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Resumo: Este artigo aborda o teatro político latino-americano, desde a segunda metade do século XX, 

comparando grupos de trabalho autoral de Brasil e Colômbia. Trata-se especialmente do teatro de grupo, 

que se consolidou com base na pesquisa estética e linguagem própria, desenvolvendo o método da criação 

coletiva. A partir de obras premiadas do La Candelaria (de Bogotá) e do Teatro Experimental de Cali, da 

década de 1970, discutem-se as temáticas desenvolvidas por esses grupos, que continuam em atividade, 

com a perspectiva da relação teatro e sociedade, assim como colonialismo e pós-colonialismo. Usamos 

conceitos benjaminianos para pensar as questões sobre narrativa, história e memória. 

Palavras-chave: Teatro Latino-americano; teatro político; La Candelaria; Teatro Experimental de Cali. 

 

Résumé: Cet article traite du théâtre politique latino-américain, depuis la seconde moitié du XXe siècle, 

en comparant des groupes produisant des œuvres originales du Brésil et de Colombie. Il s’agit en 

particulier du théâtre de groupe, consolidé par la recherche esthétique et le langage propre, en 

développant la méthode de création collective. Parmi les œuvres primées de La Candelaria (de Bogotá) et 

du Teatro Experimental de Cali, des années 1970, os distute les thèmes développés par ces groupes, qui 

sont encore en activité, avec la perspective de la relation entre le théâtre et la société, ainsi que le 

colonialisme et le postcolonialisme. On utilise les concepts benjaminian pour réfléchir aux questions de la 

narration, de l'histoire et de la mémoire. 
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Numa obra intitulada A descoberta da América Latina que ainda não houve, Eduardo 

Galeano diz que “escrevemos, na realidade, para as pessoas com cuja sorte, ou azar, nos 

sentimos identificados. Os que comem mal, os que dormem mal, os rebeldes e humilhados desta 

terra, e a maioria deles não sabe ler” (1999, p. 7). Pois é justo esse dilema que marca o trabalho 

de artistas latino-americanos conscientes de sua posição – ou, melhor dizendo, que “tomam 

posição”, como coloca Georges Didi-Huberman (2017) – numa sociedade construída sobre as 

bases da colonização, do extermínio indígena e da escravidão, que atravessou diversas ditaduras 

e continua desigual, autoritária e racista tantos séculos depois. 

No Brasil, infelizmente, o lusitanismo muitas vezes nos separa da América hispânica, 

fragmentando nossas identidades, culturas e história: criando uma fronteira que é preciso 

derrubar. Ainda que se deva preservar a diversidade cultural e as especificidades de cada país, 

vale também fazer o esforço de nos entender no que nos atravessa e constitui, enquanto América 
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Latina e Caribe; não só com expressão em português e espanhol, mas também em francês, 

inglês e em diversas línguas originárias e crioulas. 

Este artigo destina-se a discutir esses “constituintes e atravessadores”, com base no 

teatro de grupo que se desenvolveu na Colômbia, reunindo artistas preocupados em intervir em 

suas comunidades e na sociedade em geral, a partir da produção artística. A escolha se dá 

porque o chamado Novo Teatro Colombiano mostrou-se um momento muito importante de 

literatura dramatúrgica destas terras, reverberando em diversos países da América Latina. 

O Teatro na Colômbia alcançou seu auge na década de 1970, época em que conseguiu ocupar uma 

posição hegemônica no âmbito latino-americano. Tornando a criação coletiva própria do método e da 

ideologia do trabalho teatral, o Novo Teatro Colombiano não só se integrou a um movimento de tipo 

continental como também se colocou em sua vanguarda. […] Entre 1975 e 1978, o Novo Teatro 

