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Introdução 
 
 

O primeiro contato com o Teatro Oficina aconteceu em Janeiro 2012, durante a 

apresentação da peça As Bacantes a partir de Eurípedes. A encenação tragicómica carnavalesca 

alterou a minha perspetiva sobre esta realidade. O encontro com o Diretor da Companhia José 

Celso Martinez Corrêa, e o ator Roderick Himeros constituiu o início de uma jornada 

intercontinental de descobertas revolucionárias pessoais. Na primeira viagem ao Brasil, no 

Carnaval 2012, menos de um mês depois, encontrei-me com o Diretor Zé Celso, Roderick e 

outros artistas da Associação, como Catherine Hirsch e Camila Mota. Filmei o primeiro desfile 

da Companhia no sambódromo de São Paulo, nesse ano, e descobri pela primeira vez a 

experiência carnavalesca das multidões no Rio de Janeiro. No ano seguinte, profundamente 

transformada por estas vivências, tive a convicção, ao entrar no Mestrado, que o projeto de tese 

seria sobre o Teatro Oficina, apesar de ter dúvidas, quer por onde começar, quer com que 

métodos iria aprofundar a investigação, dada a minha formação em comunicação visual e 

design.  

Decidida a investigar e entender nas suas variadas facetas o movimento cultural do Teatro 

Oficina, através da Antropologia, comecei a tentar decifrar aquele universo desconhecido. As 

pesquisas com a Associação, durante o mestrado em Antropologia de Culturas Visuais, 

começaram com a primeira pesquisa preliminar do terreno, em São Paulo. Com base na 

experiência do carnaval 2013, elaborei um relatório com as notas do diário de campo e o roteiro 

de um vídeo experimental intitulado ‘Carnaval Canibal’, criado a partir das filmagens 

carnavalescas, performances temáticas e imagens das primeiras pesquisas no arquivo 

audiovisual do Oficina. Este vídeo foi apresentado no Ateliê de Imagem da Professora Catarina 

Alves Costa, no primeiro ano letivo do Mestrado.  

Nesta fase de novas descobertas, no âmbito da pesquisa com a Companhia, iniciei as 

primeiras leituras sobre a antropofagia; como manifesto cultural modernista (Oswald de 

Andrade, Manifesto Antropófago, 1928) e como fenómeno antropológico arcaico. Com o olhar 

sobre a Origem da Tragédia1 prosseguiram as leituras sobre os cultos Dionisíacos na Grécia pré 

                                                
1 Nietzche, Frederich. 2005. A Origem da Tragédia, Lisboa: Lisboa Editora  
2 Daraki, Maria. 1985. Dionysos. Paris: Les Éditions Arthaud 

 
3 “Uma das mais conhecidas obras do Teatro Oficina, reconstitui o ritual de origem do Teatro em 25 cantos e cinco episódios. 
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clássica - Dionysos -2 e outras formas de rituais carnavalescos desde a Antiguidade, assim como 

leituras sobre os rituais antropofágicos, em particular na América Latina. 

Durante o ano letivo 2013, analisei a cultura e os fenómenos carnavalescos em várias 

perspetivas, tendo escrito, na cadeira de Antropologia da Performance, sob o prisma Marxista 

da Sociedade do Espetáculo de Guy Debord (1967), um relatório sobre a mercantilização da 

cultura do Carnaval, introduzindo ideias de Victor Turner (1986) e sua “Anthropology of 

Performance”, sobre a linearidade dos rituais carnavalescos em diferentes épocas (arcaico: 

liminial; pós industrial: liminoide). Investiguei ligações entre os fenômenos de canibalismo 

metafórico e literal nas sociedades arcaicas e modernas, e descobri o artigo de Jean Baudrillard 

(2010), - “Carnaval and Cannibal, Or the Play on Global Antagonism”- que olha para o 

antagonismo espetacular da sociedade capitalista pós moderna como um carnaval canibal. Na 

cadeira de Cultura Pop, analisei o fenómeno de massa do Carnaval no sambódromo brasileiro, e 

algumas das concepções antropológicas de Darcy Ribeiro para a construção projetada por Oscar 

Niemeyer no Rio de Janeiro e inaugurada em 1984. 

Durante o primeiro ano do Mestrado, procurei aplicar os ensinamentos das diversas 

cadeiras para analisar esta realidade, em particular as causas e os efeitos da performance 

carnavalesca na psique coletiva; queria entender a catarse que a liberdade revolucionária e 

selvagem causou em mim, no encontro com o Teatro Oficina. Ainda em 2013, o Teatro Oficina 

concretizou a sua primeira performance em homenagem à arquiteta Lina Bo Bardi (1914 – 

1992), que projetou a forma arquitetónica atual do teatro, e é uma das arquitetas mais 

importantes do século XX, no Brasil e no mundo. Esta primeira performance, intitulada ‘Um 

Ônibus chamado Lina’ (2013), foi o princípio do projeto que se viria a chamar “Acupuntura 

Urbana”, que começou por ser uma abordagem da Associação a todas as obras monumentais de 

Lina Bardi, descaracterizadas pela pressão imobiliária e insensibilidade cultural das autoridades 

da cidade, na preparação do que seria o rito do seu centenário, em Dezembro 2014. 

A “Acupuntura Urbana” é concreta e simbólica, ela acontece no ritual teatral e acontece 

na cidade. Com a exaltação das obras de Lina Bardi, no seu centenário, pretende-se tratar o 

corpo urbano e os pontos obstruídos na manutenção das obras com a precisão de uma agulha. 
                                                

2 Daraki, Maria. 1985. Dionysos. Paris: Les Éditions Arthaud 
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Assim, o Museu de Arte de São Paulo, a Fábrica da Pompeia, o Palácio das Indústrias, a Casa 

de Vidro e o Teatro Oficina são pontos em que as agulhas precisam tocar e revitalizar 

concretamente na metrópole. Vários projetos de Lina Bardi se foram degradando, e a missão do 

Teatro Oficina com a “Acupuntura Urbana” tem o propósito de revitalizar as obras 

descaraterizadas, com uma terapia urbanística regenerativa. 

 

 

Figura 1- Foto em zoom do corpo da atriz na primeira performance de Acupuntura Urbana. (Arquivo de Imagens do 
Teatro Oficina) 

 

O trabalho de estágio com a Associação começou no segundo ano do Mestrado, 

oficialmente em Outubro 2014, e durou na realidade mais que seis meses, dado que as pesquisas 

e leituras continuam até à data presente, setembro 2015, ainda com a certeza de haver tanto por 

desvendar e criar. Quando comecei o estágio, parecia-me que o projeto de tese seria 

naturalmente focado nas questões carnavalescas da Companhia, dado que o meu olhar sobre 
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este teatro estava profundamente marcado tanto pela Opera de Carnaval de “As Bacantes”3, 

como pelas experiências empíricas exuberantes do carnaval no Brasil. Na realidade concreta do 

terreno quando cheguei ao Teatro Oficina para começar o estágio, o foco era o centenário de 

Lina Bardi. A companhia estava a preparar o Rito cine teatro gráfico, que estava previsto para 

Dezembro 2014, na data em que tinha nascido, há cem anos, Achillina Bo Bardi, arquiteta, 

designer, urbanista, cenografista visionária profundamente ligada ao Teatro Oficina, pela 

simbiose de longa data entre Zé Celso e Lina Bardi em várias conceções cénicas, culturais e 

artísticas. 

Por estas circunstâncias o trabalho de estágio e o projeto de tese passaram a ter como eixo 

central de análise a ligação histórica do “Oficina” e Lina, assim como as projeções urbanas para 

o futuro da Associação, na celebração do centenário e complementação da obra de Lina Bardi 

no Teatro Oficina. Além das leituras e múltiplos roteiros, textos e soluções práticas, trabalhei 

com a equipa videográfica nas montagens que foram projetadas no Rito, além de participar 

também na própria performance.  

Como consequência das revelações da performance iniciou-se a escrita do roteiro do 

projeto cinematográfico “Acupuntura Urbana”, a transcrição que abordará todas as questões 

sobre as quais a Associação reflete no Centenário de Lina, em relação às suas obras na matriz 

urbana de São Paulo. A Associação ultrapassa as suas fronteiras e desenvolve, com a alma de 

Lina, a perspetiva de um Urbanismo Antropofágico, a destruição criativa encontra seu expoente 

de regeneração concreta na cidade. Este relatório e seu complemento videográfico são o 

resultado das reflexões e criações escritas, fotográficas e cinegráficas produzidas durante o 

Estágio. 

As pesquisas sobre o Teatro Oficina foram se aprofundando ao longo dos últimos quase 

quatro anos, em que começaram os primeiros contatos com a cultura antropofágica da 

Associação.  

 

                                                
3 “Uma das mais conhecidas obras do Teatro Oficina, reconstitui o ritual de origem do Teatro em 25 cantos e cinco episódios. 
Com música composta por Zé Celso (que também assina a autoria e direção), a última tragédia grega conhecida – Bakxai, de 
Eurípides –, é encenada como ópera de Carnaval para cantar o nascimento, morte e renascimento de Dionísios, deus do Teatro, 
do vinho e do carnaval.” (www.teatroficina.com.br/plays/5) 
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A Associação Teatro Oficina 
 

 

Figura 2- O Teatro Oficina, Teatro da Crueldade inspirado em Artaud e o único Teatro total construído e 
em funcionamento, projetado por Lina Bardi. Eleito pelo “Observer”, jornal semanal do “Guardian”, como o 
melhor teatro do mundo por seu projeto arquitetónico. 

 

O cultivo da Cultura na “Associação Teatro Oficina” é inextricável do edifício, na Rua 

Jaceguay 520, e seu terreno circundante, no Bairro Histórico do Bixiga, em São Paulo. As 

transformações que acontecem na arquitetura do “Teatro Oficina” alteram simultânea e 

reciprocamente as práticas da Associação. Tudo o que já está consolidado arquitetonicamente é 

passível de transformações de acordo com a dramaturgia, fundindo a estrutura existente e o 

espaço a ser criado para cada peça, no que Lina chamava de Arquitetura Cénica. Paralelamente 

ao olhar sobre a história e atualidade do “Oficina” e seu território na Cidade de São Paulo, 
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olhamos para as concretizações urbanísticas da arquiteto Lina Bardi, obras inseridas no mapa 

afetivo da população.  

A estratégia de urbanismo avant-garde refletida nas obras de Lina Bo Bardi na metrópole 

Paulistana está interligada no complemento visual deste relatório. Durante o estágio com a 

“Associação Teatro Oficina”, ocorreu e foi fonte de inspiração o Rito do Centenário de Lina no 

Teatro Oficina. Derivada do Rito, a iniciativa multidisciplinar transformou-se no projeto 

coletivo atual de “Acupuntura Urbana”. As celebrações rituais da Associação que evocam a 

obra de Lina começaram em 2013, a convite do curador Hans Obrist da Serpentine Gallery, em 

Londres, e do Instituto Lina Bardi. Antecipando o centenário de Lina, começou assim em São 

Paulo um processo de resgate à perceção da Arquiteto, procurando fazer apontamentos que 

orientem a complementação de sua atual obra. 

