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Quando e se a arte cênica se configura um movimento social 

Resumo: O presente texto tem como objetivo analisar se as movimentações dos grupos 

de teatros na cena política goiana configuram um movimento social. A teoria social será 

revisitada levando em consideração a produção, articulação e a institucionalização do 

teatro em Goiânia e suas ramificações para o interior. O movimento artístico se constitui 

um movimento social? Caso sim, a mobilização artística nas artes cênicas se constitui 

numa parte deste movimento? O teatro é uma atividade artística, cultural e pode ser 

visto como uma atividade econômica ou desta dependente na sua especificidade 

artística. Na cena cultural goiana esta expressão artística, hoje, bastante dependente dos 

incentivos fiscais, se configurou nos últimos anos como uma parte do movimento social 

com expressiva organização de grupos que indicam mobilização que produzem senso de 

pertencimento e objetivos gerados por insatisfação social em determinada situação 

social? Será considerada a literatura critica sobre o tema produzido por Roland Barthes, 

Iná Camargo Costa, Nestor García Canclini, Nildo Viana e outros.  

Apresentação 

As artes tem uma longa história, o inventar e criar sobre o sentido da vida 

usando imagens que possam embelezar, provocar espanto, desejos; registrar em alguma 

forma as invenções que satisfazem desejos e necessidades são situações concomitantes 

com o advento do ser humano. 

O filme “A história do mundo parte I”, dirigido por Mel Books tem nas suas 

primeiras cenas interessantes ironias com a arte. Em uma delas o homem da caverna faz 

pintura na rocha, simultaneamente entra o crítico e após o seu olhar desconfiado urina 

na pintura como forma de reprovação, em outra cena a música é percebida e provocada 

pelo grito da dor de uma pedra que cai acidentalmente e na sequência é jogada várias 

vezes sobre o pé de um homem para que se provoque o mesmo grito. São cenas na 

caverna que provoca riso por ironia, o filme é comédia e busca o riso com situações 

históricas de relevância para a humanidade. 

A ficção é possível diante das bases reais que se vive, brincar, inventar, 

exagerar, e, mesmo quando surreal é porque o momento vivido com suas ideologias e 

bases relacionais concretas permitiram tais eventos. 

As piadas do filme termina por nos mostrar a longevidade do que chamamos de 

arte. Não estou afirmando que a nossa contemporaneidade de arte tem ligações diretas 

com os primórdios do homem da caverna. 



A relação é que desde os primórdios existem invenções, construções, criações 

que deixam rastros do homem agindo sobre a superfície e as matérias disponíveis no 

planeta. A arte grega até hoje nos é conhecida diante de sua perenidade, até hoje atende 

necessidades humanas reais ou meramente inventadas. Inventar a vida com seus 

apetrechos, autovalorizar as criações e de alguma forma reagir sobre elas, parece ser 

uma continuidade das relações humanas.  

Ainda no filme, o humor é tão destrutivo que só provoca o riso efetivo, quando 

um dinossauro come o humorista em ação. No humor é possível unir tempos distintos, 

provocar deliberadamente anacronismos, exageros, etc. mas, responde, em muitas 

situações, necessidades atuais em função de que a semelhança não é mera coincidência 

pois, a imaginação sobre o passado capta o ódio, o horror, o temor, os exageros, as 

alegrias, as dissimulações de sua época, enfim esta embrenhada nas relações concretas 

de sua época, as relações reais sejam elas concretas ou ilusórias mas que provoca 

mobilizações e reações sendo representado o que se vive como se fosse algo passado. 

Da mesma forma se situa o teatro, encenado para provocar prazer, para educar, 

para registrar as informações de uma época, para nega-la, para louva-la. Encenado para 

elevar o amor em suas faces românticas ou trágicas, para evidenciar ironicamente uma 

sociedade que não admite sua crítica. A cena registra suas tensas e intensas relações 

onde submerge e, a depender de seus criadores revela, desvela ou esconde as 

contradições sociais marcadas por classes e uma variedade de subterfúgios que 

estratifica, diferencia, ignora e lhes imprimem “a letra escarlate”. 

Em síntese, a arte move, comove, influência, evidência, dita moda e colabora 

para convulsões na vida social, sejam elas morais, éticas, padrões e mudanças políticas. 

Pois é certo que em escalas diferenciadas o homem age sobre seu meio, nos 

ensina a letra da Banda Titãs que criação e destruição são almas gêmeas que seguem a 

história, no entanto, os impactos variam segundo os modos de produção historicamente 

qualificado e definido, 

O homem ainda faz 

O que o macaco fazia 

Eu não trabalhava 

Eu não sabia 

Que o homem criava 

E também destruía. 

Esse movimento das artes no seio da sociedade e em particular o movimento das 

artes cênicas configura um movimento social? Sendo movimentos sociais um fenômeno 

da modernidade, nesta configuração social o teatro se realiza como um movimento 



social? Essa é a questão desse texto. Tentaremos algumas respostas para esses fluxos e 

refluxos do teatro na agenda social. Como se posiciona essa arte que não é única em sua 

forma?  

O cenário  

As artes tem uma projeção imagética de bela, superior e em vários casos de 

única e por isso, elevada a um consumo seletivo. No caso das artes plásticas poucos 

podem ter a oportunidade de ser consumidor único, pois o alto custo é um filtro 

poderoso. Na economia moderna ser colecionador de belas artes é até uma forma de 

lavagem de dinheiro diante da especulação que eleva os valores das obras. O que seria 

uma bela arte ou as belas artes?  