Colombiano ocupou assim uma posição privilegiada na América Latina. (ANTEI, 1989, p. 169; tradução 

da autora) 
O Novo Teatro Colombiano significou uma movimentação no sentido da construção de 

uma cultura de libertação e de intervenção social, sem dúvida sob influência do teatro dialético 

e épico de Bertolt Brecht (cf. BRECHT, 1977) e do movimento marxista, mas com muita 

originalidade e “pé no chão”, no seu próprio chão. Nasce de uma pergunta fundamental, que 

aparece como “preocupação constante, crítica e autocrítica, e dentro da práxis dialética que 

exige que todo questionamento do trabalho teatral se resolva sobre e a partir da cena: que tipo 

de teatro devemos fazer?” (VÁSQUEZ ZAWADSKI, 1992, p. 15; tradução da autora). Quanto 

às riquíssimas respostas que os principais ícones do teatro colombiano – objetivamente, Enrique 

Buenaventura e o Teatro Experimental de Cali, assim como Santiago García e o La Candelaria, 

de Bogotá – deram naquele momento a essa pergunta, impressionantemente, pouco (ou quase 

nada) se sabe no Brasil, o que também nos motiva a esta investigação. 

É verdade que a literatura colombiana ofereceu Gabriel García Márquez à América 

Latina, autor que começa suas atividades nos anos 1950, enquanto o país vive um “despertar 

nacional” de consciência social e de uma atividade crítica, comprometida politicamente, que 

não poderia deixar de suscitar resposta no campo artístico. O processo se liga intimamente à 

pungente necessidade de emancipação cultural, de uma nação, que como a brasileira, esteve 

sempre sob a tutela de um ou outro dominador econômico externo. 

Surgem e se difundem romances a partir da urgência comunicativa e, em certos casos, 

urgência de incidir diretamente na realidade. Esse período é conhecido na história colombiana 

como “anos da violência”, ou simplesmente “A Violência” – que vai pelo menos de 1948, 

quando é assassinado o candidato à presidência Jorge Eliécer Gaitán, um progressista, a 1958 

(há historiadores que datam de 1944 a 1966). Giorgio Antei coloca que “o romance, mais que o 

teatro, manifestou a consciência de si, e que a produção de arte e de cultura é idêntica à 

fundamentação da consciência”, concluindo que “em breve, as tensões sociais e as tensões 

criativas alcançaram fundir-se e engendrar um novo paradigma narrativo” (ANTEI, 1989, p. 

164). Entender esse novo paradigma narrativo é fundamental para compreender o que se 
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seguiu, em termos de dramaturgia crítica na Colômbia e na América Latina, assim como o 

contexto em que, neste continente, vem se fazendo política e arte desde então. A história da 

Colômbia, infelizmente, coleciona períodos de violência e conflitos, assim como o Novo Teatro 

Colombiano coleciona maneiras de narrá-los e enfrentá-los. 

Como já aludido, o movimento colombiano não foi isolado. Também no Brasil se 

formaram grupos teatrais entre os anos 1960 e 1980, com a perspectiva do teatro popular, 

independente e crítico, que inclusive lutaram por se organizar e resistir à censura e à 

perseguição; estes tiveram aproximações com o La Candelaria e o TEC, não só nessas 

motivações e lutas, mas também na busca de formas de criação coletiva, ou seja, de estéticas e 

métodos que dessem conta do conteúdo de suas ideias (cf. I ENCONTRO DE TEATRO 

INDEPENDENTE, 2018[1978]). A Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveis, de Porto Alegre, é 

um exemplo notável disso, com trabalho consolidado e em plena atividade, desde 1978 (cf. 

HAAS, 2017); ou o Tá Na Rua, do Rio de Janeiro, desde 1980. Do período anterior à ditadura 

civil-militar, segue existindo o Teatro Oficina, de São Paulo, fundado em 1958 (cf. FARIA, 

2013). 