 

 

Figura 3 Mapa do Bairro no artigo para a Vitruvius O talento cultural do Bixiga & o Anhangabaú da 
Feliz Cidade (2015) de Marília Gallmeister e Carila Matzenbacher  

 
 

“Acupuntura Urbana” desenvolve-se através da Associação com o fim de complementar a 

obra de Lina, no Teatro e no terreno, e alterar a matriz urbana da cidade, no sentido de 

recuperação concreta de um urbanismo antropofágico e humanista.  
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Figura 4 Vista aérea Avenida Paulista em São Paulo - Fotos Públicas fotospublicas.com 
 

Humanismo definimos como a corrente cultural europeia surgida durante o 

Renascimento, em Itália, em que noções de liberdade e livre arbítrio, abertura e curiosidade 

sobre a diversidade são indissociáveis da teoria humanista clássica. A ética baseia-se na 

universalidade da condição humana. A representação iconográfica do corpo e da anatomia 

humana foi revolucionária durante o renascimento. A ilustração e grafia dos corpos na sua 

diversidade de formas, desde o início dos descobrimentos, é marcada pelo movimento 

renascentista. Séculos depois, com a revolução modernista a iconografia do primitivismo foi 

traduzida em estéticas de abstração; a representação da anatomia corporal trabalha com a 
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deformação do corpo. As imagens do relatório indicam algumas dessas mudanças 

representativas nas linguagens visuais. 

 

Figura 5 Representações do corpo humano no Renascimento Theodore de Bry Tertia Paris 1592 
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Encontros com o Outro 

Milhares de anos antes da fundação da cidade de São Paulo, existia a cultura dos 

Ameríndios, os primeiros a habitar o território. Para entender melhor a atual perspetiva da 

“Associação Teatro Oficina” e sua relação peculiar com o terreno, é preciso primeiro olhar para 

as origens arcaicas e entender a diferença de modelos sociais da cosmovisão indígena, em 

alternativa ao modelo predatório colonizador que, atualmente, prevalece. O encontro entre os 

primeiros viajantes exploradores do ‘Novo Mundo’ e seus habitantes revolucionou a história de 

ambos os continentes. Os relatos de grandes viajantes como Cristóvão Colombo, Américo 

Vespúcio, Pero Vaz de Caminha, Jean De Léry e Hans Städen, entre outros que, ao explorarem 

o continente denominado “América”, descobriram uma “jovem humanidade”, expressa em 

relatos que impulsionaram movimentos culturais, políticos e artísticos revolucionários, na 

Antiga Europa. 
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Figura 6 Representação dos primeiros encontros entre Europeus e Ameríndios séc XIV 

 

A descrição de Cristóvão Colombo do festim antropófago caraíba influenciou as origens 

do mito Canibal, que Michel de Montaigne abordou no Ensaio 31, intitulado “Des Cannibales”, 

Montaigne enfatiza a escolha da razão em relação à voz comum e introduz o princípio de 

relativismo cultural e a ideia humanista de tolerância. Questiona a veracidade da cultura 

“civilizada” e as designações dos europeus de selvageria e barbárie que foram atribuídas aos 

antropófagos. Montaigne, ao comparar os Europeus ao povo Tupinambá do Brasil, procurou 

mostrar a barbárie da ação destrutiva consequente da colonização europeia. As suas descrições 

dos Tupinambá mostram a harmonia destes com a natureza, o seu modo de vida em abundância 

que ultrapassa todas as imaginações da Idade de Ouro, desde Homero e Hesíodo (750 a 650 

A.C). Montaigne compara este povo natural e puro a frutos selvagens ameaçados pelo gosto 

corrompido dos Europeus. Para Montaigne a inocência em estado natural dos Tupinambás é 

mais pura que o estado de civilizado. Montaigne, fora do pensamento convencional de sua 
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época, comentou a “História de uma viagem feita à terra do Brasil”, de Jean de Léry (1578), no 

seu Ensaio “Des Cannibales”. Nos seus comentários, pôs em causa a sua própria sociedade e 

condição humana, abriu diálogos e impulsionou respostas provocatórias. A representação de 

Montaigne do selvagem nos Essais contribuiu profundamente para o pensamento humanista da 

Vanguarda Europeia ao redefinir o que é a Cultura e a sua importância na própria definição de 

humanidade. 

 

Figura 7 Tupinambas gravuras Teodore de Bry livro Jean de Lery 1578 

Os encontros de viajantes e conquistadores com o primitivo do Novo Mundo, as 

descobertas míticas fascinavam artistas e filósofos europeus, desde o fim do século XV. A carta 

de Pero Vaz de Caminha, datada de 1500, descreve com simplicidade a sua primeira impressão 

dos primeiros encontros com os Ameríndios do Brasil, e constitui inspiração de várias apologias 

Europeias feitas ao selvagem no seu état de nature ou “estado natural”.  
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Figura 8 Preparação da carne humana gravura Theodore de Bry 1578 

 
A visão de mundo do selvagem, do antropófago, alterou de forma revolucionária a visão 

existencial de grandes pensadores e artistas europeus e americanos, ao longo da história. No seu 

artigo “Canibalismo Transcontinental no avant garde francês e brasileiro - A negociação de 

identidades e alteridades latinas através do motif da Antropofagia”, Thorsten Schuller (2011, 

s.p) escreve que o “Canibalismo, na sua forma concreta (como prática social de comunidades 

selvagens) e na sua forma codificada, é, desde séculos, de Montaigne a Brett Easton Ellis, um 

fantasma da literatura no mundo inteiro”. Encontram-se textos importantes sobre o canibalismo 

em África, na Europa, na América Latina e na América do Norte. No Brasil, o movimento 

antropofágico é mesmo erigido a uma corrente artística fundadora de uma identidade cultural 

brasileira, que marca os debates intelectuais até ao fim do seculo 20. De acordo com Schuller, 

”Cette contribution aimerait souligner l’aspect transcontinental de la circulation du motif du 

cannibalisme qu’on trouve dans la littérature et dans les Beaux-arts avant-gardistes en Europe et 

en Amérique latine, surtout au Brésil”. (s.p) 

Seguindo o pensamento de Schuller, “Sigmund Freud constata em 1930 no seu ensaio 

pessimista Das Unbehagen in der Kultur (o Mal estar na Cultura) que o plano de criação não 
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tinha previsto a felicidade do homem” (s.p.). A constatação pessimista pode resumir e ilustrar o 

espirito avant-garde. O ponto inicial de suas programações era sempre um descontentamento 

com as estruturas existentes (sociais, políticas, estéticas) e a tentativa de sair desse mal-estar da 

civilização ao destruir tudo o que está ligado ao passado, e sublinhar os novos paradigmas (o 

sonho, o absurdo, a velocidade, a técnica, etc.). No avant garde europeu, o novo paradigma que 

serve de escape ao mal-estar é o Primitivismo, a mise en scène de culturas ditas selvagens e 

bárbaras como contra-modelo de uma sociedade burguesa. Já na poesia decadente de Rimbaud 

que influenciou fortemente o avant garde, o “negro” serve de símbolo de alteridade diante de 

um mundo baseado na axiomática eurocêntrica. Rimbaud (2007 [1873]), na sua Saison en 

Enfer, pensou “pesquisar a chave do festim arcaico para reencontrar talvez o apetite.” (133). 

 

 Figura 9 William Adolphe Bouguereau Inferno Dante e Virgilio 1850 

 

Olhar a revolução selvagem como um resgate de forças subjugadas pela “domesticação” 

do Estado na sociedade dita civilizada; a abordagem literária ao canibalismo baseia-se, no 

mesmo princípio. E é a imagem de tudo o que a sociedade burguesa e civilizada não é. Uma 

citação de Oswald de Andrade (2008 [1928]) pode explicar este modo de alteridade bárbara 



14 
 

associada ao motif do canibal: “O índio não tinha polícia, nem repressões, nem doenças 

nervosas, nem serviços de ordem, nem vergonha de estar nu.”(s.p.) . De acordo com Andrade, 

citado por Schuller (2011, s.p.),               

L’Indien devient ainsi, dans un sens Rousseauiste, l’incarnation de la santé mentale. Tudo o 

que faz parte da civilização - se acreditarmos em Sigmundo Freud - é desconhecido aos índios 

de Oswald de Andrade: eles não conhecem forças de ordem, vivem num estado natural e não 

reprimem os seus instintos. Isto leva não somente a um estado de saúde mental, mas também a 

um estado de saúde social: “Só o selvagem nos salvará” na perspectiva de Oswald de Andrade. 

(trad. do original).  

 

Figura 10 Uma viagem a Terra do Brasil Jean de Lery gravuras Theodore de Bry 1578 

       As diferentes interpretações do estado selvagem nos vários continentes são nítidas. O 

canibal ou antropófago é um fantasma da alteridade, é revolucionário, um agent provocateur 

que inverte as ordens impostas pelo Estado dominador. Pelo seu poder de subversão, a 

Antropofagia teve uma forte influência na Literatura e nas Artes do avant garde europeu. 

Encontramos referências em Apollinaire, Marinetti (1909) e seu Manifesto Futurista, assim 

como num dos manifestos mais importantes do Dadaísmo, o Manifesto Canibal, de Francis 
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Picabia (1920), que fundou a Revue Cannibale, no mesmo ano. A alegoria canibal no 

primitivismo é sinónima da carnavalização sincrética Brasileira. Como um desenvolvimento do 

que foi esboçado no Manifesto Pau Brasil, Oswald de Andrade escreve o Manifesto 

Antropófago, em 1928, que tomou grandes proporções no Brasil. Segundo Thomas Schuller 

(2011), os textos não falam de fato sobre homens que comem carne humana, mas transportam 

de uma maneira geral um gesto de provocação, de violência e destruição. O canibalismo torna-

se um símbolo da alteridade selvagem que se distancia das correntes existentes. Como os 

contatos entre escritores e artistas europeus e latino americanos eram múltiplos e variados, no 

início do século XX, podemos constatar que havia uma avant garde comum, ou uma avant 

garde partilhada entre os artistas dos dois continentes.”   

 

Figura 11 Guillaume Apollinaire Calligramme Saignante_flèche 
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Figura 12 Revue Cannibale Francis Picabia 1920  
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Figura 13  Tarsila do Amaral  ‘Abaporu’1928  
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Figura 14 Página da Revista Antropófaga 1928 

 

Na nossa época contemporânea, o princípio do século XXI, a Associação Teatro Oficina, 

com seu projeto multidisciplinar de urbanismo antropofágico no centenário de Lina Bo Bardi e 

subsequente complementação da sua obra no terreno, é o elemento ativo do movimento, estando 

desde 2011 no processo de formação da primeira Universidade Antropófaga do Brasil.  
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Figura 15 Novos projetos urbanísticos para a Universidade Antropofaga 

 

Figura 16 - Chamamento da primeira turma: “A Associação Teatro Oficina Uzyna Uzona chama aos que 
queiram,em todo Brasil, formar-se e formar a “1ª Turma da Universidade Antropófaga”.  

