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... comuta-se aos reus, exceto Tiradentes, a pena de morte em degredo perpetuo para os lugares da Africa. E se tornarem a America,
morrerao irrevogavelmente morte natural de forca para sempre.
No meio de tao vivos transportes de alegria, s6 o Tiradentes estava
ligado de maos e pes -que justamente foi declarado por ultimo sedutor- e testemunhou esta nao esperada metamorfose; mas tao corajoso
como contrito, respondeu ao diretor que o confortava ate aqui: -Que
agora morreria cheio de prazer, pois nao levava ap6s si tantos infelizes
a quern contaminara. Que isto mesmo intentara ele, nas multiplicadas
vezes que fora a presenca dos ministros, pois sempre Ihes pedira que
fizessem dele s6, a vitima da lei.
Com estes sentimentos, cada vez mais exercia em sua alma as luzes
de uma graca triunfadora. Estas luzes reluziarn por entre palavras,
acoes e os gestos do semblante.
(Depoimento de Frei Raimundo da Anunciacao
Penaforte: <Ultimos momrnentos dos Inconfidentes
de 1789 , Autos da devassa, vol. 9.)
«Feliz o povo que nao tern her6is , cantou Bertolt Brecht. Augusto
Boal, um dos autores de Arena conta Tiradentes, replica:
Porem n6s nao somos um povo feliz. Por isso precisamos de her6is. Precisamos de Tiradentes>> 1.
Assim, Boal procura justificar o uso no teatro de um personagem da
hist6ria brasileira (do seculo xviii) mitificado, uso esse algo anacronico

<<Concordo.