O Brasil também influenciou os colombianos. Além de percorrer outros tantos países, 

Enrique Buenaventura esteve no Brasil por uma temporada (1952-1953), morou em Recife, 

trabalhou com Ariano Suassuna e Hermilo Barba Filho; participou do Candomblé e estudou os 

rituais afro-brasileiros na Bahia (cf. RIZK, 2008; e JARAMILLO, 1992); Augusto Boal, por sua 

vez, participou do I Festival de Manizales, ocorrido em 1968, proferindo uma conferência 

memorável (cf. FESTIVAL LATINOAMERICANO DE TEATRO, 1995), e o Teatro do 

Oprimido (cf. BOAL, 2013), conhecido no mundo inteiro, continua sendo um referencial em 

escolas de teatro da Colombia (cf. ARÉVALO IBAÑEZ, 2014) – provavelmente mais que no 

Brasil. 

Em que pesem tais diálogos, trânsitos e características comuns, muito pouco se publicou 

ou traduziu no Brasil sobre o La Candelaria e o TEC, ou suas obras originais, ou algo da 

produção ensaística de Buenaventura e García. Além disso, a fortuna crítica, as peças e ensaios 

mencionados, em sua esmagadora maioria, não estão disponíveis em versões digitais ou 

digitalizadas, nem se encontram nas bibliotecas e livrarias brasileiras. A lacuna é evidente, 

assim como a necessidade de desenvolver estudos na área, não só porque desconhecer nossa 

própria cultura e história é uma forma de miséria, mas também porque artistas e intelectuais 

continuam se questionando sobre estratégias artísticas, culturais e populares de resistência e 

transformação social, necessitando saber mais sobre essas experiências, numa realidade que se 

renova em formas de violência, opressão e autoritarismo, no Brasil e em outros lugares da 

América Latina e do Caribe. Há neste tema um apelo social que exige da academia e dos 

estudos literários uma expansão de seus horizontes para as salas de teatro, para o teatro nas ruas, 
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para os movimentos sociais, para os textos redigidos dialeticamente a muitas mãos, para a luta 

pelo direito à história, “porque a história só se faz contando-se” (FAYE, 2009, p. XXIII). 

Gilles Deleuze diz que “criar é resistir” (cf. BOUTANG, 1995), especialmente na arte. 

E Foucault coloca que “para resistir, é preciso que a resistência seja como o poder. Tão 

inventiva, tão móvel, tão produtiva quanto ele” (1996, p. 241). A resistência de que falo aqui é a 

resistência ao “cortejo triunfal dos vencedores” (BENJAMIN, 2012a, l. 65). Resistência ao 

progresso que constrói e destrói num só movimento, dominando e colonizando incessantemente 

espaços, tempo e mentes. O problema que se coloca é sobre a arte que se pretende voz dessa 

resistência, uma voz combinada de sujeitos coletivos e individuais que atuam para não repetir – 

ou, melhor ainda, para descontinuar – a ordem do mundo. 

A busca por “descontinuar” a história impõe a necessidade de construção de “outra” 

narrativa. Não por acaso, o que vai se desenvolver nesses grupos de teatro é um trabalho 

majoritariamente autoral, além de centrado na criação coletiva (ainda que os métodos variem 

muito). O Teatro Experimental de Cali (TEC) e o La Candelaria (de Bogotá) foram capazes de 

dar expressão às suas questões e necessidades locais, nacionais, culturais, históricas – imediatas 

e em direção ao porvir. Santiago García, fundador do La Candelaria, coloca que a proposta de 

trabalho do grupo, para a montagem de uma peça, deve vir “da própria realidade circundante e 

dentro da qual se movimenta o grupo. Daí a importância de que os integrantes estejam 

ativamente interessados na realidade política e social do país. Isto é, a importância de uma praxe 

política” (GARCÍA, 1988, p. 27). Enrique Buenaventura, fundador do TEC, coloca que “um 

ator dos nossos [...] está sempre perguntando pelo conflito social no qual estão metidos os 

personagens. Enquanto não sente esse conflito, não sente a energia que lhe permite atuar” 

(BUENAVENTURA, 2013, p. 98; tradução da autora). 

