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Uma tendência do teatro contemporâneo no Brasil, que busca criar um 
pensamento-trangressão é, sem dúvida alguma, uma volta do teatro de grupo. E o 
que é essa criação em grupo e por que essa tendência? Acredito que estar em 
grupo é ser singular e plural, homogêneo e heterogêneo ao mesmo tempo. É viver 
essa postura crítica de trabalho estético no cotidiano e no extracotidiano, na sala do 
escritório e na sala de trabalho. Viver e criar em grupo é saber e assumir sem 
medo que, enquanto no plano artístico buscamos uma desarticulação e um 
redimensionamento de nossos corpos e da obra teatral, no plano cotidiano 
percebemos que nossas relações internas podem ser agenciadas, articuladas, 
programadas, viciadas, artificializadas pela nossa história pessoal, social e do 
próprio grupo. Contradição inerente e intrínseca.  
 
Estar em grupo é agregar matilhas em uma grande matilha, com todas suas 
contradições e multiplicidades. Matilha de homens-lobo - cada qual, em si mesmo, 
matilhas - que possuem em comum somente correr na mesma direção assumindo 
as próprias diferenças e tentando, cada matilha, afetar e se deixar afetar por essas 
mesmas multiplicidades outras, renovando e recompondo a grande matilha. Viver 
em grupo é criar uma microssociedade, com suas próprias leis, jargões e até 
mesmo língua. Uma língua dentro da língua. Não é "outro teatro" que nasce. Outras 
situações é que começam a ser chamadas de teatro.  
 
Colocando um olhar negativo para essa questão, muitos podem afirmar que essa 
visão grupal acaba gerando supostos "guetos", criando indivíduos solipsistas que 
formarão um grupo também solipsista sem qualquer relação com o dito socius, 
criando estéticas e linguagens herméticas, endógenas ou se pautando, de forma 
ingênua e ignorante, em tradições ultrapassadas. Na verdade, prefiro olhar para a 
questão do grupo teatral com um olhar muito mais positivo, pois acredito que 
podemos gerar o espaço, criar os meios, cavar um território para nossos desejos e 
aspirações. E se for necessário ir além: gerar o espaço do espaço, a fenda da 
fenda, o território do território até o limite no qual seja possível respirar. Um 
território no qual essas aspirações e desejos possam ter, se não um "livre curso", 
mas ao menos a possibilidade de existência. E quando digo desejo, não o digo 
como uma substância que preenche um espaço de falta, um espaço vazio causado 
por uma maquinaria social que gera buracos artificiais de consumo que são 
preenchidos com a satisfação de desejos numa eterna relação de busca de prazer. 
 
Não digo desejo como preenchimento de uma falta, um buraco construído 
artificialmente, gerando um regozijo de desejo também artificial. Não. Falo de um 
desejo que, antes de suprir uma falta, nos impulsiona para a construção ou 
reconstrução de novas possibilidades de existência, através de um corpo-em-arte.  
 
Nesse sentido, viver em grupo, em microgrupos - que possuem microaspirações 
singulares, mas que são, em si, pequenas linhas de fuga das forças estratificadas e 
das relações de poder que constituem as relações do socius é, bem ao contrário de 
uma suposta alienação, a geração de focos de resistência, a fundação de espaços 
para desejos singulares.  
 
Criar territórios de desejo e linhas de fuga não é, de forma alguma, "fugir" do 
socius, mas imprimir em sua própria estrutura pequenos pontos de possibilidade de 
reorganização, de devir e mudança para todos os microelementos que esse grupo 
propõe em suas aspirações. É dentro desse território grupal gerado, criado, 
forçado, pressionado que se busca uma revolução do único dentro de uma busca de 
reconfiguração artístico-teatral como uma reterritorialização; a arte cênica como 



um corpo nômade que gera seu espaço, cria seu próprio território por meio e 
dentro de sua própria desterritorialização.  
 
Sabemos claramente que, com essa postura, não faremos a tal revolução social, 
pois não somos grandes e nem ao menos buscamos ser. Na verdade somos apenas 
partículas, pequenas partículas que buscam uma revolução ressignificada, pois 
tentamos redimensionar, por meio de nossos corpos reorganizados poeticamente, a 
própria célula mater social: a relação humana, na dimensão simples do "um a um". 
E, nesse sentido, essa troca-em-arte buscada se torna um ato de resistência das 
doxas e das relações preestabelecidas.  
 
E apesar da certeza dessa vontade de criar fendas e espaços para possibilidades de 
realização de nossos desejos, tanto individuais como de grupo, existe sobre essa 
greta muitas e muitas dúvidas, medos, incertezas, decepções, inseguranças e 
muitos erros. Se opções iniciais nos respondem aspirações e desejos imediatos, 
possibilitando aberturas dessas frestas como possibilidade de pontos de resistência, 
permitindo oxigenar nossas inquietações, esses mesmos espaços geram 
estratificações e relações de poder que, rearticuladas nesse novo espaço mostram 
seus dentes com forças renovadas. E, assim, novos micropontos de fuga devem ser 
encontrados. Nesse sentido, viver em microgrupos também é realizar um eterno 
exercício de readaptação e de renovação.  
 
O que faz, hoje, grupos estarem juntos depois de tantos anos é a consciência da 
necessidade dessa eterna renovação e da re-opção. Esses grupos, vistos como 
espaços de possibilidade de desejo não são espaços confortáveis de convivência.  
 
Muito pelo contrário, são espaços em que, ao lado de pequenas conquistas, grandes 
tristezas, medos, erros e decepções ocorrem e ocorrerão, e que a continuidade de 
existência do grupo terá de ser reconfigurada em todos os seus ciclos e nada 
garantirá sua existência eterna. Paradoxalmente, sabemos que quanto mais essa 
força de criação grupal crescer, maior será o risco de sucumbirmos ao próprio 
microsistema grupal criado. Uma das poucas possibilidades de sobrevivência dos 
grupos cênicos contemporâneos é ter consciência mínima disso. E qualquer 
semelhança com as relações sociais atuais não é, definitivamente, mera 
coincidência.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 20 abr. 2006, Fim de Semana, p. 2. 


