
não pode esquecer da presença de um acontecimento ficcional devido a uma 
arquitetura que destrói a ilusão da realidade, porém enfatiza que o espetáculo a que 
está assistindo integra o espectador ao mundo logo ali fora (LIMA; MONTEIRO, 
2012, p. 61. Itálico da autora). 
 

 Ao Norte, em três níveis de mezaninos, estão as cabines técnicas, um nível de camarim 

aberto para a pista nomeado de “Paulista” e um terceiro nível de camarins, mais intimistas, que 

não possuem visão direta para a pista, mas a ela estão conectados pela audição: estando nesse 

último nível de camarins é possível ouvir tudo o que acontece na pista. Esse último andar 

contém além dos camarins, os banheiros dos atores e a lavanderia. Afora o acesso pelas galerias 

de público, uma escada caracol vence os três níveis, conectando a pista ao último andar de 

camarins. 

 Ao Sul no térreo, está o acesso ao teatro com bilheteria e banheiros de público e uma 

escada caracol que dá acesso ao mezanino onde funcionaria a produção do teatro totalmente 

aberta para a pista. Tudo se transparece em plateia ou palco, não importa, atores, técnicos e 

público dividem um espaço com as mesmas funções e hierarquias. Enquanto estruturalmente o 

edifício é despojado das necessidades de infraestrutura teatral comum aos palcos italianos (não 

existe palco, quarta parede, cortina nobre, vestimentas, coxias ou salinhas em que se possa sair 

de cena), todo o edifício é lugar de trabalho teatral. A estrutura interior mutante sublinha uma 

flexibilidade interior. 

 A visibilidade é um tema interessante desse projeto. Ao contrário dos palcos italianos, 

com um ponto de vista único e privilegiado do “camarote real”, o terceiro Oficina não possui 

nenhum ponto de vista que dê conta de todas as perspectivas do espaço. Isto obriga o público 
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atuador a se movimentar durante as apresentações, trocar de lugar e ter múltiplos pontos de 

vistas fragmentários.  

 As trocas de posição pelo espaço criam diferentes relações de proximidade e surpresa 

com a cena. Quando se senta no nível térreo a atuação atinge diretamente devida à proximidade, 

mas mesmo no térreo não se tem a visão completa do espaço. Por estar no mesmo nível as 

pessoas a frente se transformam em barreiras visuais. Já, conforme se vai subindo nas alturas 

das galerias, o público vai se afastando e participando da cena como voyeur. Na última galeria, 

o poleiro, se tem uma visão do espaço todo, uma visão “em planta” da pista. Quando se senta 

na galeria Oeste não é possível ver o jardim e o Janelão, quando se senta na Leste, a fonte fica 

invisível. É um espaço completamente aberto onde tudo está à mostra, mas fragmentário, por 

ter várias camadas. Não é possível dar conta de entendê-lo numa experiência única, são 

necessárias várias doses, vários movimentos. Assim como as encenações dirigidas por Zé Celso 

ganham vários layers de significados autorreferentes, históricos, políticos, futuros, desejantes. 

 Para fechar o volume, o teto, parcialmente fechado, ganha uma abóboda retrátil de 70 

m², permitindo descobrir da rua, o céu e os elementos, “engolir o universo” (CORREA, 2014)29. 

Do telhado para a frente do lote é mantida a inclinação de uma água existente, e dele para o 

fundo é construído um novo telhado em uma água, caindo para o lado Oeste, escorrendo sobre 

o vidro do Janelão. Este trecho do telhado é estruturado em grandes treliças metálicas onde 

estão encaixadas, no último nível de camarins, os banheiro e a lavandeira.  

 E por fim, Lina manteve intacta a fachada da Rua Jaceguai. Apenas acrescentou um 

detalhe para coroar a entrada do seu Terreyro Eletrônico, uma bigorna de Ogum pintada na cor 

azul arara. “Uma pequena fachada de ‘resistência’ se apresenta para a rua e um grande desejo 

(desenhado em um croqui) de ganhar o espaço urbano por meio de uma praça-teatro ao ar livre, 

conquistada pela abertura do muro no fundo do lote, rompendo seu confinamento” (LUZ, 2014, 

p. 60). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 “Não é uma expressão retórica, ‘engolir o Universo’. Temos buscado sempre o Ator&Atriz&Artistas q 
percebam, vivam o Universo dentro de seus Corpos, girando com a Estrela Errante: a Sol. Sintam: estou atuando, 
olho pra cima, topo com uma Estrela e imediatamente ela me reenergiza, passa a ser uma personagem a mais q me 
penetra e acende na interpretação q trago pra Cena” (CORREA, 2014). 
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Ilustração 120 – Teat(r)o Oficina e a relação com a cidade. Desenho existente no texto de As Bacantes, 1987. 

 
Fonte: OFICINA, 1987. 

 

 Enquanto o país restabelecia aos poucos sua democracia, o palco-rua representava um 

compromisso teatral-arquitetônico radical com a liberdade artística e urbana, integrando 

espacialmente traços distintivos das esferas pública e privada, da vida cotidiana e do teatro, da 

urbanidade e da atuação. A identificação entre vida e arte funciona como mecanismo de 

animação do projeto. E não poderia ser de outra forma, quando se pensa na poética báquica que 

o grupo pretendia ver consagrada como modo de vida. 

 
Aço, vidro e tijolo de barro à vista são os materiais básicos utilizados, decorrentes de 
opção técnica, mas que oferecem o diálogo artesanal/industrial logo no choque inicial 
de relance de olhar. Os sistemas de áudio, luz e vídeo integram a opção arquitetônica, 
captando, processando e transmitindo sons e imagens de e para qualquer ponto do 
teatro a serviço da ação teatral (ELITO in Revista Caramelo, 1994, p. 98). 

 

As superfícies primárias do edifício, como um laboratório em escala real, são um 

sustentáculo rudimentar para a experimentação tecnológica-urbano-teatral, adaptável para toda 

a encenação teatral.  

 Além de ser um espaço fragmentário, com a possibilidade de vários pontos de vista, o 

projeto construído possui vários centros de força: (i) Um marcado pela fonte que está recuada 

em relação ao centro longitudinal da pista e não coincide com o centro das galerias; (ii) o centro 

do teto móvel aberto que está no infinito do universo; (iii) a verticalidade do espaço em catedral; 

(iv) a força de deságue da pista em rampa; (v) a relação entre os mezaninos Norte e Sul, e (vi) 
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destes com a pista numa diagonal ascendente; (vii) a relação entre a pista e as galerias, que 

lembra a direção dos atores no espaço do Teatro Sanduíche, com os joelhos dobrados e 

trabalhando com movimentos circulares sobre a cintura, mas que agora, precisa abraçar o 

espaço em 360°, por isso além de girar sobre a cintura deve inclinar o corpo verticalmente, um 

movimento cinematográfico de pan e tilt; (viii) e a relação com a cidade através do janelão e 

do desejo de furar a parede de fundo do teatro, “beco” para construir o Teatro de Estádio. 

 

Ilustração 121 – Diagrama dos vetores de força da encenação no 3° Teat(r)o Oficina. 

 
Fonte: Elaboração da autora, 2018. 
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 Desenhos de Edson Elito complementam as maquetes de Lina e Suzuki como 

testemunho do desejo desenfreado do Oficina de demolir mais uma vez a “caixa preta”, 

conectando a rua em frente ao teatro, através da sua rua interna (hoje batizada de Rua Lina 

Bardi), e rompendo a parede traseira (o beco) ao Norte, com o vasto espaço de estacionamento 

nos fundos, o Teatro de Estádio. O Teatro de Estádio implantado no cruzamento de todos os 

caminhos de atravessamento do terreno do entorno, aproveitando suas inclinações topográficas 

para criar ao mesmo tempo um teatro sanduíche aberto, em grande escala, e um generoso espaço 

público para o povo do Bairro do Bixiga. 