As obras desses grupos são teatro político, mas como, desde sempre, o teatro é em si 

político (cf. COSTA, 2011), mais correto seria apontá-las como obras que “tomam uma 

posição” quanto ao real, o que é diferente de “tomar partido” – para utilizar a distinção de 

Georges Didi-Huberman (2017) ao escrever sobre Brecht. A busca desses grupos no campo 

estético e da linguagem, na forma de fazer teatro e de se organizar como grupo, se mantém. E 

muda, porque a vida muda. Os grupos colombianos, todos dois com mais de meio século de 

existência, apresentam uma dramaturgia que se aproxima do teatro épico, sem seguir 

exatamente sua cartilha, que se supera e se renova dialeticamente. 

O La Cadelaria conta atualmente 60 montagens, a maioria delas autorais (cf. LA 

CANDELARIA, 2017, p. 115); e a bibliografia de Enrique Buenaventura tem mais de 70 obras 

dramatúrgicas, considerando versões e adaptações, e quase 90 ensaios publicados (cf. RIZK, 

1991, 327-332), sem falar na imensa quantidade de manuscritos originais ainda por catalogar no 

Centro de Investigação Teatral que leva seu nome (CITEB), que reúne ainda desenhos, pinturas, 

cartas e escritos biográficos. Entretanto, destaco, para estes apontamentos, as obras que 
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ganharam o Prêmio Casa de las Américas (de Cuba) na categoria teatro, as três da década de 

1970: Guadalupe, años sin cuenta (1975) e Los diez días que estremecieron al mundo (1977), 

do La Candelaria (fundado em 1966); e Historia de una bala de plata (1979), do TEC (fundado 

em 1963, como Teatro Escuela de Cali, passando a Teatro Experimental de Cali em 1965). A 

premiação lhes garantiu projeção no país e no exterior à época, facilitada também pela 

consequente publicação dos textos, o que é raro quando se trata de teatro. 

Esses textos são originais (ainda que inspirados em outros e em fatos históricos), 

abordam questões sociais pertinentes aos colonizados e neo-colonizados deste continente. São 

fruto de criação coletiva. São peças da década de 1970, mas poderiam ser deste ano. Nascem da 

história e da necessidade de contá-la como não foi contada, de penteá-la “a contrapelo” (cf. 

BENJAMIN, 2012a), da necessidade recuperar a voz dos que continuam não tendo voz. O que 

se vê nessas obras é uma resistência que revoluciona na forma e no conteúdo, e ainda no 

“como” fazer. 

Os métodos de “criação coletiva” dos dois grupos não são idênticos, mas partem da 

mesma necessidade e no mesmo sentido. Trabalham sobre temas cruciais para o povo 

colombiano; foram estruturados e escritos, mais que a muitas mãos, a muitos corpos, cabeças 

pensantes e sensibilidades em pesquisa teórica, histórica, na sala de ensaio e fora dela. A 

construção desses textos se deu no processo de suas encenações. E vale destacar ainda que o 

todo o trabalho artístico de García e Buenaventura (diretores do La Candelaria e do TEC, 

respectivamente) é permeado por uma característica decisiva: a constante reflexão sobre a 

própria prática (e obra) desenvolvida ao longo de suas vidas – assim como Brecht, inclusive. 

Guadalupe: años sin cuenta traz no título um jogo entre “anos sem conta” e “anos 50” 

(que em espanhol soam exatamente igual). Aborda a resistência popular guerrilheira às ditaduras 

da década de 1950 na Colômbia, que se seguiram ao assassinato do candidato à presidência pelo 

Partido Liberal, que tinha grande apoio popular e perspectiva de vitória, Jorge Gaitán, em 1949 

– ou seja, voltamos ao período em que García Márquez aparece em cena. Os protestos por conta 

do assassinato ficaram conhecidos como “El Bogotazo”, e o período que se seguiu como “La 

violencia”. A peça aborda o momento histórico pela perspectiva do guerrilheiro, também 

assassinado, Guadalupe Salcedo. Os conflitos na Colômbia, entretanto, até o presente não 

encontraram paz. Já passaram por diferentes configurações, com maior ou menor requinte de 

violência e crueldade, com diversas forças organizadas em conflito, sem nunca o povo ter 

conseguido se libertar. Ganha destaque na peça o tema da propriedade de terras, dos conflitos 

rurais, da luta no campo por trabalho e lugar – afinal, o fenômeno do despazamiento de terras, 

que consiste em os trabalhadores e/ou pequenos proprietários serem expulsos ou exterminados 

das terras onde vivem, violentamente, por grupos armados (em geral paramilitares ou 

narcotraficantes), é uma questão central na Colômbia. 
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Los diez días que estremecieron al mundo é uma “adaptação” (distante) do relato de 