Mestres e Aprendizes de todos os Saberes e Sabores, para fazer no Teatro Oficina a “Macumba Antropófaga 
Urbana” inspirada no Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade, estatuto da Universidade a ser aberta para 
todo o público no dia 16 de agosto de 2011, terça-feira, aniversário dos 50 anos do espaço do Teatro Oficina, dia 
de Omolu e Elvis Presley. 

Na testa do Teatro Oficina está fincada uma Bigorna de Ferro. Há 53 anos é símbolo dos Ritos do Oficina, onde 
se malha a ferro e fogo a velha Anatomia do Corpo Colonizado, para nele nascer o Corpo Ator do “Atleta Afetivo”, 
atuador dos Coletivos de Arte e Tecnologia. Estes novos Coletivos vão criar pragmaticamente os primeiros 
percursos da Universidade Antropófaga, através da encenação do Rito Fundador da Antropofagia na fase queda 
do dente do siso.” José Celso Martinez Correia Teatro Oficina Online (2011) 
 

 

O choque de culturas entre o Antigo e o Novo mundo foi também uma deglutição cultural 

recíproca que aconteceu desde os achamentos no território Ameríndio, uma revolução sincrética 

que teve um impacto profundo tanto na história Europeia como na História que chamamos 

Brasileira.  
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O mito do Nobre Selvagem, que se desenvolveu no século XVIII e tem as suas fundações nos 

exploradores e conquistadores dos Descobrimentos e Renascimento, é uma idealização utópica dos 

humanos que viviam imersos na plenitude da natureza selvagem, num paraíso na terra, numa Idade 

de Ouro que antecede o pecado original e a contaminação industrial metropolitana. O mito que 

divinizou o primitivo permitiu a grandes pensadores europeus, como Montaigne e Rousseau, 

desenvolver uma linguagem revolucionária de crítica social sobre as aberrações e injustiças da sua 

sociedade colonizadora, que consideravam corrompida pelo desejo dominante de exploração e 

riqueza material. 

O olhar de Jean Jacques Rousseau sobre o mito do selvagem desenvolveu uma filosofia 

humanista revolucionária sobre o estado natural do ser humano, que Rousseau associou à liberdade 

- o selvagem existia num estado natural livre.  

 

 
Figura 17 Gravuras Theodore de Bry Jean de Lery 1578 

O conceito de état de nature é central do ponto de vista do sistema jurídico francês, 

porque constitui o fundamento filosófico do Contrato Social (1762), que inspirou os 

revolucionários franceses na redação da primeira declaração dos direitos humanos –  

“Déclaration des droits de l’homme et du citoyen” (1789) - e, em particular, o artigo 6º -  
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“Loi d’expression de la volonté générale”. A vontade geral distingue-se da vontade 

particular, através da qual cada indivíduo procura o seu bem pessoal. É sobre esta vontade geral 

que se baseia o Contrato Social. Na obra “Du Contrat Social”, Rousseau (1762) propôs-se reformar 

a sociedade em que vivia, um mundo em que o regime não permitia a expressão livre nem da 

vontade geral nem da particular. Rousseau expôs a sua conceção do estado selvagem, natural, o 

état de nature, ligada à perfetibilidade humana e apresenta a propriedade privada como fonte de 

todas as desigualdades. Para Rousseau (2012) “renunciar à sua liberdade é renunciar à sua 

qualidade de humano” (s.p.), assim como anular a liberdade de outro ser humano é um ato imoral e 

contra natureza. A fórmula de Rousseau, “L’obéissance à la loi qu’on s’est prescrite est la liberté” 

(a obediência à lei que prescrevemos a nós próprios é a liberdade), serviu de referência filosófica 

numa das mais importantes revoluções na história da Europa, a Revolução Francesa (1789 - 1799).  

 
Figura 18 Eugène de la Croix La Liberté guidant le peuple 1830 

O reencontro com o primitivo ao longo da história provocou revoluções transcontinentais. 

Oswald de Andrade et al. (1991, 251), em Estética e Política, segue a linha histórica do impacto 

na imaginação coletiva do Antigo Continente depois do contato com o Novo Mundo: 
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As descobertas, e sobretudo a descoberta do homem primitivo foram o que de fato pôs fim a 

estabilidade do orbe antigo e a seus quadros intelectuais, sociais, económicos e políticos. O 

aparecimento do homem natural, isto é, de uma humanidade diferente da que era então 

conhecida, tanto nos países do ocidente quanto na Africa abordável, ou nas terras e costumes 

do Oriente, trazidos pelos relatos de Marco Polo e dos primeiros missionários cristãos que 

afrontaram o leste desconhecido, trazia uma convulsão de consequências tremendas para as 

idéias da época. Seria como, se nos nossos dias, surgisse na Terra um grupo de habitantes de 

Marte.  

Figura 19 Estudos Avançados - Imagens de índios do Brasil: o século XVI  
 

Daí proclamar o Manifesto nas palavras de Benedito Nunes (1995, 18), que, 
 

(...) sem nós a Europa não teria sequer a sua pobre declaração dos Direitos Humanos. Num ato 

de posse, que equivale a uma crítica da razão política do exotismo, pois foi a trajetória 

ideológica do nosso antropófago que introduziu o Novo Mundo na literatura européia. Ou seja, 

a revolução caraíba iria devolver-nos o impulso originário, que unifica todas as revoltas 

eficazes na direção do todo humano. 
Desse ponto de vista, a revolução caraíba, protótipo das revoluções sociais, superaria as 

anteriores - a Francesa, a Romântica, a Bolchevista e a Surrealista - e assumiria, num 

surpreendente efeito de humor oswaldiano, a paternidade de todas.  
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Figura 20 Capa Manifesto Pau Brasil 1924 

 

Acrescenta Benedito Nunes (1995, 18), que, 

 

Em Oswald de Andrade se filiam, quanto à sua génese, aquelas mesmas ideias que são 

legítimos rebentos do instinto caraíba e demarcam o percurso da rebelião universal. A rebelião 

individual com que acena a Antropofagia, essa, está ao serviço da revolução caraíba, de que as 

revoluções todas são aspectos imparciais, incompletos; “maior que a revolução francesa”, 

emprestou seu impulso à rebeldia romântica, a revolução bolchevista, ao surrealismo, e, 

finalmente, ideia que já conhecemos desde o Manifesto Pau Brasil de 1924, à ação 

transformadora da técnica que produziu com uma nova escala da experiência humana, o 

selvagismo da sociedade industrial.  

Em paralelo à exportação da poesia Pau Brasil, transportando ao mercado mundial a 

originalidade nativa, haveria uma retomada por nós do impulso antropófago de rebeldia, 

matéria prima indígena com que - através de relatos como os de Jean De Lery, missionário da 

França Antártica, ou “Villegaignon Print Terre” - a imagem da independência e altivez dos 

Tupis cristalizou-se depois da elaborada por Montaigne e Rousseau, percorrendo uma trajetória 
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reconstituída num ensaio de Affonso Arinos, sobre o conceito de homem natural, sujeito de 

direitos imprescritíveis, de cuja vontade, todo poder político emana.  
 

 Thomas Hobbes, que é um dos primeiros filósofos a introduzir a noção de estado de 

natureza, tenta imaginar como seria o humano na ausência de toda a determinação social, de toda a 

lei. Este estado, que não existiu, serve a função filosófica que permitiria compreender a extensão 

do que a sociedade, enquanto condição da humanidade enquadrada pelo Estado, influencia o 

humano. Além de condição histórica, condição originária da humanidade, ou hipótese fictícia para 

a compreensão da lógica do social, o estado de natureza é também uma experiência do 

pensamento, uma perspetiva. 

 

Figura 21 L’age d’or Hesiode  
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Rousseau, (1755), no seu “Discurso sobre a origem e os fundamentos da Desigualdade” 

(Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes) opõe o estado de 

natureza que sustinha a felicidade da humanidade ao Estado social como fonte das insatisfações 

gerais. Tendo apresentado uma contraproposta à filosofia de Hobbes, Rousseau não argumentava a 

favor de um retorno impossível ao état de nature, propunha uma reflexão sobre o funcionamento 

de uma sociedade democratizada sob a base do Contrato social (1762). Rousseau, no seu resgate 

do Selvagem, opôs-se aos fisiocratas, os primeiros economistas franceses para quem a criação de 

riqueza só podia derivar da exploração da terra. Para Rousseau (2012, sp.), a propriedade é sagrada 

- “la propriété est sacrée n'est pas contestable, sauf lorsqu'elle est abusive : nul ne soit assez riche 

pour en acheter un autre, et nul ne soit assez pauvre pour être contraint de se vendre”-, assim como 

para os índios Tupy, a terra é sagrada. 

 

 

Figura 22 Macumba Antropofaga 2012 (Arquivos Teatro Oficina) 
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Em Marx Selvagem, de Jean Tible (2014), este faz uma abordagem inovadora sobre o 

encontro da antropologia política de Marx e a cosmopolítica indígena. Jean Tible descreve o 

choque de civilizações que ocorreu no território Ameríndio com a colonização. De acordo com 

Viveiro de Castro, citado por Tible (2014), “(…) ao contrário da intenção européia de impôr a sua 

identidade por conta de sua superioridade, os Ameríndios, desejavam o outro, o diferente. 

Pensando os europeus nos termos de mortos ou deuses, buscavam uma absorção do outro e 

alteração de si.” 

No seu livro A inconstância da Alma selvagem, Viveiro de Castro (2002) analisa a visão 

de mundo primitiva em que, de acordo com Tible, (2013, 174) “... o antropófago diz respeito a 

relações entre sujeitos havendo troca de perspetivas e ocupação de ponto de vista entre eu e o 

inimigo, humano e não humano, vivos e mortos. O que nos une é o que nos distingue.” Acrescenta 

que “… a relação é motivada pela diferença, pelo desejo do distinto. Para além das relações de 

parentesco, isto é, produção circulação e reprodução de pessoas, existe uma economia da 

alteridade. A perspetiva assim implica a alteridade, dialogar com outro significa assumir a sua 

alteridade.”  

A proposta antropológica revolucionária de Pierre Clastres (1974), em A sociedade contra 

o Estado, sugere, na citação de Tible (2013, 106) que  

 (…) a evolução significa passar de uma sociedade sem estado para uma com estado. Pois o 

que separa civilizados e selvagens é a existência ou não deste. Neste âmbito as sociedades 

primitivas são sobrevivências anacrônicas de uma fase distinta. De acordo com os termos 

selvajaria, barbárie, civilização. 

Segundo ainda Jean Tible (2013, 107), este início da antropologia física e pré cultural é 

subvertido na proposta de Pierre Clastres:  

Na contramão, Clastres busca levar a sério as sociedades indígenas, inclusive em sua 

organização política, são sociedades completas, acabadas e sua constituição política centra-se 

na recusa ativa do estado e não na sua suposta ausência ou baixo nível de desenvolvimento. 