 
Ilustração 122 – Estudo de Edson Elito para o Anhangabaú da FelizCidade, com o Teatro de Estádio e o Oficina 
de Floresta, 1987. 

 
Fonte: Arquivo Associação Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona. 
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Ilustração 123 – Marcelo Drummond em Ham-let inauguração do Terreyro Eletrônico, 3° Teat(r)o Oficina, 
1993. 
Fonte: Arquivo Associação Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona.  
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HAM-LET [1993] 

 

 Antes mesmo de ter as obras concluídas, o Oficina abre sua nova arquitetura teatral para 

o público com a montagem de Ham-let. Logo de início é percebido que a nova forma tem um 

impacto transformador naquilo que se entendia como Te-ato até então, passa a ser considerado 

agente vivo de atuação, um atuador assim como os atores e o público, o Te-ato se transmuta em 

teat(r)o e o espaço cênico vira agente da ação. Tempo de Associação Teat(r)o Oficina Uzyna 

Uzona30. 

 
[...] vendo o espetáculo, sentimos uma nova tensão público/plateia, que a configuração 
arquitetônica favorece ao propor territórios não estanques de representação e fruição. 
Nesta montagem do texto de Shakespeare, [...] podemos observar que a proximidade 
ator/espectador; a promenade pelo espaço cênico experimentada pelo público na 
entrada, nos intervalos e na saída; a exposição envolvente que os atores desfrutam 
gera estranhamento e carga humana aos atores, fato a ser explorado pelos encenadores 
(ELITO, 1994, p. 98). 
 

 Desde a inauguração do 3° Oficina, o repertório da companhia segue (até os dias atuais) 

em concluir os trabalhos gestados nos anos 80. Ham-let foi a primeira experimentação do novo 

espaço com o público. Em entrevista para o Jornal de Brasília em novembro de 1993 Zé Celso 

explica o porquê da escolha do texto clássico do teatro mundial. 

 
[...] nunca em minha vida pensei em fazer Shakespeare. Quando escolho uma peça, 
procuro algo que me dê força e sintonia com o sistema nervoso geral. Eu estava com 
As Bacantes de Eurípedes pronta, pois todo o Teatro Oficina é bolado e dedicado às 
Bacantes. Depois escrevi o texto de Cacilda. Estava com duas peças prontas e o teatro 
parado, e foi Hamlet que me deu força para reabri-lo. A cultura é um poder, quando 
você se inspira em alguns poetas e ganha força de ação sobre o mundo – 
principalmente em situações de crise. Mas no Brasil, um país acostumado à retenção, 
à prisão de ventre cultural, nada se resolve com criação e pesquisa, mas sempre com 
cortes: se massacra, exclui, censura – este é o hábito cultural. O Teatro Oficina é o 
contrário disso. A gente busca soluções criativas e não a exclusão. O cultivo da vida 
sempre dá soluções (CORREA, 1993 in MARTINS, 2013, p. 136). 
 

 A partir daí, da vivência real, novas adaptações foram realizadas no projeto, adaptações 

de arquitetura cênica, unindo as necessidades espaciais de cada nova encenação às 

transformações arquitetônicas do espaço recém construído.   

 Em 1998, por exemplo, durante Cacilda!, texto de Zé Celso sobre a vida da grande atriz 

Cacilda Becker, a artista plástica Laura Vinci, cria um tablado em dois níveis na parede Oeste, 

                                                 
30 Alguns autores apontam o período da Uzyna Uzona iniciando em 1984, com a reestruturação da companhia, até 
o presente (CARRANZA, 2012; MARTINS, 2013). Neste trabalho seguimos a divisão de que a Associação 
Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona surge com finalização das obras do Terreyro Eletrônico em 1993/1994, quando um 
novo coro e outra forma de trabalho se estabelecem, a partir do se relacionar e descobrir o novo espaço recém 
inaugurado.  
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alinhando a pista em seu vão central com a arquibancada, extremo oposto à fonte. Ali era o 

lugar do camarim de Cacilda, seu camarim/casa no jogo dramatúrgico que misturava fases da 

vida da atriz com as peças por ela representadas e fatos históricos do Brasil. Com as montagens 

de Os Sertões o “palco tablado” transmutou-se no “recuo de bateria”, palco da banda. A banda 

de músicos tornou-se elemento essencial das Óperas de Carnaval Elektrokandomblaicas 

criadas a partir de 1993. Desta data em diante todas as peças contam com música ao vivo e o 

lugar da banda ficou desde então instituído, consolidado pela difícil mobilidade que a multidão 

de cabos e fios, necessários para sua amplificação sonora, lhe conferem. 

 

Ilustração 124 - Cacilda!, 1998. 

 
Destaque para o recuo da bateria no centro a esquerda, lugar da banda, e para a pista de terra. 
Fonte: Arquivo Associação Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona.  
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Ilustração 125 – Os Sertões, 2002 a 2007. Exploração arqueológica do Terreyro Eletrônico. 
Fonte: Arquivo Associação Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona.  
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OS SERTÕES [2002-2007] 

 

 Entre os anos de 2002 e 2007 o Oficina finalmente trabalhou na concretização de Os 

Sertões, obra de Euclides da Cunha, dividido em A Terra, O Homem 1 e 2 e A Luta 1 e 2. Cinco 

episódios apresentados em cinco dias de apresentação com cinco a seis horas cada, totalizando 

uma peça de 26 horas, com texto teatralizado por Zé Celso, Marcelo Drumond e Nelson de Sá. 

O relato da guerra impiedosa ocorrida entre os sertanejos liderados por Antônio Conselheiro e 

as tropas do exército brasileiro entre os anos de 1896 e 1897 evocou, na versão Oficinesca, “o 

agreste, colorido e vibrante. Uma profusão de imagens míticas, soluções cênicas metafóricas, 

rebeldia sexual e política, intérpretes numerosos e muita música ao vivo. Como identificou o 

crítico Jefferson Del Rios: José Celso faz outro mundo mas sem ignorar Euclides da Cunha, o 

que é o trunfo da criação artística” (MARTINS, 2013, p. 98). 

 A montagem é estruturada em núcleos, oficinas de montagem de várias áreas: direção, 

dramaturgia, música, direção de arte, comunicação visual, entre outros. No total os núcleos 

acumulavam 100 pessoas trabalhando de forma autônoma em função de uma criação coletiva, 

laboratórios de esboços, epifanias e improvisações que eram reunidos e afinados nos ensaios e 

em leituras coletivas do texto de Euclides. 

 Nesse processo o Oficina abriu-se ainda mais para o social e as questões de 

educação, urbanismo, e comunicação – questões da cultura tratadas como infraestrutura da 

vida.  

 
A aproximação com camadas mais populares da cidade, iniciada em décadas 
anteriores, implica agora a proximidade com os grupos mais excluídos do processo de 
desenvolvimento urbano de São Paulo, que nesse período vê recrudescerem os 
movimentos por moradia na sua região central, ocupações dos Movimentos dos Sem 
Teto, movimentos de catadores de papel, de defesa dos moradores de rua. Os Sertões 
é transformado em metáfora da cidade e especialmente do Bexiga; crianças e jovens 
da região passam a atuar nas leituras e posteriormente nas encenações (MACHADO, 
2010). 