John Reed (2010) sobre a Revolução Russa de 1917 (em português: Dez dias que abalaram o 

mundo). A peculiaridade dessa montagem do La Candelaria é que os personagens não são 

simplesmente os soldados, camponeses, trabalhadores ou dirigentes da Revolução Russa 

fazendo a Revolução Russa; mas atores de uma companhia de teatro colombiana tentando 

contar essa história. Eles disputam com o diretor do grupo a versão da história que a peça 

contaria, assim como disputou o povo russo com o governo provisório, ou os bolcheviques com 

os mencheviques, os rumos da revolução, ou, o mais importante: como disputam maiorias e 

minorias os rumos da própria história, em meio a relações de poder pré-estabelecidas, com a 

diferença de que neste caso as maiorias tiveram vez. García diz que a peça trata da “tomada do 

poder por uma coletividade organizada sobre os interesses individuais, que posteriormente se 

definiu como a ordem imposta por uma minoria destroçada pela desordem imposta por uma 

maioria em benefício da maioria e que finalmente se concretizou simplesmente: na revolução” 

(1988, p. 26). No fundo, a peça aborda o mundo do trabalho (urbano e em arte, mas não só), 

aproximando o fato histórico da perspectiva dos trabalhadores de hoje. 

Historia de una bala de plata (História de uma bala de prata, em tradução livre) traz à 

tona o neocolonialismo americano sobre os povos caribenhos, tratando de inversão de capitais 

nos países latinos, de falsas independências e de processos de luta popular em meio a jogos de 

poder, até a arquitetura de repúblicas e ditaduras. O TEC faz uma releitura do que significou a 

independência do Haiti, conquistada pelos escravizados da ilha em 1804, dialogando com outras 

obras – como O reino deste mundo, de Alejo Carpentier (1997[1949]), e A tempestade, de 

Shakespeare (2014[1611]). O reinado de Henri Cristophe no Haiti já havia sido abordado numa 

narrativa mais histórica e menos ficcional em outra peça da companhia, A tragédia do rei 

Cristophe (de 1961, que ganhou o Prêmio Unesco em 1962). Trata do mito do negro 

transformado em imperador, de uma primeira grande vitória dos explorados deste continente, da 

resistência quilombola, que, infelizmente, acabou se convertendo em mecanismo à serviço do 

imperialismo no Caribe. Buenaventura, que se inspira na história sem retratar um lugar 

específico, ou personagens reais objetivamente, coloca que: “o que queremos mostrar é uma 

seleção e um esclarecimento das contradições do contexto, da complexidade de níveis que se 

sobrepõem” (2013, p. 112; tradução da autora). Níveis estes que misturam passado e presente, 

que se dirigem ao que vivemos ainda hoje. Também nesta obra se destaca a questão da terra, da 

propriedade desse meio de produção tão caro às ex-colônias. Na última cena, quando os 

atores/personagens falam com o público, a “velha negra” menciona o mote da peça: “Nossa 

história do Caribe, que ninguém contou!” (id., ibid., p. 95). 