1 Augusto Boal, Teatro do oprimido (Rio de Janeiro: Civilizacao Brasileira, 1977),
p. 223.
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jai que, em nossa 6poca, a literatura, ou seja, a arte de modo geral, rejeita
toda categoria nao critica, toda simplificaco, todo maniqueismo.
Qualquer povo tem sua mitologia. A existencia de her6is, mitos e ritos
faz parte da identificacao dos povos. Mas, como conciliar a ideia de um
teatro moderno com uma atividade mitificadora?
Para responder a essa pergunta 6 preciso conhecer um pouco o Brasil
e um tipo de teatro criado a partir dos anos 50 que pretendia ser revolucionirio e engajado. Ser revolucionirio significava romper com a tendencia «colonizadora> do teatro mais em voga na 6poca: o TBC (Teatro
Brasileiro de Comedia) que, segundo Boal, juntava um repert6rio todo
estrangeiro, com uma diccao britanica, montagens italianizantes, luxuosas, etc. 2 A ruptura do Arena consistia em dar preferencia a autores nacionais e a uma diccao relaxada, bem como a um despojamento total,
ausencia de montagem, no estilo pr6prio criado pelo teatro de arena.
Arena passa, pelo menos, por quatro fases. A primeira, quando funda
o Laborat6rio de Interpretacao e aplica Stanislawski de manh& at6 a
noite, corno diz Boal; a segunda, quando funda o Seminirio de Dramaturgia, de onde surgem os jovens autores cujas pecas vao ser encenadas
pelo pr6prio Arena, como 6 o caso de Gianfrancesco Guarnieri, Boal e
outros. Essa 6poca coincide com uma grande euforia de nacionalismo, de
identificacao de nossa cultura: surge ai, a Bossa nova: 6 tamb6m a 6poca
da construcao de Brasilia. Uma terceira fase surge depois do golpe de
Estado de 1964 que colocou o Brasil sob um regime ditatorial. A partir
de entao, sendo impossivel representar no palco dramas proletirios brasileiros, Arena se volta para os cl6ssicos, nao para repetir experiencias
j6 passadas, mas para nacionalizi-los. A nacionalizacao consistia em alterar, is vezes, profundamente, o texto classico para que a id6ia principal
fosse transmitida e adaptada ao momento brasileiro. A quarta etapa de
Arena foi a dos musicais. Comecaram com hist6rias de vidas de cantores
famosos, acompanhadas de misicas de protesto. Tiveram umrn grande sucesso, o que fez com que evoluissem para um genero: <Arena conta...>>.
Grandes manifesta96es de protesto caracterizavam essa 6poca (1968)
como as enormes passeatas no Rio de Janeiro e Sao Paulo. A intelectualidade, ainda acreditava na possibilidade de retomar o poder politico para
2 Em recente entrevista para o programa de televisao, Canal Livre, da Bandeirantes, Gianfrancesco Guarnieri referiu-se a importancia do TBC para o teatro brasileiro
e para o grupo Arena. O TBC dera ao Brasil um teatro, um conceito de montagem,
um trabalho de grupo, diferente do provinciano teatro de <<estrelas>> que tinhamos
anteriormente. Gracas ao TBC, teatro mais universalizante, eles puderam gerar o
Teatro de Arena com caracteristicas bem nacionais, e terceiromundistas. Para haver
parricidio 6 preciso haver um pai...
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a democracia. 0 nosso teatro, tanto o Arena quanto o grupo OpiniTio, se
encarregava de despertar a classe media para a necessidade de agir prontamente. Assim surgiu Arena conta Zumbi. Boal e Guarnieri buscaram
na hist6ria do Brasil, como tema, as lutas libertirias contra a opressao.
Com essa experiencia Boal e seu grupo iniciaram uma nova t6cnica,
a do <<Sistema Coringa>, cujo objetivo era de apresentar claramente dua pega e simultaneamente sua anlise, pois o fim
rante a
a alcancar era tanto politico quanto est6tico. Para chegar a t6cnica do
Coringa o grupo Arena retoma e critica todas as suas fases anteriores:
a realista, a de ideias, a de nacionalizacao dos clissicos e mais, o teatro
6pico de Bertolt Brecht e o teatro sacro medieval.
((Arena conta...> devia estimular respostas prontas no espectador
-isso determinava a simplificacao intencional de toda estrutura, o que
Teatro do Oprimido.
tornava o texto maniqueista como afirma Boal, em
A misica era af um importante veiculo l6dico corn o fim de preparar a
plat6ia para receber a mensagem. Alem de personagens, coro, corifeus,
havia um personagem especial: o Coringa. Tal como no jogo de cartas,
magicamente, ele podia preencher varias fun95es, quais sejam, de narrador ou entrevistador (nesse caso ele se colocava no tempo da plat6ia),
de juiz ou de qualquer outro personagem. O conjunto da
devia tomar a forma de um tribunal.
Em Arena conta Tiradentes3, Boal e Guarnieri tomaram um her6i da
Independencia do Brasil, Joaquim Jos6 da Silva Xavier, alferes da Cavalaria Paga de Minas Gerais, apelidado de Tiradentes porque <<tirava, com
efeito, dentes com a mais sutil ligeireza>> . Nossa tradicao hist6rica o
da independencia , salientando a atitude est6ica
aponta como
castigo por uma insurreigio malograda, trinta
maior
o
suportou
que
com
anos antes de nossa independencia politica, j6 que foi enforcado e esquartejado, em praca piblica, em 21 de abril de 1792.
Boal nao hesita em mostrar que usou o mito e nio o homem. Mas, ao
faze-lo, pretende corrigir o mito apresentando tradicionalmente: em vez
de mdrtir, Tiradentes 6 apresentado como herdi revoluciondrio e como
tal, serve de exemplo para a plat6ia brasileira dos anos 60. Tiradentes,
segundo Boal, foi revolucionirio no seu momento, como o seria em outros
pois ele pretendia, embora <<romanticamente>, a derrubada de um regime