Não se trata de sociedades sem Estado mas contra o Estado. Contra pois recusam a divisão 

entre dominantes e dominados. 
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Figura 23 Macumba Antropofaga 2012 (Arquivos Teatro Oficina) 

Precisamente ao procurar entender este choque cultural histórico entre Europeus e 

Ameríndios, entre civilizados e selvagens, somos levados a questionar e a desconstruir as origens 

sociopolíticas do território em que se insere a Associação Teatro Oficina. Seguindo a lógica de 

pensamento humanista descolonizado em Marx Selvagem, pode ler-se que “[d]esde sua aurora 

grega o pensamento político do ocidente soube ver no político a essência do social humano. O 

homem é um animal político, ao mesmo tempo que apreende a essência da política na divisão entre 

dominantes e dominados.” (Tible 2013, 106). Esta divisão, na origem dos paradigmas 

eurocêntricos que sustentavam a exploração material e a colonização desde a época em que a 

cidade foi fundada - como sistema civilizacional fundamentalmente mercantil - parece ter induzido 

uma consecutiva supressão da diversidade e tentativa de imposição de uma monocultura.  
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Para Marcel Mauss (1923), em Essai sur le don, a troca materializa as relações sociais, e 

assim a economia política só pode fazer sentido como tradução do social. A troca primitiva para 

Mauss é de uma lógica muito diferente da lógica de troca na sociedade mercantilizada do homo 

economicus. A razão profunda da troca dádiva liga-se mais ao ser do que a ter: ” La raison 

profonde de l'échange-don vise davantage à être qu'à avoir (Andrade 1995, 103). 

 

Figura 24 Fondi Marcel-Griaule, Bibliothèque Éric-de-Dampierre  
 

Em Estética e Politica, Oswald de Andrade (1995, 255) descreve que  

(…) o humanismo fazia voltar o homem aos seus alicerces humanos e naturais e o 

Renascimento reencontrará o corpo humano soterrado durante séculos e séculos na 

cripta sobre a qual se elevaram os monumentos místicos da catedral e do convento, em 

outro setor da Europa dava-se uma transformação profunda da política religiosa. Foi a 

Reforma.  

E o autor prossegue sua tese Antropófaga: 
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Havia qualquer coisa antes da árvore do Bem e do Mal, isto é, havia a Idade de Ouro. Pergunta 

se o homem não vive um mau sonho e se não será possível que um dia acorde e redescubra o 

que perdeu. A Antropofagia responde que sim dialeticamente. Ela vê na tese o homem 

primitivo e na anti-tese o homem histórico, e na síntese o homem atómico (bárbaro 

tecnicizado), com a capacidade adquirida pelo milagre da técnica de jogar fora a opressão 

mítica do Sinai junto com as opressões econômicas que o afligem. (104)  

Na visão antropófaga de mundo transcrita por Oswald de Andrade é “(…) na Idade de 

Ouro, onde justamente se situa a Antropofagia como comunhão do valor adverso, pois é 

evidentemente primordial que se instaure o sentido de comunhão do inimigo valoroso no ato 

antropofágico.”  

 

Figura 25 Festim antropofágico Theodore de Bry 1578 
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Figura 26 Capa da Revista de Antropofagia 1928 
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No artigo “A Reabilitação do Primitivo”, Oswald (1954)4 desmistifica a visão europeia dos 

ritos antropófagos ameríndios: 

Tenho a impressão de que isso que os cristãos descobridores apontaram com o máximo horror 

e a máxima depravação, quero falar da Antropofagia, não passava entretanto de alto rito que 

trazia em si uma Weltanschauung, ou seja uma concepção da vida e do mundo. O indígena não 

comia carne humana nem por fome nem por gula. Tratava-se de uma espécie de comunhão do 

valor que tinha em si a importância de toda uma posição filosófica. A Antropofagia fazia 

lembrar que a vida é devoração opondo-se as todas as ilusões salvacionistas.  

O movimento de Urbanismo Antropofágico, inspirado na obra de Lina Bardi, e o Teatro 

Oficina em São Paulo, procuram resgatar esta Cultura arcaica, natural e milenar que valoriza a 

alteridade e recusa a escravização e a homogeneização estatal. Ao procurar entender este choque 

cultural histórico entre Europeus e Ameríndios, entre civilizados e selvagens, somos levados a 

questionar e a desconstruir as origens sociopolíticas do território em que se insere a Associação 

Teatro Oficina. Nas palavras de Pierre Clastres (1973) citado por Tible (2013, 200), “as sociedades 

indígenas não separaram seu destino do cosmos; o universo e a sociedade, a natureza e a cultura 

formam um todo”.  

Bardi e a Cidade  
 

A partir do século XVI, com a colonização, foi fundada a Vila de São Paulo pela missão 

jesuíta, e o território conhecido pelos habitantes Tupys como Piratininga passou a chamar-se São 

Paulo, transformando-se numa gigantesca cidade. Os autores antropófagos, como Oswald de 

Andrade, olharam profundamente para o histórico dos encontros coloniais e concluíram que os 

pressupostos de cultura e civilização eram falsos, eram arbitrariedades. Segundo análise de 

Alexandre Nodari (2011), em “Lei do Homem. Lei do Antropófago”, “é a falsificação que dá 

origem à propriedade”. Em outras palavras, o Direito trata de uma arbitrariedade de valores. A 

posse reivindicada é contra a propriedade, os costumes que são reivindicados chocam com a 

própria ideia de tradição (enquanto transmissão de um conteúdo, de uma propriedade). O Direito 

Antropofágico é a assunção do Direito como uma ficção. Como dissemos, na Antropofagia, a 

                                                
4 Comunicação escrita para o Encontro dos Intelectuais, realizado no Rio de Janeiro em 1954 e enviada a Di 
Cavalcanti para ser lida.(in Andrade, 1991, 231-29) 
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técnica de apropriação ganha horizontes mais amplos, e Direito, Política e Arte se imbricam. Isso 

explica a fundamentação da teoria da posse contra a propriedade num fato histórico – a grilagem 

de terras por Portugal: “A descida antropofágica não é uma revolução literária. Nem social. Nem 

política. Nem religiosa. Ela é tudo isso ao mesmo tempo” (Nodari, 2011, 15).  

 

Figura 26 Indígena Tupinambá de Olivença Articulação dos Povos Indígenas do Brasil  

 

Na perspetiva de Nodari (2011), no Direito Antropofágico a cosmopolítica indígena 

passava questionamento das axiomáticas do Estado. Também no movimento antropofágico, que 

surgiu com o modernismo de Oswald de Andrade, em São Paulo, a análise do Direito sob esta 

visão de mundo mantém-se subversiva; “todas as vezes em que a expressão «Direito 

Antropofágico» aparece na Revista de Antropofagia, ela acompanha uma espécie de fórmula de 

apropriação, que se tornará quase que um mantra dos antropófagos: Posse contra a Propriedade.” 

(15). 
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Deleuze e Guattari (2000, 25), em “Mil Platôs”, diferenciam duas formas de ocupação do 

espaço: num caso ocupa-se o espaço sem medi-lo (espaço liso), no outro mede-se o espaço a fim 

de ocupá-lo (espaço estriado). O conceito de espaço liso corrobora com a proposta do Direito 

Antropofágico, e 

 (…) a ideia da posse contra a propriedade veio tomando evidências de lei. Pode-se 

fazer a prova dos nove com a nossa História: as demarcações do Tratado de 

Tordesilhas nunca foram observadas. O loteamento do Brasil, em capitanias 

hereditárias, não assegurou o registo de propriedade aos respectivos donatários. O 

estatuto do uti possidetis tinha mais força que documentos pontifícios e outras 

legitimações de propriedade. (Raul Bopp 1977, citado por Nodari 2011)    

A colonização europeia afetou e degradou profundamente os autótones, sua cultura e seu 

habitat. Durante a colonização, houve divergências entre os interesses dos indígenas e dos 

bandeirantes, que procuravam explorar ao máximo tanto a terra como seus habitantes, e os 

missionários Jesuítas, entre outros, com intenções de converter os selvagens a uma espécie de 

monocultura salvacionista. As expedições bandeirantes, na busca desenfreada de riquezas naturais, 

levaram ao massacre da multiplicidade natural e dos indígenas, em luta constante contra a 

escravização de um monopólio cultural e religioso subjugado á mercantilização. O declínio que se 

observa actualmente, segundo o Direito Antropofágico e Inojosa (1968), é consequência da 

(…) mentalidade rotineira atuando no subconsciente dos nossos capitalistas que os impede de 

ver o ‘lucro máximo e novo’ que valorizaria um novo produto de exportação. Taxas e 

sobretaxas em todo capital inerte. Imposto sobre a não constituição da família. A procriação e 

o trabalho como base da sociedade futura contra a escravidão económica. 

As práticas cosmopolíticas próprias dos índios entraram em rutura com a predação 

mercantil dos exploradores europeus, que até hoje prevalece. García Linera (2008), citado por 

Tible (2013) afirma que “Marx repensa a distinção entre posse e propriedade da terra e “da conta 

da impossibilidade de aplicar o mesmo conceito de “propriedade” usado para a Europa, para 

estudar sociedades onde a terra não pode ser alienada, vendida.” (61). Nesta linha de raciocínio, 

em inversão dos padrões pressupostos de análise antropológica, Jean Tible (2013) prossegue 

referindo que “Marx pensa as sociedades sem classes não para descobrir novas origens da 
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humanidade mas sim para investigar novas possíveis formas revolucionárias. (…) Marx reforça 

sua visão de uma diversidade dos caminhos e do desenvolvimento histórico dos povos.” (61) 

 

Figura 27 Revolução em Berlim 1848 
 

Neste encontro iniciado no século XX, enquanto os europeus perceberam os Ameríndios 

como animais ou futuros convertidos, os Tupy “desejaram os europeus em sua alteridade plena, 

que lhes apareceu como uma possibilidade de auto transfiguração.”, conforme comenta Viveiros 
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de Castro (2002), citado por Tible (2013, 172), a respeito do perspetivismo ameríndio, pois o 

intuito é “a multiplicação do múltiplo”. 

As variadas etnias que migraram para São Paulo ao longo de seus fluxos históricos fazem 

dela atualmente uma das maiores e mais diversificadas cidades do mundo. Todos os seres vivos 

que confluem neste bioma formam uma complexa rede, um ecossistema interdependente.  

 

Figura 28 Visão aérea de urbanização revela um mapa neurológico imenso 

Vista de cima, a cidade constitui um corpo gigante interligado, um ser Vivo de escala 

planetária, inserido no organismo Terra. Na cidade e seus biomas estão inseridos múltiplas formas 

de vida; a civilização miscigenada, os rios subterrâneos, a flora e fauna da Mata Atlântica. Todos 

estes sistemas viventes estão integrados numa gigantesca rede simbiótica de metabolismo próprio, 

de saúde própria. A Mata Atlântica, hoje quase totalmente dizimada para a construção do meio 

urbano, ainda assim é, na escala de sua proporção, a maior biodiversidade do mundo. A visão 

animista do primitivismo teve sua expressão análoga na antiguidade europeia com os cultos à 

Deusa Gaia, na Grécia pré clássica.  