A história que ninguém conta – que não é a daqueles que “saíram vitoriosos” 

(BENJAMIN, 2012, l. 3162), mas a tentativa de registrar a voz de quem não têm voz nos livros 

de história, dos esquecidos, dos vencidos – está presente nessas três obras do início ao fim. 
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Trata-se de uma matéria prima comum: uma “instância presente ‘carregada’ de futuro” 

(BUENAVENTURA, 2013, p. 111; tradução da autora). São obras de memória e testemunho, de 

ficção que não é ficção. São de inquietação quanto à realidade tangível, presente e 

transformável. Como, então, transformar por meio da arte aquilo que é transformável? Nos 

termos de Brecht, para suportar a realidade é preciso compreendê-la como realidade histórica, 

apreendida no habitual e impensado, sempre capaz de “alterar-se ou de melhorar, em todo caso, 

de se metamorfosear” (DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 207). O que atravessa todas essas obras é a 

forma artística de elaborar seu conteúdo político e, mais além, a maneira como “tomam a 

palavra da história”, para darem ao passado uma fisionomia adequada (e também ao presente), 

tomando posição. Afinal, “para saber é preciso saber o que se quer”, e é preciso tomar posição, 

que “é desejar, é exigir algo, é situar-se no presente e visar um futuro. Contudo, tudo isso só 

existe sobre o fundo de uma temporalidade que nos precede, que nos engloba, chamando por 

nossa memória até em nossas tentativas de esquecimento, de ruptura, de novidade absoluta” 

(DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 16).  

Num só movimento, essa dramaturgia resulta num processo de desconstrução ampla da 

narrativa tradicional – literária, teatral e histórica. Em suas teses Sobre o conceito de História, 

Walter Benjamin (2012) enterra definitivamente a ideia de que a História, oficial, possa ser 

verdadeira, justa ou, mais absurdo ainda, imparcial. A História que conhecemos é aquela 

contada pelos “vencedores”. É uma história linear, na qual uma coisa ocorre após a outra, 

justapondo fatos acabados que envolvem heróis e conquistas de modo geral positivas, que 

levariam a humanidade sempre para a frente, fazendo o mundo evoluir e a sociedade progredir. 

Essa história é duplamente violenta com aqueles que, vencidos, não puderam contá-la, nem 

contestá-la. É uma história reduzida de sua complexidade e contradições, de silenciamento de 

seus personagens, de exclusão das suas existências, que tripudia de suas lutas e feitos. E é ainda 

mentirosa perante aqueles que hoje tentam entender o mundo olhando para trás, ou, melhor 

dizendo, entender a sua própria história – presente.  

Na contramão dessa História linear, simples e resolvida, a não linearidade – como 

estrutura – marca a narrativa polítizada. Diversas vozes de não heróis aparecem para compor a 

história. No teatro épico de Brecht, a coisa é contada coletivamente por meio das ideias e das 

ações das personagens, por meio de suas escolhas e, especialmente, em sua transformação, em 

sua existência coletiva, não apenas subjetiva. As personagens são contraditórias e complexas, 

em situações igualmente contraditórias e complexas, que lhes exigem tomar posição. Brecht 

(2005) diz que o teatro dramático representa o mundo tal como ele é, ou seja, paralisado como 

em fotografia; o teatro épico, por sua vez, expõe o mundo tal como ele se transforma. Numa 

compreensão, portanto, dialética da História, o dramaturgo coloca no palco personagens sujeitos 

e sujeitados, colocando em dúvida o que antes era certeza. 
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A narrativa não linear, em Brecht, como a do TEC e do La Candelaria, se constrói 

também quebrando a “quarta parede”. Há uma combinação de diferentes planos narrativos, de 

diferentes perspectivas e, sobretudo, um pé cravado fora da cena, no mundo. Porque derrubar a 

quarta parede é derrubar a ilusão que o drama pretendia assegurar: “creio que o mundo de hoje 

pode ser reproduzido, mesmo no teatro, mas somente se for concebido como um mundo 

suscetível de modificação” (BRECHT, 2005, p. 21). O desmascaramento do teatro é análogo ao 

desmascaramento da sociedade burguesa e capitalista, para “compreender as coisas de modo 

que nelas possamos intervir” (id., ibid., p. 147), revelando o segredo de que são transformáveis. 