<<performance>>

0

<<performance>

<<mrtir

Augusto Boal & Gianfrancesco Guarnieri, Arena conta Tiradentes. As minhas
citac6es sao feitas a partir de uma c6pia Xerox do manuscrito original, conseguida
no Servigo Nacional de Teatro, ja que a peca, impedida de circular pela censura,
ainda nao foi publicada. (Nota de 1980.)
Autos da Devassa, vol. 9 (Rio de Janeiro: Edigio do Instituto Hist6rico e Geogrifico Brasileiro, 1972), p. 178.
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de opressao e desejava substituf-lo por outro mais capaz de promover
a felicidade de seu povo. Tiradentes era um transformador .da realidade
(certamente, Boal inspirou-se no Galileu Galilei de Brecht).
A pesquisa hist6rica feita por Kenneth Maxwell, Conflicts and Conspiracies: Brazil & Portugal 1750-1808 5, coloca o papel de Tiradentes, bem
como o dos outros inconfidentes, no seu devido lugar hist6rico. Maxwell
mostra o conflito de Minas Gerais como o resultado de divergencias s6cioecon6micas entre Brasil e Portugal e aponta para a contradicao entre
grupos de interesses coloniais e os da Metr6pole. Estes reclamavamn poder
absoluto sobre as riquesas extraidas na Col6nia, principalmente a extracao
de metais preciosos de Minas Gerais.
Boal e Guarnieri, os autores da peca, nao desconhecem a verdade hist6rica. Consultaram os Autos da Inconfidencia e alguns trechos sao fielmente reproduzidos na peca. Jogando corn ambos, a verdade e o mito, e
tamb6m com a stira, salvam de certo modo o espeticulo que poderia
cair no ridiculo, se fosse apenas mrnitificador.
O ponto de vista escolhido para contar a Inconfidencia foi o das
<<conversas palacianas>, a casa dos oligarcas que tramaram a conspirada parte do povo que, na verdade
cao; apenas aparecem ligeiros
hist6rica, pouco ou nada participou do movimento. Desse mrnodo, Boal
pretendia falar diretamente a burguesia presente no teatro e lembrar-lhe
lado da hisque aquele movimento libertario do s6culo xviii estava
t6ria>> porque coincidia no tempo com outras revoluc6es libertarias, como
a independencia dos Estados Unidos, a independencia haitiana, cornom a
Enciclopedia, que preparava a Revolu&ao francesa. No entanto ele havia
fracassado, embora fosse construido com armas, dinheiro, gente e prop6sitos definidos.
A peca se apresenta cormo um tribunal. Tiradentes 6 julgado pelo juiz
que 6 representado pelo Coringa. Simultaneamente ao julgamento, vio-se
desenrolando em «flash-back , cenas da organizacao revolucionaria malograda. A abertura da peca 6 uma Dedicatdria -o que faz parte da estrutura do <<Sistema Coringa >-. O espeticulo 6 dedicado a Jos6 Joaquim
da Maia, o estudante brasileiro que a partir Montpellier, na Franca, pensa
pela primeira vez na Independencia do Brasil. Sua carta a Thomas Jefferson pedindo ajuda dos Estados Unidos para o movimento libertario 6 reproduzida tal e qual; tamb6m a resposta de Jefferson 6 lida, no palco.
Esses documentos j6 eram dramticos em si, e Boal soube tirar partido
dos mesmos. Declara o estudante Maia, no seu frances tao especial:

<<flashes>>

<<do

SKenneth R. Maxwell, Conflicts and Conspiracies: Brazil & Portugal 17501808. Cito pela traducao brasileira A Devassa da Devassa: A Inconfid&ncia Mineira.
Brasil-Portugal, 1750-1808 (Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978).
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Je suis bresilien et vous savez que ma malhereuse patrie gemit dans
un affreux esclavage qui devient chaque pour plus insupportable, puis
que les barbares etrangers n'epargnente rien pour nous rendre malhereux, de crainte que nous suivons vos pas. Et comme nous conoissons
que ces fisurpateurs contre la loi de la nature et de l'humanit6 ne songent que a vous accabler, nous sommes decid6s a suivre les frappants
exemples que vous venez de nous donner et par cons6quence a briser
nos chaines et a faire revivre notre libert6, qui est tout a fait morte... 6
Fica clara na peca a verdade hist6rica: que tanto Jefferson, que amava a liberdade, quanto a Inglaterra, eram insensiveis aos apelos do Brasil
porque nao queriam arriscar um comrcio certo comrn a Metr6pole, por
aventura arriscada na America do Sul>.
A primeira cena mostra Tiradentes na casa das Pilatas (prostitutas)
onde atendia, como dentista, a um soldado. Tiradentes aparece, af, como
uma figura agressiva, um visionario fanatico; ele fala na Reptiblica, interroga os presentes de tal modo, que tanto as prostitutas quanto os soldados o acham meio alucinado e tem por ele um misto de respeito e
medo, ao mesmo tempo.
fidelidade a mudanca hist6rica ocorrida na MeA peca focaliza cornom
tr6pole que se reflete na capitania mais rica da Col8nia, Minas Gerais,
na qual o corrupto governador, Luis da Cunha Menezes, o fanfarrho Minesio, satirizado pelo poeta Gonzaga (em sua obra Cartas Chilenas) 6
substituido pelo MVarques de Barbacena. A substituicao representa uma
nova ordem politica na Metr6pole: ap6s a queda do Ministro Pombal
acirra-se em Portugal uma maior rigidez na politica colonial desejosa de
nao permitir os avangos de emancipa9ao que havia na Col6nia, pois extrafam-se nela metais e pedras preciosas, e enriquecia-se no Brasil, clandestinamente (uma oligarquia) sem pagar tributos a Portugal.
Assim, na peca, Barbacena se apresenta trazendo uma ordem da Metr6pole, de cobrar todos os impostos atrasados contra os devedores da
Coroa -a <<Derrama>> era um tributo que caia sobre toda a populacao
e ameagava as fortunas individuais dos plutocratas abastados-. Barbacena, personagem, com ironia chama a atengho para o fato de que era
necessario respeitar a <<honra colonial>>:

<<uma

Calado trabalhe mais
De seu ouro a Portugal

6

Boal, Teatro do oprimido, op. cit., pp. 209-223.
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Pagando somos felizes

Num pais escravizado
Num pais escravizado
Num pais escravizado (p. 25).
A satira e a referencia ao Brasil de 1968 ficam claros, nesse comentirio musical. Ja na 6poca, como ate hoje, discutia-se e discute-se a depend6ncia economica do Brasil comn relago is grandes potencias.
No mesmo ato, fica-se sabendo que Barbacena (cumprindo ordens
reais) havia fechado fibricas, proibido a extrago de diamantes, enfim,
acabado comrn toda iniciativa particular que pudesse contribuir para a autonomia da colinia.
Juntaram-se entao os atingidos pessoalmente, com os ideologos, e assim idealizaram um grande movimento que ficou na hist6ria com o nome
de Inconfidencia Mineira (nome que marca seu malogro). Tiradentes, em
contraste com aqueles que aderiram ao movimento por terem sido atingidos em suas propriedades, 6 o lider desinteressado. Liga-se a Maciel, recdm chegado da Europa com id6ias de emancipacSo e leituras dos Iluministas, e, juntos, elaboram os planos que sao, em seguida, comunicados
aos demais que aderem ao movimento. O discurso de Tiradentes na peca
politicos dernag6gicos dos
6 anacr8nico pois 6 construido com
anos 60; tais como: <maior traihao 6 nao trair quernm trai o povo>...
Na obra de Kenneth Maxwell, ji citada, Tiradente nao temrn, como na
obra teatral, um papel destacado de lideranga da conspiracao, mas 6 apresentado, igualmente, bastante desinteressado (a diferenca dos outros inconfidentes) e com grande entusiasmo nativista, quanto ts possibilidades dos
recursos naturais do Brasil que, livre e industrializado, nao necessitaria
depender de qualquer outro pais.
A peca segue, focalizando as reunites nas casas em que se tramou a
insurreicao. Na casa do Tenente-Coronel Francisco de Paula (homem do
poder), cada inconfidente faz urn relat6rio da forca de que dispbe em
homens e armas. Os poetas Gonzaga e Cl6udio, contraditoriamente, discutem problemas da po6tica neocl~ssica arcadica, em voga na 6poca,
poesia essa, bastante alienada da realidade que eles viviam concretamente naquele momente; Tiradentes pensa que ja possuem o suficiente
em forga, para eclodir a rebeliao. Os outros, cautelosos e medrosos,
acham por bemn esperar e estruturar melhor suas id6ias, para nao correrem o risco de substituir um regime de opessio por outro em que cairiam
na anarquia.
O segundo tempo da obra, inicia-se com duas cenas contrastantes:
Tiradentes inocentemente fazendo suas pregac6es, e Silverio dos Reis, umrn