A obra de belas artes é diferente da arte abstrata, assim como fazer 

barulho com um tambor não é música. A pintura baseada no desenho 

não é imitação fotográfica e, sim, a representação pelos olhos do 

artista, com a finalidade de atingir o espectador. Lembro, por 

exemplo, que a Igreja do Bom Fim, em Porto Alegre, foi representada 

por dezenas de artistas, de diversas maneiras, mas, todos dela 

lembram pelas suas características peculiares (ZELMANOWICZ, 

2012). 

 Diante das particularidades e peculiaridades que os olhos dos artístas são 

capazes de representar, as belas artes o são porque, “Por todas estas razões, 

entendemos que a obra de belas artes é aquela que atinge a alma e desperta no 

espectador emoções e sentimentos estéticos pelas suas excepcionais qualidades 

artísticas (ZELMANOWICZ, 2012)”. 

Representar a beleza, o horror, enfim, todo o fluir dos seres humanos e a 

natureza são possibilidades do artista com a caneta, com o corpo, com os pincéis, com a 

colagem, com os movimentos e etc. 

Mas essa sensação estética quase incomensurável que alguns iniciados 

manifestam seja na construção de sua obra de arte ou na apreciação dela é um produto 

socialmente criando que diferencia uma pequena parcela da humanidade do restante. Se 

apenas uma parte é capaz de produzir excepcionais obras e outra pequena parte capaz de 

apreciar e sobretudo, tem recursos financeiros, que pode ou não estar associado ao 

capital cultural, então é legitimo que estes ditem o presente e o futuro e mais ainda, diga 

como foi o passado e que sentidos este emprestam para as lutas atuais. 

 Essa concepção de arte sublime não é capaz de qualquer piedade com os 

horrores que cria, até mesmo porque se olha para trás é para julgar os fracos, os 

perdedores, como farrapos incapazes de atingir tamanha criação e poder de 



contemplação do humano, o sublime humano que de tão abstrato só é possível na 

especulação das letras que faz da ilusão verdade. 

O fenômeno artístico perpassando a história assume no modo de produção 

capitalista três possibilidades, a intensa comercialização constrangeu a arte a seus 

ditames e esta vai conformando-se a lógica produtiva vigente, mas, é bom saber que 

toda a possibilidade artística esta enquadrada nas torrentes que a oprime e, ainda 

estando subsumida tem reações marginais, Bourdieu descreve assim as possibilidades 

da arte nessa lógica produtiva,  

A partir dos anos 1840, e sobretudo depois do golpe de Estado, o peso 

do dinheiro, que se exerce especialmente através da dependência com 

relação à empresa, ela própria sujeita ao Estado e ao mercado, e a 

paixonite, encorajada pelos faustos do regime imperial, pelos prazeres 

e os divertimentos fácies, em particular no teatro, favorecem a 

expansão da arte comercial, diretamente sujeita às expectativas do 

público. Diante dessa ‘arte burguesa’, perpetua-se, com dificuldade, 

uma corrente ‘realista’ que prolonga, transformando-a, a tradição da 

‘arte social’ – para retomar, mais uma vez, os rótulos da época. Contra 

uma e outra define-se, em uma dupla recusa, uma terceira posição a da 

‘arte pela arte’(VIANA, 2007, p. 46 apud BOURDIEU, 1996, p. 89;). 

 A arte que busca as profundezas do inconsciente coletivo traz a tona muita coisa 

esquecida, selecionada, coisas que podem não achar correspondência ou diante de 

tamanha identificação sofrer rejeição dupla, pois já foi outrora outorgada ao plano do 

que não deve ser provocado ou reprovocado. Essa arte no compromisso consigo mesma 

termina por revelar um forte compromisso com o que foi dissimulado, esquecido, 

violado, fraturado para fazer reemergir certas dores, que traumas não sejam esquecidos, 

que alegrias efêmeras sejam lembradas e que sonhos prometidos sejam recolocados. 

Essa arte não tem compromisso com a sustentação do status quo. 

 A arte admirada por recuperar fases e faces anteriores à atualidade, por recolocar 

o homem em face de seu passado, das promessas não executadas; por atribuir o ser 

humano certa dignidade a sua infância e por mergulhar nas fraturas do ser que vive a 

intensidade de seu tempo é uma arte em que “A produção intelectual, incluindo a 

artística, é determinada pela produção material, a qual não é direta, mas sofre 

mediação do conjunto das relações sociais, (VIANA, 2007 p. 24”). 

 Desta feita a hostilidade do modo de produção capitalista a arte manifesta na 

mercantilização das obras, na separação entre a produção material e intelectual, “Por 

conseguinte, a divisão social do trabalho sob o capitalismo provoca um efeito 

ideológico sobre a arte, pois assim surge a ideia de “autonomia da arte” (VIANA, 

2007. p. 26)”. Essa ideia colabora para objetivos de manutenção dessa sociedade, pois, 



não há autonomia e sim condicionantes que terminam por colocar a arte como uma 

reserva de qualidade ética e estética, portanto, afastada das mesquinharias que assolam 

as relações da sobrevivência humana, assim, sofre fortes financiamentos, tem processos 

de seleção e autorização para ser iniciado e falar como condigno artista. 

Uma das explicações sobre a autonomia da arte esta associada ao narcisismo dos 

artistas, excêntricos, com o “ID” projetado em suas criações e quase sempre negando os 

rígidos valores da vida em sociedade, considerando essa possibilidade Canclini 

interroga-a, A contemporaneidade dessa imagem obriga a perguntar que processo sócio 

histórico gerou a autonomia dos artistas, como constituiu, junto com uma tipologia 

psicológica profissional, o sistema cultural que a sustenta (1981, p. 94). 