 

Nasceu em 2002 o Movimento Bixigão, trabalhos artísticos realizados com as 

crianças e jovens em “situação de risco” do bairro do Bexiga. “O Oficina abriu-se 

inteiramente para a inclusão social, não por dever ético, mas por desejo e necessidade 

estética” (CORREA, 2004). A cultura desses herdeiros dos sertanejos de Canudos 

misturou-se à cultura cosmopolita e o grupo e público tornaram-se heterogêneos em suas 

classes sociais e etnias. As experiências das oficinas de montagem associadas ao trabalho 

educacional realizado no Bixigão agregam outra camada para o projeto do Anhangabaú da 



223 
 

FelizCidade: a Universidade Antropófaga, a “universidade popular de artes e culturas 

brazyleiras de mestiçagem orgiástica”: 

 
A encenação de ‘Os Sertões’ levou a um estudo da obra de pensamento complexo 
de Euclides. Engenheiro poeta, misturando ciência com poesia, deixou uma obra 
que é em si uma Universidade. Quem lê várias vezes os Sertões, perfura o livro 
ponta a ponta, vai se formando num pensamento contraditório, paradoxal e 
misturado de línguas. Do ibérico antigo, ao brazileyro, passando pela linguagem 
sertaneja, indígena, africana, pela língua da geologia, das artes marciais, da 
antropologia, da sociologia, da história, da engenharia, da botânica, da estratégia 
militar tanto ocidental clássica quanto de guerrilha, oriental antropofagiada na 
sertaneja. (CORREA, 2004). 

 

Ilustração 126 - Zé Celso incorpora Antônio Conselheiro em meio as crianças do Movimento Bixigão, em Os 
Sertões, 2002 a 2007. 

 
Fonte: Arquivo Associação Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona. 

 

 Os sete anos de Os Sertões são marcados por obras de arquitetura cênica que 

transformam radicalmente o espaço do Oficina. Durante o primeiro episódio A Terra, escadas 

tipo marinheiro são instaladas em vários pontos do Teat(r)o, pela arquiteta Cristiane Cortilio. 

Essas escadas permitiam a ocupação da verticalidade do espaço pelos atores, como enxame, 

como marinheiros de um navio, além de possibilitar uma ligação direta entre pista e galerias, 

um acesso rápido dos atores e o público das alturas.  
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Ilustração 127 – Escadas marinheiro na ocupação vertical do espaço, A Terra, 2002. 

 
Foto: Lenise Pinheiro. 

 

 Ainda nessa ligação, Osvaldo Gabriele, artista plástico, ator e diretor, durante As Lutas, 

interligou o último nível de galerias com a construção de uma passarela metálica no último 

nível do Janelão de vidro. Ele também instalou outras passarelas no Janelão, pelo lado externo 

e interno, trazendo a cidade lá fora para dentro do Teat(r)o, como fundo de cena. Portas de 

correr foram instaladas nessas passarelas, uma delas dá acesso a árvore cesalpina. A pista, em 

sua parte de terra, foi escavada e virou trincheira para A Luta de Canudos, criando uma rede de 

alçapões subterrâneos conectados por todo espaço e fechando um circuito de circulação que 

conecta todo o espaço.    
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Ilustração 128 – Máquinas abrindo as trincheiras da Guerra de Canudos, A Luta, 2005. 

               
Fonte: Arquivo Associação Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona. 

 

Ilustração 129 – O Janelão vira palco com São Paulo de fundo, Mistérios Gozosos, 2015. 

 
Fonte: Arquivo Associação Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona. 

 Com Os Sertões o Terreyro de Lina sofre uma exploração arqueológica, mineralógica. 

Após Lina, no Oficina, não existe mais cenografia, o que existe é arquitetura cênica, onde a 

arquitetura é a base para a construção dos novos lugares de cada peça. 

 Mas, o martírio da terra da Jaceguai 520 também continua. O Grupo Silvio Santos 

começa a demolir todos os edifícios “vizinhos aos Oficina”, os sobrados tombados, a primeira 
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sinagoga de São Paulo, o Templo Israelita Ohel Yaacov. É possível ver e ouvir essas 

demolições. O objetivo do Grupo é “limpar” o terreno para nele construir um Shopping Center.  

 Enquanto isso, o Oficina recomeça novamente seu trabalho de demolição (ver carta 

Demolições). Começam a fazer pequenos furos no muro dos fundos, no Beco. O Grupo Silvio 

Santos responde fechando os pequenos furos com tijolos e logo a Oficina abria em outro local 

e assim seguia esse jogo, briga de vizinhos, uns furando outros tapando, até que os furos vão 

crescendo e na Luta 2, o ator Fernando Coimbra, de soldado, cai pelo buraco e vai parar no 

estacionamento, o que faz o vigia descobrir que o buraco havia crescido a ponto de passar um 

adulto.  

Ilustração 130 – Buracos no Beco, fundo Norte do Teat(r)o. Capa do programa de Os Sertões. 

 
Fonte: Arquivo Associação Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona. 

 Como resposta final desse jogo, o Grupo SS constrói um muro de prisão com 80 

centímetros de espessura, em concreto, impossível de ser quebrado pelas mãos dos atores. 

Como fôrma para o concreto do muro o Grupo usa materiais resultantes da demolição da 

Sinagoga. Esse muro na sua parte interna era uma mistura de concreto e símbolos judaicos, 

como uma estrela de David incrustada no concreto. A estrela é então incorporada em cena por 

Antônio Conselheiro e vira “objeto ritual”. 
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No início do novo século o Oficina ganha o impulso de muitos movimentos sociais e 
artísticos, como o Arte pela Barbárie, o Movimento dos Sem Terra, o Ueinz, 
trouxeram uma consciência social muito grande para dentro do Oficina, para que 
compreendêssemos o que significava para nós essa responsabilidade do Shopping 
Silvio Santos ter caído sobre os pés de um grupo produtor de cultura, que existe no 
lugar a mais de quarenta anos (TEATRO OFICINA, 2002 in MARTINS, 2013, p. 97). 

 

Ilustração 131 – Fotos do fechamento feito pelo Grupo Silvio Santos, vista externa e interna, anos 2000. 

 

 
Fonte: Arquivo Associação Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona.  
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Ilustração 132 – Silvio Santos visita o Teat(r)o Oficina, 2004. 
Fonte: Arquivo Associação Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona.  
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A DISPUTA COM O GRUPO SILVIO SANTOS 

 

 Após garantir a permanência no chão da Jaceguai, 520 o Teat(r)o Oficina passa a lutar 

pela sua sobrevivência enquanto ato artístico. A intenção do Grupo em construir no terreno de 

sua propriedade (explorando o máximo do potencial construtivo do terreno de 11.000 m², dentro 

da Operação Urbana Centro), empareda o Janelão do Oficina. Além de acabar com o desejo de 

conclusão do projeto de Lina Bo Bardi.  

 Essa disputa passa a ser travada nos órgãos de preservação do patrimônio histórico 

estadual e municipal. O Oficina é tombado “ex-offício” pelo Conpresp em 1991. Sendo assim 

qualquer projeto construído em seu entorno tem que ser aprovado pelos órgãos que deveriam 

preservar seu patrimônio cultural, artístico e histórico.   

 

Ilustração 133 – Projeto do shopping center para o entorno do Oficina. Autoria Júlio Neves Arquitetura, 2000. 

  
Fonte: Disponível em: <https://blogdozecelso.wordpress.com>. 

 

 O primeiro projeto do Grupo SS é um shopping center com o nome de Bela Vista 

Festival Center, de autoria do arquiteto Júlio Neves. Ele propõe um edifício de oito andares, 

sendo quatro andares de estacionamento subterrâneo e com 8000 m² de lojas comerciais. Uma 

torre com 96 metros de altura é um marco visual futurístico do projeto. O representante do 

Grupo SS, o engenheiro Eduardo Velluci, considera que o projeto não é um simples shopping 
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center, mas um grande centro cultural de entretenimento, com teatros, lojas de música, lojas de 

livro e parque temático. E que assim o Oficina finalmente iria ganhar uma companhia cultural 

(STEVENS; KNAPEN, 2013). Este projeto é recebido e aprovado nos órgãos de preservação e 

consegue alvará de construção em 2000. 