<<slogans>
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dos inconfidentes, amigo de Tiradentes, fazendo a delacao do movimento
junto a autoridades ligadas a Metr6pole. Simultaneamente, na casa de
Gonzaga, combinam-se detalhes, como a mudanca da capital de Minas
(depois da revoluio vitoriosa) de Vila Rica para Sao Joao del Rei; a
criacio de uma universidade; o distico da bandeira revolucionaria (<<Libertas quae sera tamem - Liberdade ainda que tardia). Tamb6m um
ensaio da rebeliio que devia estourar quando Barbacena ordenasse a
derrama (cobranca dos impostos), com a senha: <Amanhi sera o batizado>>. Em casa de Alvarenga festeja-se o aniversario de sua filha, apelidada
princesinha do Brasil>, e discute-se poesia. Acentua-se, assim, a alienac&o dos revolucionarios com relaao a realidade e a gravidade do momento que viviam.
Uma cena de homens encapucados tira-os daquela contemplaao e
coloca-os no presente brutal: a rebeliio havia sido denunciada, a inconfidencia fora perpetrada. Barbacena havia suspendido a derrama.
Entre hesitac5es, CIaudio, Alvarenga e Gonzaga decidem que a hora
da rebeliao havia passado. Daf em diante as tentativas de fuga, as delaces
posteriori , acentuam o cariter pusilinime e individualista da
maior parte dos inconfidentes. Tiradentes fica s6 no seu heroismo, assume s6 a culpa de todos. 0 tema musical de Tiradentes diz:

<<a

<<a

Estou s6. Sempre estive s6,
aprendi e agora sei:
S6 dois homens me seguiram
Espias do Vice-Rei! (p. 86).
No quinto epis6dio e iltimo, em que o palco assume a forma de tribunal, que ji vinha sendo apresentado em <<flashes>, Tiradentes cresce
em heroismo frente a morte. Boal diz ter usado na cena do interrogat6rio
palavras dos personagens hist6ricos, tiradas dos Autos da Inconfid&ncia.
O individualismo e a pusilanimidade contrastam com a dignidade de Tiradentes que, consciente de seu papel hist6rico, diz: <<Armei uma meada
tamanha que nem em cem anos eles vio conseguir desatar>> (p. 88).
As interrupc5es feitas pelo Coringa, como entrevistador, introduzem
uma nota de stira e de humor, bemn ao gosto brasileiro e contrabalandam
o lado demag6gico da peca. Tal cormno um rep6rter nos intervalos de um
jogo de futebol de hoje, o Coringa interrompe a acio para perguntar a
Barbacena, por exemplo, <Voce se acha um canalha?>. Ou, ao Padre
Rolin, ironicamente, indaga se o clero tem algum interesse na independencia do Brasil; ou a Silv6rio dos Reis:
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-Ei, Joquim Silydrio, o que 6 que voce tem af no bolso? Quero
ouvir de sua boca.
Ao que Silverio responde:
-Se quer me ouvir que me escute: 6 uma carta de delacao. Vou
agorinha levar ao Visconde General. Vamos conversar serio? Traicaoi
entre n6s esti institucionalizada... (p. 66).
O Teatro de Arena mostrava assim que a Inconfidencia se movera em
casas particulares e nos gabinetes oficiais e que o povo nao havia sido
consultado. Seus participantes preocupavam-se comn suas fortunas pessoais
ameacadas pela Coroa e perdiam o tempo em detalhes, tais como o distico
da bandeira ou a mudanga da capital. Festejavam o aniversario da
cesinha do Brasil>>, enquanto Silverio entregava a delacao.
Arena tinha o prop6sito de questionar a plat6ia do Brasil de 1968,
tomando o exemplo de Tiradentes, re-mitificado em her6i revolucionirio:
nao estarfamos n6s, entio, perdendo o tempo em atitudes contemplativas
e outros Viscondes p6em seus soldados na rua?>>.
enquanto
Em um trabalho de 1967, Augusto Boal faz essa pergunta 6. Parece que
tinha razao, pois nesse mesmo momento estava-se elaborando a Ato
tucional n.° 5, que acabaria com as atividades do pr6prio Teatro de Arena, bem como de todo o teatro brasileiro de questionamento politico, du-rante muitos e muitos anos.
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