Respondendo sua ponderação ele percebe o quanto o capitalismo criou lugares 

consagrados ao ritual da iniciação artística, fazendo de alguns os grandes iniciados e 

deixando as cortinas entreabertas para o nobre exercício de entrada de novos adeptos, 

sendo sempre um caro exercício para se consagrar aos templos das artes, mas se lá 

chegar estará ungido, Esses santuários, unidos ao desenvolvimento econômico que 

tornou possível a formação de um mercado cultural e, portanto, a independência de 

alguns artistas, criaram condições para o idealismo narcisista e o elitismo de nossa 

arte (CANCLINI, 1981, p. 94). O mercado criou as condições para a arte viver da ilusão 

de sua autonomia. 

 A ideia de autonomia da arte esta associada ao que é sublime, superior, coisa de 

gênio, singularidade humana, distinção, a criação genial, tudo isso, não foge a 

subordinação das relações de produção, pois, já esta ordenada a erudição que gera 

dividendos em salões e financia o recalque.  

Numa visita da Atriz Fernanda Montenegro e seu esposo, também ator, final dos 

anos 1990, inicio dos anos 2000. Foi organizada por uma empresa de telecomunicações 

uma conversa aberta com a classe artística de Goiânia. Um jovem, provavelmente 

secundarista, indagou a artista sobre a lei de meia entrada para estudantes, seu 

argumento foi que não caberia a “nós”, dizia ele, a classe artística financiar o acesso de 

estudantes ao teatro, por exemplo. O interessante dessa retórica do jovem é que 

provavelmente ela seria muito mais beneficiado do que sustentador desse direito que 

hora combatia e no mais, o jovem, iniciante no mundo teatral se colocou em pé de 

igualdade com a atriz consagrada no mundo cênico, não respeitou as regras hierárquicas 

do campo. Bobagem, não foi punido por isso, pois, fazia o discurso corrente e assumia a 

bandeira da “classe”. 



Num espetáculo de dança oriundo de Brasília apresentado em Goiânia – tanto a 

visita da atriz como o espetáculo foram viabilizados por financiamentos de leis de 

incentivos fiscais a cultura – após apresentação o debate entre plateia, formada em sua 

maioria por gente do ramo, os artístas e a direção do espetáculo, um bailarino local 

reagiu a uma critica feita ao espetáculo dizendo, “afinal nos esforçamos tanto nos 

ensaios, o domínio da técnica é uma exigência diária e exaustiva, então o 

reconhecimento disso é necessário e nosso”.  

O espetáculo era eminentemente uma saudação às técnicas de dança, para quem 

não esta numa companhia ou não é estudioso do tema, o espetáculo não fazia muito 

sentido, não abria diálogos, a não ser o da crítica direta, pra que e por quê? No entanto, 

a critica não autorizada é uma critica “burra” e por isso deve-se calar. O jovem que não 

entendia a critica de um espetáculo, que se pautava nas técnicas de ensaio, fazia 

apologia do espetáculo centrado no seu vislumbre com a dança, já que era estudante de 

dança numa escola pública da localidade, então afirmava: “só nos conhecemos e 

podemos falar da dor dos ensaios”, por isso, a dança tinha sua dignidade e pronto, o 

espetáculo não poderia ser criticado por um não iniciado. 

Os exemplos servem apenas para ilustrar que o fazer artístico atual afeta seus 

fazedores na entrada com os valores deste lugar, afinal, na maioria das vezes quem 

procura a arte deseja sair do ostracismo, ter fama, assumir muitas coisas que não pode 

ou não adquiriu as condições suficiente para romper com valores morais da família, 

igreja e sociedade; já acredita que ser artista é algo de berço, nato, uma genialidade que 

precisa apenas ser lapidada, ainda que descubra as dores da exaustão de ensaios; 

entende que terá licença para entrar no templo dos deuses e por isso se diferenciar da 

norma, distanciar do cotidiano é condição, é charme. Tudo isso produz tipos, buscas 

esquizofrênicas e aceitação de diversos assédios para que se cumpram seus objetivos de 

ser banhado por purpurinas. 

Servem para ilustrar como a hostilidade a arte no processo capitalista a 

enquadrou e deu novo charme, ainda que o custo da alta exposição ou de sua busca 

contenha altas doses de fugas e frustrações tratadas com ansiolíticos e entorpecentes das 

mais diferentes classificações. 

Essa idílica visão das artes em geral e espalhada nas artes cênicas, o sonho do 

reconhecimento, são para muitos a entrada na caixa cênica porque na verdade deseja a 

publicização da teledramaturgia e os que se sucumbe ao teatro vê nessa arte o lugar dos 

“melhores” devidamente qualificados na arte dramática. 



A psicologia do intelectual (e do artista) pequeno-burguês, que se 

considera integrante de uma elite imaginária “do espírito”, faz com 

que ele se coloque acima de qualquer organização e da necessidade de 

ter disciplina. Quando não é meramente adepto da ordem, da qual 

espera continuar recebendo migalhas, tende no máximo ao 

anarquismo. Por isso, as ideias de organização e disciplina, necessária 

à luta política consequente, aparecem para ele como submissão, 

servidão ou perda de autonomia. E reage a esse sentimento 

denunciando o esmagamento da iniciativa individual. Anarquistas são 

aristocráticos sempre. São portadores de uma paranoia latente: em 

geral veem-se como perseguidos, oprimidos, expulsos, cerceados, 

atropelados. São sempre eles os ofendidos, (COSTA, 2012, p. 52). 

Sendo os movimentos sociais um fenômeno muito recente na modernidade, o 

teatro tem sua estreita relação com o movimento operário, o que ainda não configura 

movimentos sociais, mas, representa uma relação de aproximações de classe, que nega 

essa visão em que o belo burguês é a determinação central da arte, por isso uma arte 

superior e autônoma. Claro que para os signatários da arte com um fim em si mesma o 

belo não tem classe, a associação entre belo e burguesia é circunstancial. 