 O Oficina reage e vai a público lutar contra seu emparedamento. Em reunião convocada 

pela Promotoria de Justiça do Meio Ambiente em que Júlio Neves estava presente, o Oficina 

apresenta o projeto alternativo para a área, o Anhangabaú da FelizCidade. É prometida por 

ambas as partes uma tentativa de diálogo, sem sucesso. O projeto de Júlio Neves é embargado 

devido ao não cumprimento da legislação urbana. 

 Em 2004, em plena montagem de Os Sertões, Silvio Santos faz uma visita ao Teat(r)o 

Oficina afim de começar esse diálogo. Essa visita é intermediada pelo Senador Eduardo Suplicy 

e pelo escritor Contardo Calligaris que faz um apelo público à Silvio Santos publicando uma 

carta aberta com o pedido de diálogo. Desse encontro nasce a promessa de realização de um 

projeto conjunto que atendesse os desejos dos dois lados. 

 O Grupo SS contrata então o escritório Brasil Arquitetura, dos pupilos de Lina Bo Bardi, 

para criar o projeto do segundo shopping center, agora com um Teatro de Estádio. Além do 

projeto para o entorno a Brasil Arquitetura cria uma requalificação dos baixos do Minhocão em 

frente ao terreno. É importante ressaltar que esse projeto faz parte do Termo de Ajustamento de 

Conduta (TAC) assinado pelo Grupo Silvio Santos pelas demolições ilegais dos sobrados 

tombados existentes no terreno. 

 

Ilustração 134 – Projeto do shopping center para o entorno do Oficina. Autoria Brasil Arquitetura, 2004. 

 

Fonte: BRASIL ARQUITETURA, 2004 
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 Este novo projeto tenta aproximar as duas visões de mundo, do empresário e dos artistas. 

O projeto do Teatro de Estádio ganha destaque como uma grande caixa localizada ao lado do 

Oficina, no miolo do terreno, com teto retrátil e “através de uma grande abertura lateral propõe 

diálogo e ao mesmo tempo continuidade de espaço cênico com o vizinho Teatro Oficina, 

importante obra arquitetônica e palco revolucionário do moderno teatro brasileiro” (FERRAZ, 

2007). 

 O Oficina se recusa a aceitar esse projeto por considerar que o shopping, como uma 

máquina de fazer dinheiro, iria destruir o popular bairro do Bixiga (STEVENS; KNAPEN, 

2013, p. 163). Esta é a mesma opinião do arquiteto André de Oliveira Torres Carrasco em texto 

para o Portal Vitrúvius:  

 
Como arquiteto, considero a pergunta necessária: existe alguma diferença 
fundamental, para o bairro do Bexiga, entre a construção de um shopping center 
projetado pelo arquiteto Júlio Neves e outro projetado pelos arquitetos Marcelo 
Ferraz, Francisco Fanucci e Marcelo Suzuki? No meu ponto de vista, não. Não existe 
nenhuma diferença, e é por isso que me manifesto. E aqui é importante destacar que 
minhas observações não se baseiam em qualquer avaliação da obra individual ou 
coletiva dos arquitetos citados. Esclarecendo: considero que o impacto negativo, sobre 
a cidade e sobre o que chamamos de cultura, causado pela construção do tal shopping 
center será a mesma, qualquer que seja o projeto escolhido para orientar tal 
empreendimento (CARRASCO, 2005). 
 

 O segundo Bela Vista Festival Center é também aprovado pelos órgãos de preservação 

do patrimônio, mas também impedido de ser construído pela Justiça em 2007. Enquanto isso o 

Grupo SS seguiu com as demolições da quadra. As demolições, aliadas aos vazios sob o 

Minhocão, desertificaram a paisagem urbana desse pedaço do Bairro do Bixiga. A revitalização 

alegada como necessária pelo Grupo SS é fruto da própria demolição causada pelo Grupo, uma 

recorrente estratégia da especulação imobiliária. (STEVENS, 2015) 

O terceiro projeto proposto pelo Grupo SS muda de tipologia, não será mais um 

shopping center, mas sim torres residenciais. São três torres com 30 andares, 100 metros de 

altura, de autoria do arquiteto Gil de Carvalho, que mais uma vez exploram o limite máximo 

do potencial construtivo possível para o terreno. Esse é o projeto que está atualmente em 

tramitação, continuam na disputa pela terra do sertão da jaceguai até os dias de hoje, é ele que 

está no CONPRESP, CONDEPHAAT e Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN) aguardando aprovação.  
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Ilustração 135 – Projeto de três torres residenciais para o entorno do Oficina. Autoria Gil de Carvalho 
Arquitetos, 2016. 

 
Fonte: SÃO PAULO, 2014. 

 

 Essa guerra já virou uma luta simbólica entre uma companhia teatral e uma grande 

empresa de especulação imobiliária. “De um lado, o grupo Uzyna Uzona, em nome da legítima 

preservação de seu espaço de atuação e da qualidade urbana do seu entorno. Do outro, um grupo 

empresarial, proprietário do terreno, procurando exercer legalmente o seu direito de 

propriedade e de acordo com as normas urbanísticas que permitem edificá-lo” (OKSMAN, 

2016). Esta luta é um ícone das disputas urbanas de São Paulo, para além Zé Celso versus Silvio 

Santos, ela é a possibilidade de definição de um projeto futuro de cidade (WISNIK, 2016). 
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Ilustração 136 – Teatro de Extádio, Dionisíacas em Viagem apresentação da peça O Banquete, São Paulo, 2010. 
Fonte: Arquivo Associação Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona.  
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DIONISÍACAS EM VIAGEM [2010] 

 

 Em 2010 a Associação Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona firma um convênio com o 

Ministério da Cultura, no governo de Juca Ferreira, para a realização de uma turnê nacional 

passando por oito capitais do País e apresentando gratuitamente quatro peças do seu repertório: 

Taniko, Cacilda!! Uma Estrela Brasyleira a Vagar, Bacantes e O Banquete. Essa turnê foi a 

possibilidade que o Oficina teve de colocar em prática o Anhangabaú da FelizCidade. 

 A contrapartida das apresentações era oficinas da Universidade Antropófaga de todas 

as áreas – direção, atuação, música, arquitetura cênica, iluminação, vídeo/cinema, sonoplastia, 

direção de cena e figurino. Em cada cidade um número aproximado de 200 “alunos” 

acompanhava os ensaios, as montagens de toda a estrutura e, em algumas situações, até 

participavam das encenações. Era um verdadeiro “troca-troca” de conhecimentos, as peças 

foram sendo modificadas a partir da cultura local que os Oficineiros traziam no corpo. 

 As apresentações aconteciam em Teatro de Extádio, para um público variável de 2000 

a 3000 pessoas. O projeto dos Extádios foi criado tendo como direções a vontade de caber a 

maior quantidade de pessoas possíveis com o mais fácil acesso entre público e atores, dentro 

das limitações técnicas, estruturais e orçamentárias; ter o público em arena, cercando toda a 

pista, como nos campos de futebol; e seguir os vetores de força existente no Teat(r)o Oficina 

fundamentais para as encenações das peças. 