Gaia, na mitologia grega, é a personificação da Terra e uma das divindades primordiais Gregas. 

Gaia era a primeira Deusa mãe grega, criadora e doadora de nascimento à Terra e ao Universo. A 
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“hipótese de Gaia” desenvolvida pelo químico James Lovelock nos anos 70, é uma teoria sistémica 

aplicada nas áreas de ciência do sistema Terra, biogeoquímica, ecologia sistémica e na área 

emergente de pesquisa em geofisiologia.  

Em termos geofisiológicos este enorme Ser que é a própria cidade, possui também sua 

homeostasia própria, sua circulação hídrica pelos rios, sua digestão e excreção, propriamente 

sistema nervoso emitindo a expressão de desejos e clamores, entendidos numa perspetiva urbana 

holística. Os atuadores urbanos, com esta perceção integrada, são os agentes de transformação; 

suas ações pontuais, subtis, fazem irradiar a energia potencial de um espaço, que se propaga pela 

sensibilidade de todo corpo urbano. Penetrar nos tabus e totemizar, somaterapia para desmantelar 

as couraças, as armaduras emocionais da cidade (apropriando o conceito de Wilhelm Reich). 

Intervenções de alta precisão urbanística repercutem no corpo de toda Cidade, atos de Acupuntura 

Urbana. 

 

Figura 29 São Paulo - Fotos Públicas  
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A estratégia urbanística de uma cidade deve ser concebido nesta ótica, e a obra de Lina 

Bo Bardi inspira estas perceções para repensar sua estrutura. Podemos ver na história de São Paulo 

surtos de crescimento demográfico no qual a cidade não estava preparada para determinada 

expansão, favorecendo projetos que “imitavam” modelos europeus. Podemos citar como exemplo 

o governo de Prestes Maia, prefeito da cidade dentre 1938 a 1945. Ele implantou um projeto de 

“modernização” desenvolvimentista para a cidade que incluía a abertura de grandes avenidas de 

radial concêntrica, numa tentativa de implantar planos diretores de cidades europeias como 

Moscovo, Lyon, Viena, Paris. Diferentemente destas cidades modelos, que incluíram no 

planeamento urbanístico a sua hidrografia natural, São Paulo não levou em consideração o fluxo 

de seus rios. As consequências urbanísticas disso sentem-se nos problemas atuais da carência 

básica de água e, paradoxalmente, das enchentes (nos períodos de chuvas torrenciais, quando o 

volume de águas subterrâneas faz emergir os rios soterrados; os rios que estão abertos sofrem 

poluição extrema, nas proximidades das margens onde foi fundada a vila de São Paulo de 

Piratininga). São Paulo vive a maior seca de sua história, com a principal fonte de abastecimento 

de água, a Cantareira, no seu volume morto. Esta situação calamitosa inspira a Associação Teatro 

Oficina no projeto de 2015, "Teatro na cidade seca sobre rios", além da continuidade do projeto 

Acupuntura Urbana, no qual o relatório visual é uma versão criada a partir do material existente, 

baseado nas filmagens do Rito Cine teatro gráfico do Centenário de Lina Bardi. 

 

Figura 30 Teatro Oficina (Arquivos do Teatro Oficina) 



38 
 

 A cinegrafia do complemento visual da tese integra-se como uma das versões da 

montagem rizomática de Acupuntura Urbana, desde a Casa de Vidro, primeira obra de Lina Bardi 

no Brasil, até ao Teatro Oficina, sua última, criando um rizoma cinepoético entre elas, os cortes 

geométricos dando expressão à materialidade das obras monumentais (que atingem a memória 

coletiva), usando elementos de produção alquímica (ar, água, terra, fogo, vidro, concreto, madeira, 

metal). A poética concreta de Lina é rigorosa e precisa, como um verso de haikai japonês, onde 

cada elemento lírico em sua disposição assume plenas significações diretas e metafóricas em 

crescentes amplitudes.  

 

Figura 12 Coêrencias arquitectónicas na obra de Lina Bardi, da Casa de Vidro ao Teatro 
Oficina  
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O complemento vídeo do relatório, converte cinegrafia e poesia em expressões de criação 

também arquitectónica, no sentido mais vasto que lhe deu Lina; “Arquitetura é quase 

implicitamente tudo o que é estrutura e representação, partindo da estrutura mesma das rochas, do 

esqueleto, da figura infinitesimal do átomo até a aparência das esferas que compõe o sistema 

planetário.” (Bardi, 1995, p.53)  

Urbanismo Antropofágico e Intervenção 

As obras de Lina Bardi exigem criatividade e abertura à diversidade, resgate ao seu 

pensamento profundamente humanista e antropófago, hoje deturpado em muitos aspectos no mapa 

de urbanismo Paulista. Exemplos de descaracterização nas obras de Lina, na cidade, começam no 

emblemático monumento de brutalista projetado por Lina como um espaço de cultura não 

hierárquica e livre, o Museu de Arte de São Paulo (MASP).  

 

Figura 13- MASP visão aeréa (Arquivos públicos do Estado de São Paulo) 
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O Teatro do MASP, concebido por Lina como um Teatro da Crueldade Artaudiano, tem 

seu uso limitado por burocracias desde a controvérsia causada pelo Teatro Oficina, nos anos 90, 

com a performance “Pra Dar um fim no Juízo de Deus”, a partir de Artaud. A conceção de Lina 

para o usufruto do vão livre do Museu de Arte de São Paulo, com o passar do tempo, tem-se 

perdido. Lina criou a vasta área abaixo da estrutura de aço, protendida para manter a vista da 

“belvedere” aberta, uma visão de horizonte num lugar como a Avenida Paulista, destinado à 

inexorável verticalização.  

O debate museológico em torno da invenção expositiva de Lina que designou como cavalete 

de vidro foi prometida voltar ao museu, que ignorou durante décadas esta inovação radical de Lina 

Bardi para a museologia internacional. O monumento brutalista que Lina projetou para o SESC 

Pompeia, está também descaraterizado do ponto de vista do problema de escoamento das águas 

poluídas, que Lina previu, mas a sua solução foi ignorada, no projeto urbanístico de Prestes Maia, 

que soterrou os rios em São Paulo. Os projetos de vanguarda humanista que Lina apresentou para 

o Palácio das Indústrias e a região urbana denominada Anhangabaú ficaram inconclusos. A visão 

de Lina para um Urbanismo Antropofágico está no processo concreto de complementação através 

da Associação Teatro Oficina. 

 

Figura 14 Performance Acupuntura no corpo de Lina (Arquivos Teatro oficina) 
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As ações concretas de Acupuntura Urbana encontram seu duplo de forças imagéticas na 

projeção da cidade sob o corpo de Lina, sessão filmada de meta-Acupuntura que evoca o princípio 

da «magia associativa», na qual cada agulha que trespassa o corpo tem sua correspondente ação 

irradiadora pela cidade. Acupuntura Urbana, como projeto cinematográfico e filme, está 

concorrendo no SP Cine 2015 na categoria de documentário, inscrito pela Associação Teatro 

Oficina, na secção de primeiro filme dirigido por Roderick Himeros (2015, s.p.).  

(…) pra transmutar em imagens o pensamento da Arquiteto, expressar suas ideias de forma 

direta, captada pelas mídias na prática corrente da cidade, que será registrada em seus mais 

ínfimos movimentos; desde a micro-escala (usando a lente super-macro), passando à escala 

humana (câmeras flanantes pelas ruas) e, em movimento crescente (drone, helicóptero), 

revelando a cidade até uma perspetiva planetária (satélite).  

Lina mostrava em sua obra que nenhum investimento do desejo esta desvinculado da 

máquina social, que os seres viventes de uma cidade formam uma rede simbiótica, assim a cidade 

tem que ser projetada e pensada como um grande ecossistema intrincado. Da mesma forma, foi 

escrito o roteiro do filme - um rizoma, onde cada cena do roteiro é um platô de intensidades que 

poderia ser visto separadamente, mas que no todo formam um padrão de associações visuais e 

sensoriais únicos; cada cena se interconecta com qualquer outra, sem centro fixo, um processo 

alquímico em que é desconhecida a partida e a chegada. As ações de transformação da cidade não 

cessam, são feitas a cada instante por seus viventes, a cidade nunca é um projeto acabado. Como 

disse Lina: “Civilização é o aspeto prático da cultura, é a vida dos homens em todos os instantes.”  

Teatro como Arte Pública 
 

A origem do Teatro é sagrada. As sociedades primitivas faziam de seus rituais verdadeiras 

encenações carnais voltadas a inscrição da cultura nos próprios corpos. Deleuze et al. (2010, 191) 

descreve as sociedades primitivas no Anti Édipo:  

Crueldade: Dar ao homem uma memória. A máquina territorial primitiva codifica os fluxos, 

investe os órgãos, marca os corpos, até que ponto circular, trocar é uma atividade secundária 

em relação a esta tarefa que assume todas as outras, marcar corpos que são a terra. A essência 

do sócios registrador, escritor enquanto atribui a si próprio as forças produtivas e destrói os 

agentes de produção: tatuar, excisar, incisar, recortar, escarificar, mutilar, cercar, iniciar.  
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Antonin Artaud (1948), depois de ter tido um encontro imersivo com os índios mexicanos, 

escreveu então um dos seus textos mais polémicos e revolucionários - Pour en Finir avec le 

jugement de Dieu -, que o Teatro Oficina traduziu numa linguagem radical. Artaud foi procurar 

esta intensidade arcaica na sua viagem à terra dos índios Tarahumaras, “ o povo que come o delírio 

da própria terra”, sendo o primeiro europeu a participar no rito do Tutuguri  a dança do peyote. 

Diz o autor: 

Eu vim para o México fugido da civilização européia, produto de sete ou oito séculos de 

cultura burguesa, movido pelo ódio contra essa civilização e essa cultura. Esperava encontrar 

aqui uma forma vital de Cultura e só encontrei o cadáver da cultura da Europa, do qual a 

própria Europa já se começa a desembaraçar.  