Mesmo que um monte de artistas não atribua suas próprias descobertas cênicas a Brecht, mesmo que esse 

movimento de abertura poética do palco seja em grande parte inconsciente das suas origens brechtianas, 

garanto: é com Brecht que o palco é aberto, escancarado, fertilizado, preparado para a explosão da nova 

poesia cênica, para ser novo, amplo, vivo, rico de possibilidades, em suma, infinito (FREIRE-FILHO, 

2005, p. 12). 
Brecht vai além, defende um teatro em que o ator seja também criador, confia nele, faz 

dele “boneco e bonequeiro”, para usar as palavras de Freire-Filho. E, nesse sentido, Aderbal 

completa: “Este é o salto mortal que o teatro deve a Brecht” (FREIRE-FILHO, 2005, p. 16). É 

preciso ser a transformação para transformar. Daí o surgimento da criação coletiva como 

método, rompendo com a hierarquia diretor-ator, patrão-empregado. 

É contra a indiferença que se põe toda arte política; e um mecanismo fundamental 

desenvolvido por Brecht para que a arte política seja transformadora foi, seguramente, o 

distanciamento, ou estranhamento, coisa que o La Candelaria e o TEC souberam bem colocar 

em prática, à sua maneira. O resultado é uma forma peculiar de representação da realidade, 

combinada com altos níveis de imaginação literária, que nunca deixa o leitor/espectador 

indiferente. Os detalhes mais íntimos, as questões mais privadas, se ligam ao infinito 

emaranhado de relações complexas que expõem e problematizam o mundo “tal como este se 

transforma”. 

Um mundo transformável, e uma realidade de relações sociais em que o destino e o inexorável foram 

substituídos pelas possibilidades de mudança que o homem pode fazer. [...] Este era precisamente o 

ensinamento mais importante que havíamos podido desenvolver, com um método de criação a partir das 

reflexões de Brecht, sobre a arte da representação teatral. Encontramos ou descobrimos nossa própria 

leitura e aplicação do efeito de distanciamento que tanto tirava o sono dos seguidores teóricos de Brecht 

(GARCÍA, 2002, p.144-5; tradução da autora). 
Narrativa literária e narrativa da história se cruzam. Completando o raciocínio de Jean 

Pierre Faye, mencionado anteriormente, “uma crítica da história só pode ser exercida contando 

como a história se produz ao narrar-se” (FAYE, ibid.). Assim, “a cena teatral deixa de ser um 

reflexo da realidade e passa a ser objeto de investigação sobre a realidade” (CARBONARI, 

2006, p. 102; destaque original), para transformá-la. 

O que chama a atenção é que as relações de trabalho, a questão da terra e o racismo são 

temáticas recorrentes no teatro político latino-americano. Saltam aos olhos os traços do 

colonialismo e das reações decolonialistas, assim como o entruncamento entre as questões de 

ordem econômica (financiamento de montagens e grupos) e de ordem artística (formação de 

atores, opções e pesquisa estética). Diversas formas de violência de estado e autoritarismo são 
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abordadas, visto que, da dominação colonial às ditaduras, chegando aos estados de exceção de 

hoje, essa estrutura de manutenção do poder não perdeu lugar. 

A questão de gênero aparece mais timidamente, o que não é de se estranhar num 

contexto de predominância masculina nos espaços decisórios, inclusive na condução 

dramatúrgica e na direção dos grupos de teatro. Nenhuma mulher autora ou diretora de peças foi 

citada aqui, mas vale dizer que elas existem com muita força nesses grupos. Atualmente, o TEC 

é dirigido por Jacqueline Vidal, e o La Candelaria por Patricia Ariza. O grupo brasileiro Ói Nóis 

Aqui Traveis vem aprofundando a temática em trabalhos mais recentes, como Kassandra in 

process, Viúvas: performance sobre ausência e Medeia vozes (todos dos anos 2000). Vale 

observar também o peruano Yuyachkani, fundado em 1971, igualmente ainda em atividade (cf. 

HAAS, 2017).  

Não são, portanto, os dramas familiares, psicológicos, de destinos heroicos ou 

sofrimentos de amor que envolvem essas personagens latino-americanas. São suas lutas. 
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