 O projeto dos Extádios tem como base um estádio de futebol e foi organizado da 

seguinte forma: Uma pista de 10 x 55 metros (praticamente só a pista de atuação era do tamanho 

do edifício do Oficina) rodeada por arquibancadas de estruturas tubulares metálicas, tendo nos 

gols, dois mezaninos do mesmo padrão estrutural com 5 metros de altura. Os mezaninos tinham 

o vão inferior livre, onde estavam os acessos principais do Estádio. O espaço para a banda em 

praticáveis de três níveis, cada nível para um naipe musical, estava no meio da arquibancada 

maior próximo à pista. Simetricamente à banda, na arquibancada oposta, um complexo com 

jardim, fonte e alçapões para um subterrâneo sob a arquibancada. Fazia parte do Estádio, o 

campo/pista com suas arquibancadas, um anexo de vestiários e depósitos e uma praça de 

alimentação externa. Um Extádio/Circo peripatético, montado com estrutura local de cada 

cidade, o que gerou pequenas mudanças nos seus tamanhos e quantidade de público. O pé 

direito da tenda náutica de cobertura definia a quantidade de degraus das arquibancadas e todo 

o restante do projeto. 

 E aqui abre-se uns parênteses para um acontecimento importante de 2010. Com parecer 

da arquiteta Jurema Machado, o Teatro Oficina é tombado pelo IPHAN, inscrito no livro do 
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Tombo de Belas Artes e no Livro Histórico. Enfim, arquitetura teatral e fazer artísticos são 

reconhecidos como patrimônios nacional.  

 O pedido havia sido aberto em 1997 e correu lentamente entre negativas e reaberturas 

do processo. As negativas alegavam que o edifício havia perdido a historicidade devida às 

transformações sofridas. A abertura do processo acontece somente quando o relator Dalmo 

Vieira Filho analisou o caso sobre outro ponto de vista. Dalmo defendeu que o tombamento de 

um bem não determina a permanência material da pedra e cal, principalmente quando sua ação 

histórica é contínua e atual, como a história do Oficina. Ele usa como exemplo os tombamentos 

pelo Iphan dos Terreiros de Candomblé e dos Quilombos, para justificar a abertura de processo 

do tombamento do Oficina.  

 Quando o processo chega à Brasília, nas mãos de Jurema Machado, a arquiteta adiciona 

duas outras camadas de entendimento que justificaram o tombamento. Em seu parecer ela 

percorre a história da Companhia Teatro Oficina; analisa o processo a partir da arquitetura do 

novo teatro, o que está lá no momento, de Lina Bo Bardi e Edson Elito, um projeto que segue 

as últimas descobertas da arquitetura teatral mundial; e por fim analisa o Oficina em sua relação 

com o popular bairro do Bixiga, “território do qual é indissociável” (MACHADO, 2010). No 

fim do parecer sugere que a complementação do projeto de Lina, essencial para a continuidade 

do Oficina e revitalização do Bixiga, “tanto o Oficina pode ser tomado como elemento chave 

de um processo de reabilitação, quanto a preservação dos valores do bairro é essencial à 

vitalidade do Oficina [...] Já o lugar das práticas culturais é ali, e só ali. Se não for ali, o Bexiga 

como tal deixará de existir” (MACHADO, 2010). Assim como cidadania e cultura formam um 

par integrado de significações, cultura e territorialidade são na prática do Oficina duplos 

indissociáveis. 

Ilustração 137 – Implantação Teatro de Extádio, Dionisíacas em Viagem. Brasília e Belo Horizonte, 2010.  

   
Fonte: Arquivo Associação Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona. 

 Voltando às Dionisíacas em Viagem, a implantação dos Extádios em cada cidade, além 

da dificuldade de encontrar espaços públicos com 100 x 100 metros livres, escolheu locais 



236 
 

limítrofes no contexto urbano, lugares-fronteiras. Em Brasília foi construído na primeira quadra 

da esplanada dos Ministérios, mais próximo da rodoviária que do Congresso Nacional; Em 

Salvador, no Campus da Universidade Federal, em terreno preparado para a construção do 

edifício da Faculdade de Artes; em Recife, em plena favela de Peixinhos; em Belém na Praça 

da bandeira, centro velho; em Manaus não foi possível achar a tenda da cobertura, então o 

Extádio foi montado em um conjunto de quadras; em Belo Horizonte em plena Barragem Santa 

Lúcia, no pé do Morro do Papagaio e limite do Aphaville; No Rio de Janeiro em plena Praça 

Onze, no centro, próximo ao Sambódromo; e em São Paulo, no terreno do entorno do Teat(r)o 

Oficina. O protótipo do Teatro de Extádio é levantado com aval do próprio Silvio Santos no 

desejado terreno do entorno. 

 

Ilustração 138 – Foto sequência da montagem do Teatro de Extádio, Dionisíacas em Viagem no terreno do 
entorno, 2010. 

 

 
Fonte: Arquivo Associação Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona. 

 

 O desejo do fora finalmente é alcançado através da “troca-troca” com Silvio Santos, que 

permite o início do cultivo das terras do entorno, emprestando o terreno ao Oficina. Para isso 

outro voodoo é ativado, a abertura dos arcos da parede de fundo do Teat(r)o e a construção de 

uma escada metálica de acesso ao terreno. Agora são os muros do terreno os novos objetos de 

desejo de abertura, a serem demolidos para a construção junto ao povo do Bixiga do 

Anhangabau da FelizCidade, o 4° Oficina.  
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Ilustração 139 – Frame do filme de demolição do Beco, ao fundo Norte do Teat(r)o Oficina, 2010. 

 
Fonte: Disponível em: <http://redeglobo.globo.com/globoteatro/noticia/2014/08/teatro-oficina-comemora-53-
anos-de-sua-sede-neste-fim-de-semana.html>. 
 

Ilustração 140 – Teat(r)o Oficina aberto para o terreno, dando para o Oficina de Florestas, 2010. 

 
Fonte: Arquivo Associação Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona. 
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Ilustração 141 Chegada no terreno, rumo ao 4° Oficina, 2011. 
Fonte: Arquivo Associação Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona.  
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EPÍLOGO 

O ANHANGABAÚ DA FELIZCIDADE 

 

 Os primeiros insights sobre o que viria a se transformar no Anhangabaú da FelizCidade 

aparecem em 1966, logo após o fogo ter consumido o primeiro Oficina, o teatro sanduíche de 

Joaquim Guedes. Numa entrevista Renato Borghi fala sobre os planos de reconstrução do teatro, 

que seria reerguido num terreno doado pelo Prefeitura de São Paulo na Avenida 9 de Julho. 

Seria um teatro para uma multidão de 700 pessoas, que como contrapartida a Cia Teatro Oficina 

se comprometeria a, dentre várias coisas: construir um teatro dentro dos mais modernos 

requisitos técnicos, com um grande número de lugares, que permitisse a realização de um teatro 

efetivamente popular e realizar em torno do teatro um centro de cultura, um centro de pesquisas 

teatrais, uma escola de teatro com biblioteca, discoteca, cantina e cinema de arte (DA SILVA, 

2008).  

 Esta ideia continua em 1969, quando Lina Bo Bardi traz para dentro do teatro entulhos 

do bairro demolido para a construção do Minhocão e cria com eles a arquitetura cênica da peça 

Na Selva das Cidades. Lina trouxe o Bixiga para dentro do teatro através das substâncias da 

demolição dos sobrados. E aqui Caetano Veloso planta uma semente com a música Sampa e 

sua Oficina de Floresta, criada em referência à Selva. 

 O projeto é reafirmado durante toda a década de 1970 quando adentra ao espaço do 

Oficina um coro de imigrantes do Norte/Nordeste, o outro popular do Brasil, o coro “Pré-

Sertão” que traz consigo a potência da paixão pela terra. Esse período inaugurou a 

comunicação simbólica, material e concreta, do interior do teatro com o bairro. São os 

primeiros rompimentos dos limites internos do edifício do teatro, o desejo do fora, de abrir 

caminho para o desejo de atingir o público popular do Bixiga. 