Para exumar a força do arcaico que dormitava nos corpos do decadente teatro europeu, era 

preciso recuperar no Velho Continente a força do primitivo, “um teatro que a cada representação 

proporcionará, corporalmente, alguma coisa a quem representa”. Artaud (1995) dá continuídade 

então ao seu projeto começado no “Teatro e seu Duplo”, desenvolvendo o Teatro da Crueldade 

que pretende:  

(…) permitir que o teatro reencontre sua verdadeira linguagem, linguagem espacial, linguagem 

de gestos, de atitudes, de expressões e de mímica, linguagem de gritos e onomatopéias, 

linguagem sonora, em que todos os elementos objetivos se transformam em sinais, sejam 

visuais, sejam sonoros, mas que terão tanta importância intelectual e de significados sensíveis 

quanto a linguagem de palavras. (80) 

A configuração do espaço cénico é revista, como descreve o autor (1987, 122-123) a 

respeito do Manifesto do Teatro da Crueldade: 

 Suprimimos o palco e a sala, substituídos por uma espécie de lugar único, sem divisões nem 

barreiras de qualquer tipo, e que se tornará o próprio teatro da ação. Será restabelecida uma 

comunicação direta entre o espectador e o espetáculo, entre ator e espectador, pelo fato de o 

espectador, colocado no meio da ação, estar envolvido e marcado por ela. Esse envolvimento 

provém da própria configuração da sala.  
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A estrutura interna que constitui o atual edifício do Oficina projetado por Lina Bardi é uma 

concretização de um Teatro da Crueldade. 

 

 

Figura 15 Teatro Oficina, Teatro da Crueldade ‘Pra dar um fim no Juízo de Deus’ 

 
Tal como os ritos das sociedades primitivas envolviam todo o socius, durante muitas épocas 

da história, o Teatro era a prática que movia a dinâmica de cidades inteiras, onde se criavam 

grandes encenações direcionadas à multidões, a exemplo do teatro medieval de Mistérios, ou as 

Dionisíacas Gregas. Na Europa, desde a Antiguidade com surgimento das primeiras cidades polis, 

o Teatro ocupou seu lugar central no espaço público; da antiguidade grega, passando o império 
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Romano em suas transformações, a Idade Média e consequentes revoluções europeias, 

nomeadamente a francesa, o movimento literário decadente, até chegarmos no modernismo em que 

se começou um resgate coletivo do primitivo. Atualmente pelo mundo, apesar de movimentos 

excecionais, verifica-se uma decadência nas áreas artísticas; nomeadamente o Teatro, que declina 

sob interesses comerciais, sobretudo sob a influência das corporações.  

Uma época revolucionária do Teatro como Arte pública aconteceu também na União 

Soviética, antes do Stalinismo ter procurado destruir as revoluções estéticas russas de Meyerhold, 

Mayakovsky entre outros, perseguidos acusados de subversão devido a influência que possuíam no 

poder comunicação com as multidões. Diz Nodari (2011, 5) que, “[na] década de 1930, quando o 

Stalinismo se aferra, a política cultural soviética adotou como padrão literário o realismo 

proletário, privilegiando a literatura de “tipos” já advogada por Engels.” Com esta ruptura os 

movimentos culturais e artísticos, incluindo o Teatro, ficaram subjugados ao Estado. A subversão 

poética de Mayakovsky - “não há arte revolucionária sem forma revolucionária”- acabou como a 

própria vida do poeta, pela audácia política artística ao enfrentar o problema da propriedade.  

A mercantilização da cultura descrita inicialmente por Marx em 'Das Kapital' (1867), e ainda 

por neo Marxistas, é considerada como indutora de alienação, na ausência de relação com o 

produto. 

 

Figura 16 Capa de livro poético revolucionário de Vladimir Mayakovsky  
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Em 'Das Kapital' Marx elabora uma instigante discussão sobre mercadorias ou 'comodidades' 

entre economistas políticos do séc 19, e torna este conceito central na sua crítica da economia 

política burguesa. Atualmente, o conceito de mercadoria, deu lugar à concepção neoclássica de 

'bens' (Appadurai 1986). A formulação de Marx explicita que, a fim de produzir não apenas 

produtos mas mercadorias, deve-se produzir valor de uso para outros, ou valores de uso social 

Appadurai (1986). Appadurai faz também esforços para restaurar a dimensão cultural das 

sociedades consumistas além do dualismo excessivo característico da antropologia social, nós/eles, 

materialista/espiritualista, objetificação das pessoas/personificação das coisas, intercâmbio 

mercantil - reciprocidade dádiva. Appadurai defende que estas oposições dualistas reduzem 

artificialmente a diversidade humana, e propõe através do conceito de vida social das coisas, uma 

nova dinâmica sobre a circulação dos bens, e a apropriação simbólica e criativa da cultura. Novos 

desafios metodológicos são colocados em relação também a nova definição de território. Na 

antropologia clássica, um território correspondia a um espaço geográfico, habitado por um grupo 

étnico, cultural específico. Atualmente houve uma dissociação entre cultura e território.  

Figura 17 Pra dar um fim no Juízo de Deus 2015 (Arquivo Teatro Oficina) 

 

 



46 
 

Guy Debord (1972) desconstrói a sociedade pós moderna globalizada como uma miragem 

espetacular, em Sociéte du Spectacle fala de um Tempo pseudo-cíclico como evidência do 

desdobramento capitalista, com capacidade autotrófica que permitiu mercantilizar a busca da 

autenticidade subjacente à critica da sociedade de consumo. Guy Debord (1967) constata que a 

imensa acumulação de mercadorias se transformou numa imensa acumulação de imagens na 

Sociedade Espetacular, já que “[o] espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação 

social entre pessoas, mediatizada por imagens.”.  

Em Das Kapital, Marx (1996 [1867], descreve que “[o] capital não é uma coisa, mas uma 

relação social entre pessoas mediada por coisas.” Marx afirma que “[não] é a consciência do 

homem que lhe determina o ser, mas, ao contrário, o seu ser social que lhe determina a 

consciência.”  
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Figura 18 ‘The Big Brother’ adaptação comunista George Orwell 1984 

 

A relação com a materialidade foi considerada alienante da perspetiva Marxista, havendo 

uma marcada dualidade entre o que era percebido como uma mercadoria materialista e uma não-

mercadoria, vinculada à noção de reciprocidade e dádiva (Mauss, 1925). Houve, associado aos 

dualismos antropológicos que Appadurai sintetiza, um discurso crítico da relação com os objetos 

na sociedade capitalista em oposição à relação arcaica sacralizada, não comercial. Segundo a 

perspetiva exposta no artigo o Direito Antropofágico “não se trata de pensar uma sucessão 

progressiva, mas a existência de “formas sociais particulares que precederam indistintamente o 
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surgimento do regime capitalista em distintas zonas geográficas do planeta” (Garcia Linera, 2009), 

indicando uma “extraordinária diversidade das modalidades organizativas da sociedade humana e 

em particular, sobre a existência de uma muito longa etapa da vida comunitária de todos os 

povos.” (idem). Como refere Nodari (2011), em Lei do Homem. Lei do Antropófago, verifica-se  

[a] adesão de diversos vanguardistas a movimentos comunistas e, em menor número, 

anarquistas. Colocados diante do problema da propriedade na arte, uma infinidade de artistas 

percebe que tal problema não pode ter solução na esfera “puramente” artística. O caso mais 

emblemático e massivo dessa adesão é a dos surrealistas, o surrealismo colocou-se “ao serviço 

da revolução.  

Com a globalização atual nota-se que o Teatro tem sido renegado a uma Arte menor, 

confinado em espaços pequenos de mercantilização, shopping centers, ou voltados exclusivamente 

para o público das Corporações. No hemisfério Sul, ressurge um movimento de resgate do Teatro 

como de Arte pública. 

 

Figura 19 Macumba Antropófaga 2013 (Arquivos Teatro oficina) 
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Companhia Teatro Oficina 

A Companhia Teatro Oficina foi criada em 1958 por José Celso Martinez Corrêa e 

estudantes da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo. Alugaram então 

provisoriamente o edifício mobiliado do Teatro Novos Comediantes, um teatro espírita onde 

são encenadas as primeiras montagens do período amador.  

Em 1961, ano da profissionalização da Companhia Teatro Oficina, voltaram a alugar o 

edifício da Jaceguay 520, que se tornou a sede do grupo. Depararam-se em choque com a nova 

sede, quando constataram que o antigo proprietário tinha removido todo o mobiliado e 

equipamentos de luz, e já não havia mais a estrutura de um teatro no local, o interior tinha sido 

completamente demolido. Nesta necessidade surge a primeira contribuição conjunta de 

arquitetura com a Companhia, sob o projeto arquitetónico de Joaquim Guedes: um palco no 

meio, duas arquibancadas se defrontando. Segundo Zé Celso,  

(...) não tínhamos espaço para trabalhar. Alugamos então o Teatro Novos Comediantes, onde já 

tínhamos atuado em 1958. Era um teatrinho espírita, no Bixiga. Fizemos o contrato com o 

proprietário e quando chegamos lá o teatro já não existia. Joaquim Guedes, o arquiteto, 

projetou um teatro para nós. Um teatro-sanduíche, com duas platéias (face a face, em estrutura 

de madeira) e no centro uma área de ação. Isso porque a gente queria representar próximo do 

público.  

Este primeiro Teatro, inaugurado com a peça "A vida impressa em Dólar" (1961), teve 

grandes encenações, como “Pequenos Burgueses” que estreou 1963, de tamanho sucesso que 

chegou a ter mais de 1000 sessões.  
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Figura 20 Anúncios para as primeiras peças do Teatro Oficina nos anos 60 

Era um momento de intenso trabalho de laboratórios e construção de uma forte linguagem 

teatral, desde a chegada de Eugene Kusnet, que trazia o legado de ter trabalho na ópera de 

Moscovo com Constantin Stanislavski, e conhecia profundamente o método do mestre.  

O Teatro Oficina começa a se popularizar como um ponto de encontro entre a juventude 

revolucionária, um público popular frequentador de teatro, e entre a burguesia intelectualizada 

das universidades. O conteúdo revolucionário das peças perturbava a Censura, desde a 

proibição de trechos considerados de conteúdo comunista da peça “Pequenos Burgueses”, em 

1964, ano do golpe militar no Brasil. A peça tem trechos censurados sob acusação de 

comunismo, em referência à execução do Hino da Internacional Comunista.  

Património, Posse e Arquitetura Cénica  
 

No ano de 1966, o Teatro Oficina é destruído por um incêndio ocasionado por grupos 

paramilitares pró ditadura. “Caiu a casa dos Pequenos Burgueses E agora, José?”, debochava  

Flávio Império, considerado um dos melhores cenógrafos e arquitetos do teatro brasileiro. Zé 

Celso, a respeito de Flávio Império, conta que achou aquilo lindo, como arquiteto, mas que 

queria um teatro igual ao Berliner Ensemble. Queria um teatro com um palco, um palco 

giratório, com uma porta grande, para a elaboração do segundo projeto, em colaboração com  

Rodrigo Lefévre, para o espaço cénico, seguindo a linha brechtiana. Porque, da linha 

stanislavskiana, se passava para a época mais politizada do teatro do Brecht. O projeto consistia 

na plateia ocupando o declive do edifício; na parte plana foi construído um palco italiano sem 

coxias, sem vestimentas, sem cortina nobre, que mantém a relação frontal entre palco e plateia, 

contando com as maquinarias teatrais, tais como urdimentos e palco giratório, aparentes. Flávio 

criou um palco sem ilusionismo, em oposição ao teatro Wagneriano de ilusionista de Bayreuth, 

no qual ocultava os elementos de construção cénica e a orquestra. 
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A montagem de "O Rei da Vela” (1967) ocorreu inaugurando o novo espaço cénico do 

edifício. Esta encenação foi uma rutura estética ligada ao início do movimento Tropicália, 

concomitantemente com a exposição de Hélio Oiticica e o filme "Terra em Transe", de Glauber 

Rocha. Esta revolução cultural surgiu da redescoberta dos escritos do poeta modernista Oswald 

de Andrade, autor do “Manifesto Antropófago” (1928), que tinha sido marginalizado em vida e 

estava votado ao ostracismo, e que agora sintonizou todo o movimento.  