 O movimento operário construiu aproximações com o teatro e colocou temas 

dos oprimidos na agenda cênica, 

Um dos primeiros capítulos da luta cultural dos trabalhadores 

europeus começa em 1863, quando foi fundado o primeiro partido de 

inspiração socialista na Alemanha, o de Ferdinand Lasalle, que adotou 

como prática rotineira desenvolver atividades culturais com finalidade 

política, (COSTA, 2012, p. 83). 

Nos processos de luta de classes a militância operária percebeu que cultura e 

política são temas diferentes que aproximam-se com muitas possibilidades, era preciso 

romper com a determinação burguesa de que arte tem temas muito sublime para se ver 

as voltas com temas de operários. O movimento operário nas suas pulsações 

revolucionaria criou formas e realizou interferências nos processos consolidados do 

mundo das artes e trouxe para o teatro temas da libertação, emancipação e exploração 

dos trabalhadores, instalava com isso a luta no campo das representações, dos sentidos, 

nas elaborações simbólicas que justificam derrotas, vitorias e movem paralisia e ações, 

Mas como já disse Marx, as revoluções são a locomotiva da história; 

são a festa dos oprimidos e explorados. E Brecht avisava que a arte e a 

cultura não se salvam sozinhas; seu destino depende da reconstrução 

da sociedade em novas bases. Nesse contexto, a tarefa dos artístas que 

se consideram herdeiros da luta que se iniciou com o teatro naturalista, 

pelo direito da classe proletária de ver seus assuntos e problemas 

alçados à condição de objeto da representação artística, é a de ampliar 

ao máximo o campo e o conteúdo da luta de classes. E a dos 

intelectuais que se consideram parte dessa luta é travá-las no plano das 

ideias sobre arte e revolução, (COSTA, 2012, p. 54). 



A ação coletiva ou ação direta; a associação por localidade; os enfrentamentos 

por pão, crença, terra e na morte (TARROW, 1998), são movimentações que 

secularmente, pode se dizer milenarmente, acompanham os oprimidos. Reagir a 

opressão, defender o direito de estar vivo, comer, etc. configura uma variedade de 

movimentos dos oprimidos ao longo dos séculos. Os autores de peças teatrais que leram 

o movimento de classe souberam trazer para a escrita que pudesse ser encenada as 

demandas e como poderiam ser conquistadas. A peça “De manhã à meia noite”, de 

Georg Kaiser repercute essa coletiva possibilidade, não percebida por um critico, mas, 

acentuada por Costa, diz ela,  

Este crítico não percebeu que estamos diante de um pesadelo que 

demonstra ao infeliz sonhador as seguintes verdades: primeiro, que 

não há saída individual para a prisão em que se encontram os 

trabalhadores, mesmo os dos estratos superiores; segundo: a saída 

mágica (desfalque), na melhor das hipóteses, leva a participar da vida 

dissipada e sem propósito da burguesia (jogo e diversão) que, no fim 

das contas, é o espelho – só na aparência desejável – da vida de 

autômatos que levam os trabalhadores (2012, p. 79). 

Os trabalhadores adentram o campo das artes participando da luta de classe com 

ações diretas, por isso, não se esquivam de fazer uso inclusive dos recursos usados pela 

a burguesia, porém, dão outro sentido a essa prática cultural. Penetram nos usos 

cristalizados do drama e repensa o conceito rígido para viabilizar demandas próprias, 

fazem uso do conceito de épico, criando o épico na agenda que demanda temas dos 

trabalhadores e sobretudo, criam intervenções particulares no campo cênico e cultural, 

de uma forma em geral, isto estabelece tensões e disputas com as noções artísticas 

consagradas e em uso na satisfação burguesa. O Teatro Jornal, ou Jornal Vivo (COSTA, 

2012), são algumas dessas expressões nas lutas pré-revolucionárias e revolucionárias da 

Europa no século XIX que adentra o século XX, no entanto, uma expressiva forma foi o 

agitprop, assim definido, 

A ideia básica do agitprop é a mais simples possível: consiste em 

escolher um tema da pauta de lutas – por exemplo, uma greve e seus 

motivos -, discuti-lo, sintetizar a proposta a ser defendida e elaborar 

um texto curto, de dez a quinze minutos, a ser representado para os 

trabalhadores no sindicato onde se realiza a assembleia. Agitação e 

propaganda podem se realizar em função da de absolutamente 

qualquer tema (COSTA, 2012, p. 84). 

Um dos mais afinco nessa empreitada de entender o movimento dos 

trabalhadores e corromper as formas cristalizadas com novos conteúdos foi Brecht, este 

via e criava  papéis para a arte, agia no que gostava e sabia fazer, no entanto, não se 



enganava em relação ao papel da arte na emancipação humana, esta, a arte, precisava de 

algo mais, estava inserida no processo complexo de disputas e por isso o, 

O teatro como meio de produção: o teatro épico pressupõe, além de 

um certo nível técnico, um poderoso movimento social, interessado na 

livre discussão de seus problemas vitais e capaz de defender esse 

interesse contra todas as tendências adversárias (COSTA, 2012, p. 91 

apud BRECHT, 1976, p. 135). 

É provável que Brecht falasse de movimento social a pulsação do organizado 

movimento operário, pois, a cena política dos oprimidos, por mais que houvesse outros 

autores, era ação política organizada a partir das fábricas que dominavam a reação. 