 Na década de 1980 se inicia a luta pela manutenção da terra com a entrada em cena de 

Silvio Santos. O empresário vira musa inspiradora de todo o trabalho do Oficina desde quando 

tentou comprar toda a quadra em que estava o Oficina, inclusive o teatro. Os tombamentos, a 

desapropriação “foram procedimentos realizados para preservar o projeto do Oficina Uzyna 

Uzona, sempre ameaçado pela especulação imobiliária de seu vizinho” (CORREA, 2013). A 

vingança de Dionysio por não ter sido reconhecido, a fúria de seu coro de bacas em As Bacantes 

ou a luta do coro sertanejo de canudos em Os Sertões, são inspirações de cena que alimentam 

a força para acabar com o martírio secular da terra da Jaceguai, 520.  

 
Cada peça que eu fazia tinha uma referência a isso, houve mudanças no teatro – 
praticamente, a musa inspiradora desse novo teatro foi o Silvio Santos. Ele 
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praticamente me deu um link muito grande com a realidade. Um grupo de cultura 
como o nosso, de repente, ter um antagonista do porte dele, você está dialogando 
socialmente com uma coisa muito forte (CORREA, 2008 in MACHADO, 2016). 
 

 Ao mesmo tempo, o coro de arquitetos materializava em desenhos as rupturas dos 

limites do teatro com a implantação do Teatro de Estádio no terreno vizinho, de Silvio Santos. 

Lina Bo Bardi e Edson Elito concebem o terceiro Oficina como rua para dar passagem à 

potência criativa das manifestações populares, das bacantes, dos sertanejos, do delírio dos 

bailes de rua, do carnaval, das manifestações políticas, dos cortejos, das procissões 

religiosas, desembocando no teatro de Estádio, implantado no terreno vizinho, de Silvio 

Santos. Edson Elito, em croqui, indica o Estádio estendendo para fora a rua do Teat(r)o 

Oficina em passarelas, criando uma topografia de planos, rampas e uma marquise na saída 

da abertura Norte do teatro, até desembocar em nível na rua Japurá, possibilitando uma 

diversidade de relações entre o público atuador e os atores. Em uma arquitetura onde tudo 

era entendido com área de cena e público, tanto as passarelas do perímetro como a área 

central de 600 m² e a arquibancada coberta para 500 lugares. O projeto ainda previa um 

Barracão nos baixos do Viaduto e o reflorestamento do terreno voltado para fachada Oeste, 

em frente ao Janelão, batizado como Pulmão Verde do Bixiga, ponta de lança do Oficina 

de Florestas, a Matriz Verde do programa para brotar o Anhangabaú da FelizCidade. Lina 

nomeia o projeto em franca ironia ao Baú da Felicidade, empresa de capitalização de Silvio 

Santos que tinha sede no terreno. 

 Paulo Mendes da Rocha faz um novo estudo em 1991 extrapolando os limites do 

terreno e alcançando com seu projeto os baixios do Minhocão fronteiriços ao teatro e ao 

terreno, sendo o primeiro a apontar uma integração do projeto com o Bixiga. Paulo Mendes 

propunha a travessia do Minhocão através de uma Ágora de pedestre em nível, reconexão 

dos dois lados da rua Jaceguai segmentada pelo viaduto e criava uma grande praça coberta 

sob o tabuleiro do viaduto, que funcionaria também como estacionamento de carros 

alegóricos, vestiários e “oficinas”. Do outro lado da Jaceguai, a Ágora se estendia ligando 

duas pequenas sobras de terreno onde Paulo plantou duas torres para abrigar administração, 

informática, centro de memória do Teatro e o Baco’s Bar. Ele mantém o Teatro de Estádio 

no miolo de quadra do terreno criando um imenso teatro sanduíche coberto. No local do 

Oficina, ele escreve Teatro de Passagem, sugerindo a possibilidade de todo o complexo 

funcionar como um único extenso teatro urbano.  
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Ilustração 142 – Anhangabaú de FelizCidade, projeto Pulo Mendes da Rocha, 1991. 

 

 

 
Fonte: Acervo Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona. 

 

 Durante a montagem de Os Sertões, entre 2002 e 2007, a criação do Movimento 

Bixigão incorpora crianças moradoras das ocupações e dos cortiços do bairro para formar 

o coro de crianças sertanejas da peça. Foi a pré-primária dentição da Universidade 

Antropófaga. A Universidade passou a ser parte do programado Anhangabaú da 

FelizCidade, junto com o Teatro de Estádio e a Oficina de Floresta.  

 “O Anhangabaú da FelizCidade se afirmava como projeto urbano para além dos 

limites da revitalização ou qualificação de espaços, mas como portentosa oficina que só 

pode existir pela ação do poder humano, sobretudo pela vitalidade das verdades saídas das 
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bocas das crianças, como falava Oswald de Andrade em O Homem e o Cavalo.” 

(GALLMEISTER, 2017) 

 Em 2004, durante a montagem de Os Sertões, Silvio Santos visita o Teat(r)o e propõe 

abertura de diálogo e a possibilidade de conciliação com a criação de um projeto conjunto. O 

Escritório Brasil Arquitetura assume o desafio. Marcelo Ferraz procura Zé Celso e diz que só 

faria o projeto se o diretor aceitasse e, caso sim, fizesse um programa para a obra. Surge: As 

Primeiras Considerações Intempestivas Para a Criação do Primeiro Teatro de Estádio, um 

manifesto do Anhangabaú da FelizCidade, completamente inspirado em Do Teatro que é Bom 

e em toda a obra de Oswald de Andrade.   

 Nele Zé Celso fala de um projeto único, sem estabelecer shopping de um lado e teatro 

de outro. Proclama um Trans-shopping evocando as feiras populares brasileiras, os mercados 

da Índia, da Pérsia, nas grandes lojas soviéticas e nas galerias parisienses. Sugere inclusive os 

tipos de comércio, como: 

 
livrarias multimídia, restaurantes de comida rápida, ou bem degustada, 
academias de malhação, de meditação, massagem, acupuntura, centros de 
embelezamento, cinemas da mais sofisticada tecnologia e com programação 
variada, de filmes de todo o mundo, espaços não convencionais de salas de 
convenções, em casas no estilo das do Bixiga ou em prédios de pouca altura 
vazados para a cidade. A mesma abertura do espaço do Teatro de Estádio para a 
Natureza, para mistura, e tecnologia, é a de um Transhopping abrindo-se para 
uma estética do gosto de viver e estar, rompendo a fase atual de medo, segregação 
e agorafobia (CORREA, 2004). 
 

 Zé Celso coloca em seu manifesto parte do projeto de Paulo Mendes. Todas as 

instalações nos baixos do viaduto se mantinham somadas às duas torres situadas no outro 

lado do Minhocão que abrigavam o centro de Memória do teatro brasileiro, a produção, o 

bar, a administração, a sala de ensaio e o hotel. Todo o conjunto teria um revestimento de 

piso único. “Poderão ser criadas faixas no chão que guiem o público, iniciando-se talvez a 

partir das estações de Metrô Praça da Sé, Liberdade e Anhangabaú, como em Londres, para 

indicação do lugar” (CORREA, 2004). 

 O prédio do Oficina se desmaterializaria de acordo com o desejo de Zé Celso, 

abrindo completamente a parede Norte e o vão do Janelão, para funcionar como uma Skene 

dos teatros gregos para o Teatro de Estádio, ao lado Oeste do terreno. O Teatro de Estádio 

“encravado na terra, rebaixado, com degraus rebolantes, em ‘volutas impossíveis de curvas 

incorretas” (CORREA, 2004), inspirado na topografia natural tipo Anfiteatro de Canudos. 

Um teatro completamente circulável, com equipamentos “cyber/digital” de última geração, 

em projeções esféricas na cobertura “Cúpula-Óca” do Teatro Total do arquiteto Walter 
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Gropius, com um detalhe a mais, a cúpula é retrátil, podendo estar completamente aberta 

ou fechada.  