 

Figura 21 Anuncio da emblemática peça ‘O Rei da Vela’ 1968 

O texto de “O Rei da Vela”, falado numa noite pelo ator Renato Borgui, um dos 

fundadores do Oficina, trouxe o tom adequado da fala popular, e o texto, que para o Oficina era 

então hermético, de repente revelou-se tão próximo ao samba, a língua do malandro, a cultura 

popular, a Rádio Nacional. O grupo imediatamente se apaixonou pela peça. Foi o contato inicial 

com a Antropofagia, o que determinou uma nova visão de mundo.  
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Figura 22 O Rei da Vela (Arquivos Teatro oficina) 

Nas palavras de Zé Celso, o Oficina procurava um texto para a inauguração de sua nova 

casa de espetáculos que, ao mesmo tempo, inaugurasse a comunicação ao público de toda uma 

nova visão do teatro e da realidade brasileira; Segundo o ator Renato Borghi, a dramaturgia 

bombástica fazia-o sentir-se atuando dentro da raiz e da alma brasileira, pois, nesta peça, 

Oswald falava do Brasil de uma forma antropofágica, devorando o que se tinha de bom e de 

péssimo, pegando o Brasil por todos os lados, devorando-o e depois o cuspindo no palco. “ E eu 

assinei em baixo, com sangue, suor e lágrimas”, afirma o ator. 
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Figura 23 Renato Borghi no ‘O Rei da Vela’ 1968 

 
Oswald de Andrade era enfático ao dizer que a Antropofagia é uma filosofia do êxito em 

contraponto a uma filosofia do desespero, diante de uma sociedade, um sistema económico ou 

um planeta em colapso, e que uma reabilitação do primitivo, um retorno ao pensamento em 

estado selvagem e uma perceção profunda da cosmopolítica indígena iriam mostrar-nos como 

totemizar a predação e a ferida social do capitalismo, que atravessa continentes e séculos 

carregando a mitologia Positivista do progresso a qualquer custo e, sobretudo, extinguindo o 

Humano no Homem. O Antropófago e sua lei - “Só me interessa o que não é meu” - reforça o 

sentimento de alteridade, da ampliação da visão e interpretação do mundo na devoração do 

Outro e, sobretudo, comemora e adora a diversidade.  
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A Antropofagia religou o pós-moderno à origem Tupy, às etnias indígenas do Brasil, seus 

ritos, sua visão de mundo - “A transformação permanente do Tabu em Totem”. Contrapondo a 

pergunta transcendente imortalizada por Hamlet “to be or not to be, that is the question”, o 

humor do poeta Oswald de Andrade parodia Shakespeare, mas atribui então o sentido imanente 

da visão primitiva: “tupy or not tupy, THAT is the question”. “Tupy” na tradução do idioma 

indígena, vem da composição de “Tu”=som e "py" =pé, ou seja, tupy= som-de-pé. (Jecupé, 

2001, 79).  

 

Figura 24 O Grito do Rei da Vela cantor popular anos 60 

O tupy, em sua abolição às formas de transcendência, recusa as divagações metafísicas 

como o “ser ou não ser?”, o tupy simplesmente “é” no espaço-tempo, ele é pertencido por ele. 

Viveiro de Castro, fruto de sua longa vivência com diversos povos indígenas, conta-nos que 

muitos povos indígenas do mundo afirmam que a terra não lhes pertence, pois são eles que 

pertencem à Terra.  
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O “Rei da Vela” foi o começo de um movimento de descolonização dos corpos; contrapor 

outro corpo à sólida formação aprendida com o teatro europeu de Brecht e os métodos de 

interpretação de Stanislavski, através de Kusnet. Era preciso o Hemisfério Sul descobrir o 

Hemisfério Norte, criar uma linguagem própria, ligada à fala popular presente na dramaturgia 

oswaldiana, incorporando os métodos aprendidos na primeira fase da Companhia. Este é o 

momento de aproximação da cultura negra - do candomblé, da rítmica do samba - do 

xamanismo indígena, dos cantores populares da Rádio Nacional, do Rock.  

Esta perspetiva antropófaga foi fundamental para o desenvolvimento de uma nova relação 

com o público e o espaço, dentro do movimento Tropicália, e o renascimento dos Coros 

Dionisíacos no Brasil. O espaço cénico tornou-se total como área de atuação e retoma do 

contato físico com o público: “Como no Carnaval, nos Coros Dionisíacos” disse-nos Zé Celso, 

a respeito da peça que dirigiu em 1968, “Roda Viva” de Chico Buarque, cenários e figurinos de 

Flávio Império.  

 

Figura 25 Roda Viva de Chico Buarque Direção José Celso M. Correia 1968 

Devido à polémica provocada pela peça, a companhia foi atacada por grupos 

paramilitares infiltrados no público, numa operação conhecida como “Quadrado Morto”. A 

peça foi de tal forma controversa que foi proibida no território brasileiro, em função do ato 

institucional número 5, que dava poderes extraordinários de censura e tortura ao Presidente da 

República, decretado durante a Ditadura Militar. A respeito do Ato Institucional Número Cinco, 

de 13 de dezembro de 1968 (AI5), Zé Celso declara, em conversa: “E depois houve a proibição 

da Roda-viva, e depois a assinatura do AI-5. A repressão caiu justamente na pequena parcela da 
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juventude que trazia essa revolução”. Roda Viva foi a encenação que rompeu com a chamada 

“quarta parede do palco italiano”, a parede que tradicionalmente segregava os atores dos 

“espectadores”. O Coro da “Roda Viva” invadiu a plateia num encontro tátil com o público que 

tinha deixado de ser mero espectador nesta revolução artística, tornando-se participante direto, 

tornando-se participador-obra, termo designado por Hélio Oiticica, que refletia o desejo do 

artista revolucionário por uma transição da arte contemplativa para uma arte de impacto 

corporal e comportamental, um “mergulho do corpo” como conceito do participador, cocriador 

da Arte a cada apresentação junto o artista.  

 

Figura 26 e 27 Hélio Oiticica anos 60 



57 
 

 

Anos antes, no ano do golpe militar de 1964, no Parque do Ibirapuera, foram realizadas 

projeções da obra cinematográfica completa de Serguei Eisenstein, exibidas pela primeira vez 

no Brasil. Estes filmes, principalmente a série sobre “Ivan, o Terrível”, marcaram 

profundamente a estética do “Rei da Vela”, e influenciaram a filmagem da obra que aconteceu 

somente no ano de 1971. Em seu experimento estético ao encontro do primitivo, como descreve 

Vanessa T. de Oliveira (2008), Eisenstein faz uma revolução no Cinema após fazer um recuo às 

primeiras formas de projeção: O Teatro de Sombras das Cavernas.  

Lina Bo Bardi entra em cena na montagem de "Na Selva das Cidades" (1969), na 

sequência destas descobertas de contracenação entre o Teatro e a cidade - especificamente com 

o bairro histórico do Bixiga. A construção do viaduto do “Presidente Costa e Silva”, conhecido 

como Minhocão, marca o começo do seccionamento e consequente descaracterização do bairro. 

As ruínas das sucessivas demolições que foram feitas para a abertura do viaduto, ossos e lixo, 

uma betoneira de cimento e troncos das árvores derrubadas foram matéria-prima da cenografia 

de Lina Bardi, naquele trabalho de reinterpretação do texto de Brecht. Foi construída uma 

estrutura de arame do tipo tela de galinheiro, para proteger o público dos estilhaços da 

destruição do material oriundo do Minhocão. A cada apresentação, a “cenografia” era destruída, 

um ringue de box colocado no centro do palco tinha, no momento final da peça, seu tablado 

destruído até se chegar a terra.  

  

 

Figura 28 A Selva das Cidades 1969 
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O ano de 1969 é marcado pela morte prematura da grande atriz Cacilda Becker, vítima de 

um aneurisma. Ela era a maior influência para a classe teatral, não somente por ser considerada 

a maior atriz brasileira, como também por ter sido a responsável pelo profissionalismo do 

Teatro no Brasil, exercendo extraordinária liderança política da classe teatral, na época em que 

assumiu a presidência da Comissão Estadual de Teatro, a principal articulação política diante do 

regime militar. A classe teatral entra em luto; ela era a aglutinadora do poder teatral, como 

demonstra o ímpeto de sua famosa epígrafe “todos os teatros são meus teatros”. No dia da 

morte de Cacilda, para expurgar esta dor coletiva, a Companhia Teatro Oficina, começa a abrir 

o chão do Teatro até chegar a terra, nas palavras de Zé Celso “para desobstruir o aneurisma”. 

Deste impulso, fala Zé Celso: “E eu a pensar, com a Lina, em derrubar coisas, quebrar coisas. 

(...) Tínhamos a Antropofagia, agora era preciso desfazer o aneurisma. Existia em nós todos 

“uma energia de 68 que era uma coisa absurda”. Influência decisiva para maio de 68 - Sous les 

pavés, la plage -, o slogan criado por Rimbaud para a Comuna de Paris (1871). Durante as 

manifestações revolucionárias, estudantes e operários arrancavam os paralelepípedos das 

avenidas para atirá-los à Guarda Nacional. 
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Figura 29 Pais Lema revolucionário de Rimbaud 1968 

 Debaixo do paralelepípedo, a praia, na situação da abertura daquele “aneurisma”, a 

companhia incorporou o seu próprio sentido revolucionário em Debaixo do asfalto tem a Terra.  
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Figura 30 Cacilda Becker em Manifestação contra a ditadura militar 1969 

Era preciso radicalizar o resgate do elemento essencial da arquitetura antropófaga, A 

terra. Foi quando Lina disse, como lembra Zé Celso, em conversa: “Aí está o Sertão da Rua 

Jaceguay 520!” O próprio movimento de quebrar tudo é o que era preciso fazer; em 64 foi 

preciso mudar de estratégia, agora precisava ser mais radical, tinha que ser uma mudança 

antropológica”.  