 Mesmo essa organização política com laços íntimos na ação cultural fazendo 

uso do teatro e outras formas não chega ao Brasil nessa época “Nosso teatro passou ao 

largo, no sentido radical da expressão, do que foi o movimento naturalista dos teatros 

livres, e do teatro expressionista, que já era teatro político propriamente dito no plano 

dos assuntos e, na forma, já era teatro épico, (COSTA, 2012, p. 114)”. 

O movimento social 

 Considerando o exposto, no final do século XIX e primeira metade do século 

XX existe uma conexão entre o movimento dos trabalhadores e as expressões das artes, 

entre elas o teatro. Porém, movimento de classe, sendo o movimento operário sua 

significativa expressão, não é movimento social na acepção moderna. 

Por mais que exista essa confusão em que toda reação dos oprimidos ao longo 

dos séculos termine por virar movimento social (FRANK & FUENTES, 1989), não 

parece ser correto trata-lo assim. 

Considerando o seguinte conceito de movimentos sociais “Os movimentos 

sociais são mobilizações de grupos sociais que produzem senso de pertencimento e 

objetivos gerados por insatisfação social (demandas, necessidades, interesses, etc.) com 

determinada situação social” (VIANA, 2015, p. 62). Conclui-se que o teatro é uma parte 

derivada do movimento artístico e não um movimento social, ainda que esta derivação 

possa caber nesta conceituação “Um movimento social gera um conjunto de 

ramificações que muitas vezes são confundidos com ele, mas que são partes ou 

derivações do mesmo, tais como organizações, ideologias, tendências, manifestações, 

etc. (VIANA, 2015, p. 62)”. A ampla maioria dos movimentos geram ramificações, no 

entanto, o teatro que pode compor um conjunto denominado movimento artístico ou até 

construir uma autonomização própria a ponto de tornar em si um movimento artístico, 



tem por ponto de partida sempre uma situação perene, a arte, na maioria dos casos age 

de forma fragmentada, autocentrados, ou seja, são demandas de sobrevivência cênica e 

pessoal, atreladas a um agenciamento privado ou público para responder a uma 

liderança cênica, um elenco e em algumas situações um grupo fechado, quantificado e 

permanente. 

 Vejamos o comportamento das artes e das artes cênicas, sendo esta um 

componente de ações sociais demarcadas ou agindo em função do seu desenvolvimento. 

 Em um levantamento feito para Rumos Itaú Cultural, Fernandes, Gohn e 

Simson, levantamentos sobre o perfil dos educadores e dos projetos sociais, discutem a 

educação não formal e os usos da arte e da cultura nestes, uma das conclusões há que 

chegam é que “O termo “movimento” é utilizado atualmente no linguajar dos 

participantes dos projetos socioculturais mais como sinônimo de ativismo e 

mobilização de protagonistas do que de movimento social propriamente dito (2007, p. 

49)”. Levantamento realizado para o biênio 2005/06 as autoras indicam que apenas 

quatro instituições adotam o termo e outras duas se autodenominam redes de 

movimentos, então concluem “Esse número reduzido indica-nos que os movimentos 

sociais populares não atuam muito no campo da cultura e das artes, embora tenham 

grande presença no campo da moradia, da saúde e do trabalho, tanto na zona urbana 

como na rural (2007, p. 49)”. 

 No Estado de Goiás, mas propriamente Goiânia, nos anos 70 já instituía-se o 

trabalho público dos artístas de artes cênica via Instituto Goiano de Teatro vinculado a 

Fundação Cultural, sendo este presidio por Hugo Zorzetti. Neste momento das artes 

cênicas em Goiás, “A partir dai começaram a ser pagos para fazer teatro, eram 

funcionários públicos que produziam dentro do Instituto Goiano de Teatro, 

(CAETANO, 2009, p. 42)”.  

 O teatro, mesmo com ares de teatro popular é uma ação frágil no Estado, 

debilitado, como a maioria das manifestações culturais pelo o golpe de 64, em Goiás 

sua recuperação não foge a regra. Se tem a sensação que popular é pobre de técnica, 

forma e conteúdo, Renata Caetano cita uma reportagem de 07/03/1981 do Jornal Folha 

de Goiaz, onde se lê a parceria da Fundação de Cultura com os grupos amadores para a 

apresentação de uma peça toda terças do ano, cujo objetivo é popularizar o teatro em 

Goiás, diz assim a autora sobre a peça de estreia, 

A escolha da peça “O Prêmio” para abrir a temporada do projeto 

“Terça Popular” aconteceu por se tratar de uma comédia que agradou 



bastante e alcançou grande sucesso entre o público goiano O objetivo 

de Hugo Zorzetti era levar público novo ao teatro. O texto fácil, e a 

direção de Hugo procurou, sem cair no ridículo, explorar o máximo da 

situação de comédia, (2009, p. 46). 

Do eixo São Paulo/Rio ao “interior” do país a cena é desenvolvida com a 

sustentação particular e ou do público. As artes cênicas é uma demanda de educação 

cultural, de lazer, de arte, de entretenimento, por isso, sua agenda não luta por 

necessidades populares, no máximo diz dela. Quando narra, encena a vitória dos 

vencedores é sublime, quando incorpora as necessidades e lutas de classe e no caso seja 

dos operários ou camponeses se torna objeto de profundas criticas e não aceitação nas 

demarcações estruturalmente ritualizadas na arte que a burguesia incorporou, reordenou 

e comercializou. 

 Um tipo de teatro o do oprimido, sistematizado por Augusto Boal, é uma ação 

cênica que prevê a interferência da plateia e incorpora temas dos trabalhadores foi 

gestado em um longo processo de acesso ao teatro épico, ao entendimento de Brecht e 

de Marx para que uma ação dramática com temáticas populares ou dos trabalhadores 

pudesse ser encenada. Não é difícil ouvir em festivais de teatro ou qualquer evento 

similar a afirmação que teatro do oprimido nem teatro é. 