A ampla circulação por todo o espaço garante que não seja apenas a área da arena 
central considerada área forte, mas todo o espaço, podendo acontecer o Teatro 
em todos os lugares, numa promiscuidade fértil com o público. Muitas vezes as 
arquibancadas serão focos centrais da ação teatral, ou o espaço áereo, ou as 
galerias da encruzilhada que devem abrir-se para todos os cantos das ruas 
vizinhas em amplas rampas de onde jorre muitas vezes o foco da luz do dia, nos 
espetáculos diurnos, e por onde a brisa da rua possa invadir e refrescar o local à 
noite (CORREA, 2014). 
 

 Ele continua descrevendo a Universidade Antropófaga, “Universidade Popular de 

Artes e Culturas Brazyleiras de Mestiçagem Orgiástica”, que ensina o estudo de um Teatro 

em transmutação permanente, que interessa a todos, além das máscaras sociais e estilos.  

Há necessidade de um outro princípio para as escolas de Teatro. Se o teatro é a 
poética, o estudo, a vivência da arte do trabalho do poder humano, além do 
humano, diante da estrutura coagulada, morta, e de seus personagens covers, 
mascarados, precisa sair do cursinho de Teatro e encarar o trabalho de produzir 
uma civilização que dê passagem a toda a energia humana criada. Tudo que é 
desperdiçado pela exclusão dos sistemas inventados a partir da negação do poder 
da vida presente passa a ser o objeto principal do estudo do teatro. A Formação 
do teatro tem de ser universitária no sentido medieval do termo, não no 
mercantilista e carreirista atual. Universidade como núcleo vivo e livre que une 
diversos saberes, para que possa o Teatro ser em si, uma Universidade de Vida 
(CORREA, 2004). 
 

 E sobre o Oficina de Florestas, que é o desejo de se reconectar com a terra, devolver 

a Floresta, a Mata, ao Bixiga e à São Paulo, através do cultivo, conexão e disseminação de 

toda massa verde que reexistiu ao processo de urbanização da cidade.  

 
O Bixiga precisa de uma Floresta que seja uma Oficina de Florestas, que se 
alastre neste bairro como Maria Sem Vergonha, e em muitos outros lugares. É a 
única reparação possível, depois do Estupro do Minhocão. Vamos ressignificá-
lo, dar-lhe um outro uso, e esverdear, pintar com Quaresmeiras, Ipês, Coqueiros, 
Comigo Ninguém Pode, Cabeças de Frade, Espadas de São Jorge, Parreiras, 
Mangueiras, Chorões, Juazeiros, Palmatórias do Inferno, Palmeiras Imperiais, 
como pretendia Lina, arrancadas para fazer a Sala São Paulo, uma filial de Viena, 
quando poderia ser um Espaço acústico que não destruísse a sonoridade, o canto 
daquelas árvores centenárias (CORREA, 2004). 
 

 Zé Celso termina o texto sugerindo uma ligação financeira com o Grupo SS, na 

gestão compartilhada de todo o espaço através de uma Fundação Silvio Santos: “A Arte 

mais difícil é da Manutenção Financeira [...] A Evolução do Teatro pode levar o teatro a 

ser um esporte de Multidões como o Futebol que hoje já é Cultura. Há de se inventar uma 

Economia para uma Arte que deseja tocar multidões” (CORREA, 2004). 

 A parceria entre Especulação e Cultura resulta em um projeto de um 

megaempreendimento imensamente adensado com o Teatro de Estádio confinado em uma caixa 
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preta. Zé Celso chama então o irmão João Batista Martinez Correa e a sobrinha Beatriz Pimenta 

Correa, ambos arquitetos, para criar o projeto. O resultado é um megaprojeto que ocupa todo o 

terreno com o programa do Teatro de Estádio e da Universidade Antropófaga, com design 

baseado nas curvas de nível de canudos. A cúpula/Oca do Estádio assenta sobre as curvas de 

nível permitindo uma transparência visual e circulatória com o entorno verde. A Universidade 

é colocada na parte alta do terreno, a leste, e é formada por um mar de terraços em onda que 

vão deslizando aproveitando os desníveis do terreno.  

 

Ilustração 143 – Anhangabaú de FelizCidade, projeto JBMC Arquitetura, 2005 a 2011. 

 
Fonte: Disponível em: <http://jbmc.com.br/projetos/teatro-oficina/#/imagens>. 

 

 Em 2010 toda essa história sofre uma revolução, quando em dezembro Silvio Santos 

empresta o terreno para a montagem do Teatro de Extádio do projeto Dionisíacas em Viagem 

e as portas dos fundos do Oficina são abertas, concretizando o teatro-rua preconizado por Lina 

Bardi.  

As Dionisíacas marcam o primeiro pisar no terreno do entorno, um rito teatral de 
descobrimento daquelas terras através da abertura dos arcos do beco ao Norte do 
Teatro e a concretização da Rua Lina Bardi que se transforma em acesso ao 
terreno e ao Teatro de Estádio. Com a abertura do beco o chegar no terreno 
através da concretude da experiência corpo a corpo com o lugar: a descoberta do 
gérmen do Oficina de Floresta, o pomar frutífero preservado pelo Grupo SS; o 
sentir arqueológico de todos os sobrados, da sinagoga, dos edifícios que foram 
demolidos e que agora são matéria prima e formam o chão do terreno com seus 
80cm de entulho; o sambaqui a montanha totem desses entulhos. O terreno do 
entorno é lugar para respirar o cosmo através da amplitude do Vazio. O pisar no 
terreno automaticamente fez necessário um novo projeto para o Anhangabaú da 
Feliz Cidade, um projeto e um novo programa que através da experiência real 
com o lugar, concreta, imante e estimule todas essas descobertas e preserve o 
Vazio (GALLMEISTER, 2017) 
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 É o primeiro contato com o tão desejado terreno do entorno. A partir de então pelos 

cinco anos seguintes o Oficina estabelece contratos de comodato com o Grupo Silvio Santos e 

desenvolve um trabalho voodoo de pesquisa teatral arqueológica para o conhecimento das 

entidades do lugar. Faz experimento de urbanismo cênico na prática. A primeira ação é a 

construção de uma escada ligando Teat(r)o Oficina e terreno. 

 Em 2011 abre o processo da 1º dentição da Universidade Antropófaga vinculada a 

montagem da peça Macumba Antropófaga, baseada no Manifesto Antropófago de Oswald 

de Andrade. Passa a construir uma série de arquiteturas cênicas efêmeras31 vinculadas às 

encenações que passaram a acontecer dentro e fora do Oficina, como uma Oca indígena de 

bambu onde acontecia a cena da descoberta da antropofagia pelo casal modernista Oswald 

de Andrade e Tarsila do Amaral. “Com o prólogo da peça no terreno, naturalmente seus 

elementos, sua topografia, seus muros são incorporados como área de cena: o Sambaquí32, 

montanha de entulho, totem da tabu especulação imobiliária, semeado junto com público 

em várias peças, florescendo em girassóis e outros verdes” (GALLMEISTER in TEATRO 

OFICINA, 2017). Ocorre uma mudança radical na direção do projeto do Anhangabaú da 

FelizCidade: 

 
As sucessivas implantações temporárias experimentadas: a tenda de dois mil 
lugares, a lona de Circo, a tendas menores pros Foyers, nos revelou a importância 
de manter e adorar o vazio entorno ao teatro e na contramão de uma solução 
emergencial de um projeto monumental, nos levou a ensaiar e experimentar o 
programa criado e em criação permanente do Anhangabaú da Feliz Cidade em 
tendas nômades, transumantes, projetos nascidos da necessidade de cada 
encenação, sem uma solução totalitária, anterior a experiência concreta do lugar. 
Para cada peça um teatro [...] a epifania se deu: a descoberta da potência do 
Vazio. Despertamos para atender ao Mundo Orecular e amar o silêncio sagrado 
produzido pelo vazio entorno ao teatro (GALLMEISTER, 2017). 
 