Portanto, a disputa pelo conceito de arte, sua forma e conteúdo, não só é 

permanente e denota uma hegemonia da arte pela arte, por isso, essa expressão artística 

quando usada para fins socioeducativos ou como possibilidades de mobilização popular 

será rapidamente desqualificada como uma expressão estética da arte cênica. 

O desejo de expandir o acesso ao teatro seja com fins educativos, os nomeados 

com melhores intencionados, ou, para criar plateia que possa consumir essa arte, os que 

desejam públicos pagantes para custear seu caixa de profissional do teatro, e nem uma 

dessas frentes o teatro se tornou um movimento social, pois ele é sempre um apêndice, 

um meio para se chegar a outras necessidades que causam profundas insatisfações.  

Quando uma entidade “Uma organização vinculada ou derivada de um 

movimento social é uma manifestação do mesmo e por isso se confunde com ele 

(VIANA, 2015, p.57)”, constrói suas estratégias como parte do movimento social e 

acessa, por questões conjunturais, o governo e seus programas, ai sim acessa recursos 

para ações de formação que prevê inclusive o uso cênico neste processo, quando, 

Uma organização mobilizadora mantém o vínculo com o grupo social, 

insatisfação social, situação social específica, bem como o senso de 

pertencimento, a forma de mobilização e os objetivos continuam 

coerentes com o movimento social do qual é parte (VIANA, 2015, p. 

58). 



 É neste sentido que por diversas vezes o MST ou entidades a ele vinculadas se 

tornou a parte tomado como todo, por muito tempo o movimento camponês se tornou 

equivocadamente apenas uma de suas ramificações, é óbvio que havia conveniências de 

suas lideranças de hegemonizar e declarar os únicos protagonistas bem como, os patrões 

e o Estado identificam esse grupo como todo o movimento social que lutam pela a posse 

da terra. 

Mas é esta ramificação, com o advento do governo petista, que vai conseguir 

recursos para fazer uso do teatro, o teatro do oprimido, como um recurso educativo e, 

sobretudo, para servir de técnica em suas mobilizações. O exemplo é para demostrar 

que uma forma de fazer teatro é subordinada como técnica para atender outra situação 

que provoca insatisfação social, portanto, quando não vista como fim em si é um 

apêndice qualificado ou não, dai, não é um tema constituidor de uma mobilização de um 

grupo social que gera pertencimento com objetivos numa situação de insatisfação. 

Aos que vivem a luta pautada pelo medo do desemprego ou a procura de 

emprego; os que vivem a ameaça da sobrevivência, portanto, abastecer o celeiro 

doméstico é norte constante, a estes, contemplar o belo, que belo? É uma condição 

quase sempre não permitida. Sustentar a si e sustentar os que se dão o direito a 

contemplação, a produzir profundos sentidos abstratos da existência humana é condição 

para os trabalhadores.  

Então, um movimento social conservador a favor da arte se é ela em suas 

maiores manifestações conservadora, seletiva, impeditiva e em várias situações 

preconceituosa, só se daria para manter o seu já conquistado status quo. Para os 

trabalhadores organizar um movimento social a favor da arte essa, necessariamente, 

estaria conjugada e ou subordinada a inúmeras necessidades. Por isso a arte é 

hegemonicamente uma manifestação derivada de sua institucionalidade, ou seja, são as 

Empresas e o Estado capitalista seus guardiões e provedores, sobrando pouca margem 

para uma ação mobilizadora a favor da arte, mas nunca esquecida nos registros que 

demonstram as lutas operárias aos longos dos séculos. 

Outro elemento necessário para analisar a possibilidade da emergência de um 

movimento social tendo como foco o teatro é a luta de classe “É necessário iniciar 

deixando claro que um movimento social difere de um movimento de classe, tal como 

são o movimento operário ou o movimento camponês, (VIANA, 2015, p. 64)”. O grupo 

social é constituinte do movimento social e não a classe a social, no entanto, entender a 

composição classista de um grupo, seus valores, sentimentos e representações 



colaboram necessariamente para entender o caráter do movimento social em suas 

perspectivas conservadoras, reformistas ou revolucionárias (VIANA, 2015). 

 A divisão social do trabalho, sendo essa a constituidora das classes sociais, 

coloca a luta de classes num patamar distinto das lutas de grupos sociais que constituem 

movimentos. A superação da condição de classe passa por entender, assumir e negar a 

própria condição, por isso, o uso de instrumentos resignificado da burguesia na luta 

emancipatória dos trabalhadores é viável, pois, o fronte não é fora da sociedade 

burguesa, porém, não esquece que só sua negação total pode levar o proletariado a uma 

condição nova. 

Já os movimentos sociais que procuram promover reformas buscam condições 

de ajustes na sociedade vigente e em muitas situações constrange os movimentos sociais 

revolucionários a uma adesão em função da continuada exploração e das possíveis 

negociatas de assunção a posições privilegiadas. 

Por isso os movimentos sociais são hegemonicamente situacionais, respondem a 

grupos policlassistas que a depender da conjuntura até aproxima de perspectivas 

revolucionárias, mas não perduram, terminam por recuar e aceitar os lugares de 

negociação burguesa e propalar pequenas conquistas como necessária no caminho de se 

fazer as grandes conquistas que nunca chega.  

Surgem movimentos sociais que são produtos de subdivisões das classes sociais, 

da situação da juventude, que em vários momentos tem melhores condições de insurgir, 

de categorias profissionais e que podem provocar aproximações consistentes com a 

classe social quando superam a agenda específica ou apenas sucumbir a uma 

transitoriedade situacional e se ajustar as demandas de negociação com o status quo.  

 Os movimentos sociais com demandas específicas são amortecedores do 

confronto social dado diariamente entre as classes sociais, estas são antagônicas e não é 

possível contemporizações estão uma contra a outra, por isso é necessário uma luta 

cultural constante para manter o ordenamento hegemônico e a burguesia tem um arsenal 

de repertórios e aparatos repressor estonteante e extravagante para fazer uso. As classes 

sociais tem uma historicidade dada ao longo dos modos de produção, já os movimentos 

sociais são fenômenos mais recentes, a dinâmica é distinta, 

A história e dinâmica dos movimentos sociais são bem distintas das de 

uma classe social. As classes sociais emergem com a sociedade de 

classes e na sociedade moderna as classes fundamentais surgem com o 

próprio capitalismo, enquanto que os grupos sociais que são a base 

dos movimentos sociais possuem processos distintos de formação ou 

de constituição de um movimento, mas os movimentos sociais só 



emergem na sociedade moderna e em um determinado período 

histórico de sua existência, (VIANA, 2015, p. 70). 

Os movimentos sociais repercutem a divisão social do trabalho seja no sentido 

de querer conservar, reformar ou revolucionar as relações sociais, as demandas em 

disputas que visibiliza situações de opressão e de pleno gozo terminam por provocar a 

emergência dos movimentos sociais, neste sentido, 

Isso significa que o desenvolvimento dos movimentos sociais é 

derivado das lutas de classes, pois sua composição e hegemonia é o 

fundamental para entender seus objetivos, forma de mobilização, tipo 

de insatisfação, etc., ou seja, tudo que caracteriza concretamente um 

determinado movimento social (VIANA, 2015, p. 71). 

Como já mencionado em diversas oportunidades neste texto, a expressão 

artística - o teatro – não é indiferente à sociedade de classes, ainda que sua supremacia 

de concepção da arte pela a arte seja evidente, a arte social ou engajada e ainda, a arte 

popular colabora por tencionar e obrigar o espaço artístico a tematizar essa sociedade 

com suas divisões sociais, de alguma forma evidenciar suas contradições. 

 Nas intensas disputas sociais a formação de uma consciência favorável a lógica 

produtiva é necessária e isto não é mero desejo é produto das relações sociais em que a 

reprodução social da vida determina a consciência. Diante de tal necessidade os setores 

que determinam a hegemonia social sejam no plano da produção e no plano das ideias, 

precisam de um secular e permanente trabalho para convencer os explorados que sua 

situação é normal e o sofrimento é destino e não produto sócio histórico. 

 Todos produzem cultura, produzem sentido genuíno ou sentido diante do sentido 

atribuído para a vida, por meio de ideias, objetos, formas e conteúdos. Há uma produção 

intelectual constante e perpassam todas as classes sociais “entendemos por cultura o 

conjunto das produções ideais ou mentais de uma determinada sociedade (VIANA, 

2015, p. 175)”, os incultos, como dizem os expropriadores de capital cultural, também 

tem uma produção intelectual. A questão é que quem define o que é um produto 

intelectual e o coloca acima das possibilidades, na divisão social do trabalho, apenas aos 

que tem as condições de exercer o pensamento elaborado que pode ou não ser 

ideológico, deixam aos produtores apenas a noção de produzir, mas não refletir sobre a 

produção de bens e de ideias. 

Porém as encomendas podem ser devolvidas, essa divisão social produz 

distinções muito pesada aos trabalhadores e diante disso os trabalhadores elabora uma 

consciência sobre a realidade, que pode avançar sobre uma consciência correta da 

realidade a depender do grau de enfrentamento das tensões de classes. 



Pois a produção dos trabalhadores, no plano de sua elaboração mental é produto 

cultural, reconhecer isso no conflito de classes é que é o problema, pois, os dominantes 

normatizam suas ideias como a s ideias corretas, ainda que seja ilusórias e ideológicas, 

assim a consciência é produto social construído nas relações sociais com isso, 

As formas de consciência emergem a partir das relações sociais 

concretas. A frase magistral de Marx revela justamente isso: “a 

consciência não é nada mais que o ser consciente” (MARX e 

ENGELS, 1991). Isso coloca que a consciência não existe 

autonomamente e em si mesma. Ela é o ser consciente. E qual é o ser 

consciente existente? O ser humano. Este, no entanto, não pode ser 

percebido abstratamente, e sim como ser histórico, social, 

determinado. Dessa forma, o ser humano desenvolve sua consciência 

através das suas relações com o mundo (com os outros seres humanos 

e com o meio ambiente), buscando satisfazer suas necessidades. A 

sociedade muda e os seres humanos também mudam. A sociedade é 

dividida em classes sociais, gerando modos de vida, interesses, lutas, 

representações comuns devido a isso (VIANA, 2015, p. 179). 

 Os obstáculos para que uma real consciência que aproxime da verdade os 

trabalhadores e os estimule a uma reação é decisivamente trabalhado em todas as 

dimensões da vida para que opere a inoperância, a estabilidade a favor da conservação 

social. A arte cênica pode colaborar com esse papel educativo das massas, o 

entretenimento, o culto a exposição, o conturbado ou confuso inacessivelmente 

apresentado para determinar a ignorância do outro e não a ignorância da própria arte. 

Cumpre-se um relevante papel a arte como adereço, ornamentos ou técnica auxiliar para 

os movimentos de conservação de reprodução ou reparação da sociedade e fica vetado 

seu uso como algo revolucionário na mobilização do proletariado. 