 Paralelo a isso, o Grupo Silvio Santos aceita fazer a troca do terreno por qualquer outro 

da União; o Oficina começa então uma articulação política envolvendo (como recomendado 

por Jurema Machado no parecer do tombamento federal) Estado, Município e União, para que 

essa troca acontecesse e o terreno do entorno finalmente se tornasse público. Essa articulação 

se passa por longos seis anos e quando finalmente todas as condições necessárias para se 

                                                 
31 Pelo contrato de comodato nenhuma obra poderia caracterizar infraestrutura no terreno, por isso todas deveriam 
ser desmontáveis e passavam pela aprovação do Grupo SS. A comunicação estava aberta e fluindo. 
32 Todos os entulhos das demolições realizadas pelo Grupo Silvio Santos continuam no terreno, material que 
causou uma elevação de nível de 80cm em toda área Oeste. Além disso uma montanha de entulho foi acumulada 
com as últimas demolições, ela foi batizada pelo Teat(r)o Oficina de Sambaquí, e se transformou em palco de 
todos os experimentos ali realizados.  
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estabelecer, exigidas pelo Grupo, são sanadas, Silvio Santos desiste e o processo de luta se 

reinstaura. O primeiro Oficina levou seis meses para se concretizar, o segundo um ano, o 

terceiro 13 anos, já o quarto à 36 anos está em gestação e luta.  

 Em 2013, durante a X Bienal de Arquitetura de São Paulo, Guilherme 

Wisnik assume a curadoria e convida o Tea(tr)o Oficina para sediar uma residência e 

elaborar um novo projeto do Anhangabaú da Feliz Cidade junto com um coro de arquitetos 

nacionais e internacionais, o Tyazo do Oficina e um coro de instituições e moradores do 

Bixiga. A base da residência acontece justo no terreno, em uma tenda montada para 

funcionar como Foyer do Oficina. 

 
O projeto criado é a incorporação múltipla da proposta rabiscada por Lina Bo 
Bardi, Edson Elito e Paulo Mendes da Rocha e todos os estudantes que já criaram 
os seus Anhangabaús. Seguindo a direção conquistada durante a Macumba 
Antropófaga – a descoberta do Vazio – o novo projeto explode os limites físicos 
do terreno do entorno [...] A explosão do programa do Anhangabaú da Feliz 
Cidade para outros terrenos, coloca o Oficina de Floresta como primeira camada 
de projeto, conectando toda a massa verde que reexiste no bairro do Bixiga, em 
Sampã; radicaliza a  parte mais pública do programa, a Universidade 
Antropófaga, que transborda para outros terrenos adjacentes ao teatro; transpõe 
o muro criado pelo viaduto com vias de pedestres e ciclovias, que costuram a via 
de carros por baixo e por cima do tabuleiro (GALLMEISTER, 2017). 

 
Ilustração 144 – Explosão do projeto do Anhangabaú da FelizCidade para o Bairro do Bixiga. X Bienal de 
Arquitetura, 2013. 

 



247 
 

 

 
Fonte: Residência Modos de Colaborar, X Bienal de Arquitetura de São Paulo, 2013.  
 

 Também durante a X Bienal, é realizado um experimento prático pelo coro dos 

arquitetos. É plantado uma maquete 1:10 do terreno com grama para ser pisada no Delta 

de Ruas – Jaceguai, Abolição, Santo Amaro e Japurá, exatamente no lugar onde pelo novo 

projeto está a Praça da Paixão, criando uma ação voodoo para transmutar todo terreno 

entorno em Floresta. 

 Com a experiência da Bienal, ficou claro que o projeto do Anhangabaú da 

FelizCidade, assim como as peças de teatro criadas pelo Oficina, não são um monólogo, 

não é uma criação individual de um escritório de arquitetura, mas a contribuição milionária 

de todas as criaturas humanas, naturais, cibernética, místicas, encantadas, uma criação 

pública e coletiva de múltiplas vozes, sons, cheiros, cores, gostos, saberes, percepções, 

identidades. 
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 Como último ato dessa história, em meio à guerra que se reinstaurou a partir de 

2016, quando o Grupo SS desiste de trocar o terreno, e não por acaso todo o cenário político 

brasileiro também dá uma reviravolta, corre um projeto de Lei (PL 805/2017) para a criação 

do Parque do Bixiga na Câmera dos Vereadores. O parque do Bixiga, além de ser um nome 

com apelo popular, é um meio legal encontrado pelo Oficina para concretizar o Vazio do 

terreno. Um Vazio que de vazio não tem nada, é cheio de vida. O texto do Projeto de Lei 

é escrito pelo próprio Oficina, por suas arquitetas e atores. Ele é um manifesto com as 

últimas direções de projeto para o Anhangabaú da FelizCidade  

 Como consequência desse processo, em dezembro de 2017 o Oficina realizou um grande 

Te-ato público pelo Parque do Bixiga, com um roteiro coletivo criado a muitas mãos e vozes, 

blocos de carnaval, movimentos sociais de luta por moradia, movimentos pelos Parques de São 

Paulo, moradores do Bixiga, outras companhias de Teatro de São Paulo, artistas, celebridades, 

pais de santo, padres, rabinos, bruxos, cantores e índios guaranis, que reuniu mais de cinco mil 

pessoas num cortejo carnavalesco pelas ruas do bairro e abraçou os 11.000 m² do terreno do 

entorno.  Depois de realizar lutas urbanas há mais de vinte anos, o Teatro Oficina tornou-se 

hoje, inerentemente, local e objeto de uma luta pela terra (STEVENS, 2015). 

Consequentemente, teatro, ativismo e urbanismo, no caso do Oficina, formam um todo coeso e 

poderoso, que desempenha um papel singular na cidade de São Paulo nos dias de hoje 

(WISNIK, 2016). 
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Ilustração 145 – Te-ato pelo Parque do Bixiga, abraço no terreno do entorno, 2017. 
Foto Jennifer Glass. 
Fonte: TEATRO OFICINA, 2017  



250 
 

E para concluir, 33 

mas não... 

 O trabalho de arquitetura e urbanismo criado pelo Teatro Oficina, todas suas três 

arquiteturas, desejando uma quarta, não acontece por um acaso ou desenvolvimento histórico, 

mas como uma experiência do homem no tempo.  

 
O edifício do Teatro não é um monumento tradicional, atrelado a uma narrativa estável 
e concluída, mas, sim, um constante produtor de narrativas (muitas vezes utópicas), 
‘realizáveis’, que se inserem num fluxo histórico contínuo. Trata-se de uma 
historicidade dinâmica, performativa, pois contaminada com as qualidades da lógica 
teatral, e não apenas arquitetônica, como tradicionalmente ocorre (MACHADO, 
2016).  

 

 

“O tempo linear é uma invenção do Ocidente, o tempo não é linear, é um maravilhoso 

emaranhado onde, a qualquer instante, podem ser escolhidos pontos e inventadas soluções, 

sem começo nem fim” 

(LINA BO BARDI). 

 

“Desejar sozinho é como não desejar.  

Há de incluir um outro para partilhar o desejo”  

(MAURO MEICHES). 

 

“Eu quero todos:  

o amor mortal,  

o imortal,  

o bestial  

e essa maçã”.  

(SEMELLE, na peça As Bacantes, texto de Eurípedes) 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Fazemos voto para que esse trabalho também funcione como voodoo de um estudo mais aprofundado sobre o 
Anhangabaú da FelizCidade, seu urbanismo cênico, um urbanismo antropófago para essas terras de Pindorama. 
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