A arte no capitalismo depende de seus balanços, melhor, depende dos abalos que 

a neste provoca e suas reações, 

Nesse contexto, o problema da cultura em sua relação com os 

movimentos sociais aponta para a questão da produção cultural e das 

lutas de classes que estão em sua base. Quando ocorre ascensão do 

movimento operário, o bloco revolucionário e produção cultural de 

caráter crítico e teórico tende a se desenvolver. Isso exerce um forte 

impacto nos movimentos sociais. Em épocas de estabilização, a 

hegemonia burguesa reina soberana e com pouca e fraca oposição, 

sendo que sua força nos movimentos sociais é ampla e quase 

generalizada. Assim, a dinâmica cultural do capitalismo tem forte 

influencia sobre a dinâmica dos movimentos sociais (VIANA, 2015, 

p. 202). 

Conclusão  

O capitalismo constrange e em seguida acolhe a arte, dai, o movimento social 

que poderia nascer das necessidades artísticas ou de suas provocações fica a mercê do 

seu uso e não do seu protagonismo. Pensa os artístas que são um dos raros grupos que 



não submetem a ditames políticos e econômicos, doce ilusão, vivem a margem do 

poderio econômico do capital que ordena sua agenda de formas e conteúdo, portanto 

lhes chancela o caminho. 

 Diante do percurso percorrido, tudo indica que o movimento artístico 

denominado historicamente por diversos nomes é um rebelde sobre controle, baila sobre 

a mesa que ceia o “bom burguês” e acorda de ressaca moral sobre a cama do mesmo. O 

alento é que não faltará o elixir que cura a dor provisória do excesso da noite passada, 

pois, outras noitadas virão. 

 Em Goiás, as artes cênicas tem sua pujança ordenada por iniciativas do Estado 

ou de particulares da iniciativa privada. Festivais promovidos pelo o Instituto Federal de 

Goiás na Cidade de Goiás foi nos anos 2000, uma ação pública financiada para 

impulsionar as artes e a educação em que a cena foi acentuadamente explorada. Nos 

governos de Marconi Perillo um festival voltado às artes cênicas foi organizado no norte 

de Goiás – Porangatu; no Governo de Henrique Santilo o espetáculo Martin Cererê e o 

teatro com mesmo nome vendeu a ideia de que em Goiás agora tem teatro; como já 

aludido no texto, nos governos sobre a ditadura militar a Fundação de Cultura agenciou 

e organizou dentro de sua institucionalidade as possibilidades do teatro em Goiás; na 

gestão municipal de Pedro Wilson em Goiânia, os incentivos para o teatro teve o nome 

de Goiânia em Cena. 

 A UCG agora PUC – Pontifícia Universidade Católica de Goiás – criou um 

Programa Cultural em que as artes cênicas mantem uma regularidade no mínimo há 

duas décadas; Com fartos recursos do Estado outra organização que vem incentivando o 

consumo das artes cênicas em Goiás é o SESC – Serviço Social do Comércio; o 

Governo do Estado em uma de suas escolas de artes criou cursos técnicos de artes 

cênicas e a Universidade Federal de Goiás institucionalizou o teatro criando a Faculdade 

de Artes Cênicas.  

Desde o governo Fernando Henrique Cardoso com a criação de Lei de incentivo 

fiscal, outras leis municipais e estaduais de incentivo a cultura proporcionou o 

surgimento de conselhos e fundos de cultura com uma relação direta na manutenção de 

grupos, companhias e elencos, bem como, o surgimento de escolas particulares, sócio 

assistencial e públicas voltadas em suas multiplicidades, também, as artes cênicas. 

 A federação de teatro de Goiás organizou por vários anos um festival estadual 

de teatro, sempre em condições aparentemente muito precária, mas apoiada pela gestão 

pública. Só na última década é que se viu a constituição e consolidação de algumas 



companhias de teatro em Goiás com esse apoio direto dos incentivos fiscais. O que se 

chama de teatro popular é uma vertente quase invisível na cena teatral e com baixíssima 

mobilização e articulação de grupos que agende outras possibilidades fora da relação 

financiamento púbico e privado na manutenção de grupos, elencos e companhias. Não é 

conhecida, até o momento, uma articulação que assuma um teatro político no Estado, a 

não ser breves possibilidades do teatro do oprimido inicialmente motivadas com cursos 

promovidos por projetos ancorados em leis de incentivos fiscais. 

 Tudo isso evidencia a relação institucionalizada das artes cênicas em Goiás, sua 

dependência financeira dos agentes privados ou público e seu distanciamento de 

qualquer agenda politica que manifeste engajamento com demandas populares, a não ser 

quando esta é incentivada pelo Estado, como tem sido na última década, então, algumas 

bandeiras de movimentos sociais tem sido incluída nas representações cênicas.   

A arte cênica tem oferecido ao movimento operário valiosas contribuições em 

sua luta pela emancipação dos trabalhadores, no entanto, não se compara ao repertório 

oferecido aos vencedores, com isso é possível concluir que as artes e a arte cênica como 

uma de suas ramificações estão dominadas nos palácios. Suas negações antagônicas que 

procuram a rua como lugar da encenação, a escrita que escreve as contradições e os 

temas da exploração social, bem como, as necessidades dos vencidos para ser encenados 

são faces de uma expressão que se excluem. 

 Então, o que a história recente do que se denominam movimentos sociais não 

evidencia algo que se possa chamar movimento social das artes ou das artes cênicas, 

mas sim uma colaboração de classe bem acentuada com a burguesia, no entanto, 

movimentações em nada desprezível de colaboração com os trabalhadores, portanto, a 

arte cênica esteve e esta condicionada pela a luta de classes e com posicionamentos em 

que assume os interesses da classe dona proprietária por expropriar o proletariado. 
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