Lina estilhaçava a partir de sua chegada no Teatro Oficina, com o que se chama 

“cenografia”, dando lugar a uma novo conceito de arquitetura cénica. Lina Bo Bardi fez a 

cenografia radical da peça “Gracias Señor” (1972), primeira composição de roteiro feita 

coletivamente pelo Oficina. A partir deste trabalho desenvolve-se um outro tipo de 

comunicação no fazer teatral, o Teato, conceito traduzido na designação Teat(r)o Oficina, mais 

precisa para expressar os desejos de mudança da Companhia. Citando um cartaz que sintetiza 

este processo: “Teato é um ato de comunicação direta qualquer. Você encara tudo que acontece 

no dia-a-dia como um teatro, onde cada um de nós tem em si uma personagem, e no teatro você 

atua exatamente sobre isso. Teato é uma ação de desmascaramento do teatro das relações 

sociais.”  

A resposta da censura ao novo método foi a interdição da peça, após polémica com a 

Polícia federal que insistia em mantê-la em cartaz para estudar o que chamavam de 

"hipnotismo, aprendido da revolução chinesa pelos atores do Oficina" - citação publicada numa 

série de boletins oficiais de esclarecimento político-militar, um deles intitulado "Como eles 

agem".  
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Zé Celso é preso no ano de 1974, torturado com choques elétricos, entre outras formas de 

tortura humana exercidas pela ditadura militar.  

 

 

 
Figura 31, 32 e 33 ‘Zé Celso no 25 de Abril e na Revolução Moçambicana 
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Perseguido como revolucionário, impossibilitado de prosseguir o trabalho de criação 

artística no Brasil, parte para o exílio em Portugal e muda o nome da companhia para “Oficina 

Samba” a fim de permitir a sua continuidade perante as perseguições politicas. Na Lisboa de 

Abril, com o cineasta Celso Lucas, interpreta a revolução dos Cravos com o filme ”O Parto”. 

Monta também a peça “Galileu Galilei” que causou escândalo no Teatro São Luiz. Nesta rota 

revolucionária chega a Moçambique, onde cria o filme “25”, sobre a resistência perante 

colonização e o movimento de Independência do Povo Moçambicano.  

 

Figura 34 Fachada atual do Teatro Oficina 2015 

 
Durante o exílio do Fundador, o Teatro Oficina permanece ocupado por alguns grupos de 

Teatro, entre eles a Companhia do irmão de Zé Celso, Luis Antônio Martinez Correa, até 1979, 

quando Zé regressou. Em Janeiro de 1979, numa viagem lisérgica, Zé Celso e Celso Lucas 

experimentaram a perceção de atravessar a parede dos fundos e perceberam o entorno do 

Teatro, sua ligação com o Bairro do Bixiga e a cidade. O “arquiteto”, como Lina gostava de ser 

chamada, respondeu: “eu sou arquiteto, eu não atravesso paredes, eu quebro paredes”. Abriu-se 

o primeiro buraco, o buraco fundamental, marcando esta nova dimensão do teatro inserido na 
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arquitetura urbanística. Era necessário sair do palco italiano e ganhar cidade, encontrar uma 

nova amplitude cénica. Demolir para chegar ao vazio de onde surgem as novas formas.  

 

Figura 35 Janela buraco no SESC Pompeia de Lina Bo Bardi 

 
Nos primeiros anos da década de 1980, o Grupo Sílvio Santos compra lotes de diversos 

proprietários diferentes do Bixiga, iniciando consequente processo demolição no entorno do 

Teatro Oficina, para preparar o terreno para grandes empreendimentos imobiliários. Nesta 

época, muitas das construções eram ocupadas por famílias de operários nordestinos, atraídos a 

São Paulo como mão-de-obra, durante o boom imobiliário no centro da cidade. Muitos destes 
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trabalhadores, que traziam a forte Cultura Popular do Nordeste do Brasil, frequentavam o 

Teatro Oficina, onde funcionava a “Cantina da Zuría”. Ao serem despejados por reintegração de 

posse, os nordestinos dispersaram e foram forçados a viver em condições difíceis na periferia da 

cidade. As construções do entorno do Oficina foram então demolidas, mas o ponto de encontro 

destes trabalhadores continuava a ser a Cantina.  

 

Figura 36 Vista do entorno do Oficina anos 90 (Arquivos do Teatro Oficina) 
 

O Grupo Sílvio Santos (SS) adquire também o lote correspondente ao edifício do Teatro 

Oficina. Diante desta situação emergencial ressurge como subtexto imediato o livro de Euclides 

da Cunha, Os Sertões (1902), evocando um desejo da Companhia de encenar esta épica obra 

literária brasileira, desde a década de 60. Assim, começaram as primeiras leituras do texto e, 

apesar da erudição do autor, Euclides da Cunha, os nordestinos, muitos deles sertanejos, 

sentiram uma identificação imediata entre a sua situação no terreno e a história de luta territorial 

feroz descrita na obra Os Sertões.  
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O texto, escrito numa linguagem transdisciplinar, é uma mistura de prosa científica e 

artística, em que o autor conta a saga da guerra de Canudos, cidade do Sertão na Bahia.  

 

Figura 37 Anuncio da peça emblemática ‘A Terra’ da obra Os Sertões (Arquivo Teatro Oficina) 

 
A tríade “A Terra”, “O Homem”, “A Luta”, compõe a abordagem da história desta 

comunidade autárquica liderada por António Conselheiro. Canudos teve uma economia 

singular, numa época ainda impregnada pelas relações de escravização e autoridade, apesar da 

lei de abolição da escravatura já ter sido decretada. Contingentes de escravos recém-libertos, 

encontraram melhores condições de trabalho em Canudos do que nos latifúndios. Num abrupto 

crescimento, a cidade chegou a ser a segunda maior da Bahia.  
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Vista como “monarquista”, pela influência de António Conselheiro, acusada de 

subversiva ao regime, foi acossada por incursões de tropas republicanas. Em 1897, na quarta 

incursão republicana, os militares incendiaram o arraial, mataram grande parte da população e 

degolaram centenas de prisioneiros. Estima-se que morreram ao todo por volta de 25 mil 

pessoas. “Canudos não se rendeu!” é uma das frases revolucionárias da obra que serviu de 

inspiração para a luta da Companhia pela posse do terreno, que tinha começado, contra a 

propriedade da especulação imobiliária. A encenação de Os Sertões do Teatro Oficina foi como 

uma incorporação cultural de Urbanismo Antropofágico.  

 

Figura 38 ‘Os Sertões’ Teatro de multidões inspiradas pela encenação épica de Zé Celso  
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No Teatro Oficina, durante estes duros anos de ostracismo, depois do regresso do exílio 

de Zé Celso, não havia as condições mínimas para produzir as montagens, o edifício estava em 

destroços. Nesta situação de precariedade radical, a ocupação no terreno tornou-se literalmente 

uma luta de posse, e foi o próprio cultivo da Cultura que garantiu a continuidade da Companhia 

durante o período da ameaça de reintegração da propriedade. As primeiras leituras encenadas de 

Bacantes, Mistérios Gozosos e Os Sertões agitaram este período em que o edifício interno 

estava em plena demolição auto determinada, ”para ver a luz do Sol”, como diz a letra de Sandí 

Celeste, artista neste movimento do Oficina. O interior do teatro foi completamente demolido, 

até 1984, preservando-se apenas a arqueologia urbana do prédio: parte da parede interna e 

fachada original, um espaço de 50 metros de comprimento por 9 metros de largura e 15,9 

metros de pé direito.  

Procurou-se então uma nova forma de arquitetura teatral, como disse Lina, “partindo da 

precariedade radical”. Esta decisão drástica teve sua ignição no desejo de construir um teatro 

urbano, um teatro de contracena sideral, sem fronteiras, um teatro em que se pudesse 

experimentar a vivência da Tempestade. Citando Lina:  

A tempestade destrói tudo, é preciso reformular e reconstruir do ponto de vista da arquitetura. 

O Oficina vai procurar a verdadeira significação do Teatro a sua estrutura física e tátil, a sua 

não abstração que o diferencia profundamente do cinema e da TV, permitindo ao mesmo 

tempo o uso total desses meios.  

No começo dos anos 80 do século XX, começam os primeiros croquis de Lina Bardi para 

a re-existência arquitetónica do edifício e seu entorno. Em 1983, o edifício Teatro Oficina tem 

seu património tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico 

Artístico e Turístico (CONDEPHAAT) do Estado de São Paulo. O tombamento do Teatro 

Oficina pelo CONDEPHAAT não se refere especificamente ao valor arquitetónico do edifício. 

Este tombamento foi necessário para proteger o Teatro das ameaças da especulação financeira, 

e dos interesses imobiliários de entidades privadas, como o Grupo Sílvio Santos (SS) 

proprietário do entorno do Oficina. Em 2012, Sílvio Santos, Presidente do Grupo e figura 

público do entretenimento brasileiro, aceitou a proposta de troca de terrenos, feita pelo Oficina, 

envolvendo áreas de valor económico equivalente - de potencial construtivo equivalente - 
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abrangendo territórios da União Federal do Brasil, numa negociação que ainda prossegue com o 

Ministério da Cultura.  

 

 

Figura 39 Fotografias de arquivo do Teatro durante as demolições dos anos 80 e Croquis de 
Lina Bardi para o Teatro Oficina ‘Simplicidade e clareza como num Nô’ (Arquivo Instituto Lina 
Bo Bardi) 

A troca dos terrenos permitirá ao Oficina explorar a área circundante com projetos 

culturais artísticos e urbanísticos, matriz de economias criativas e sustentáveis perante o que 

tem sido uma negociação arduamente vivida durante anos pela Companhia, junto ao Grupo SS e 
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ao Ministério da Cultura. A redefinição de património histórico aplica-se ao super-objetivo 

deste estudo de caso sobre o Terreiro Eletrônico enquanto espaço-movimento do Teatro Oficina 

e seus participadores. Atualmente, depois de um processo de licitação, a gema arquitetónica em 

colaboração com Edson Elito e os arquitetos do Teatro Oficina estão juntos elaborando um 

novo projeto visando as aberturas necessárias para a complementação da obra de Lina; 

atualmente está sendo criada a nova proposta de reforma para a expansão do Cultivo da Cultura 

pelo Bixiga. 

 

Figura 40 Croquis de Lina Bardi para o Teatro Oficina 1984 (Arquivo Instituto Lina Bardi) 
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Referindo a citação no Parecer de Tombamento, em 2010, pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), como dispositivo de valorização patrimonial, Jurema 

Machado (Presidente do IPHAN) escreveu:  

Pela manifestação, ao Ministro da Cultura, de que o Ministério e o Governo Federal 

identifiquem mecanismos que viabilizem a destinação do terreno contíguo ao Teatro Oficina 

para um equipamento cultural de uso público, utilizando mecanismos tais como a aquisição, a 

desapropriação ou a conjugação destes com instrumentos urbanísticos a serem identificados 

em cooperação com o Município e com o Estado de São Paulo. (s.p.) 

 

 

Figura 41 Fotografias do entorno do edifício (Arquivo Teatro Oficina) 
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O debate de definição e redefinição do património é, neste estudo de caso, 

particularmente significativo. No texto de referência de Choay (2001), “A Alegoria do 

Patrimônio”, a arqueologia patrimonial é analisada, assim como a aplicação concreta dos 

conceitos e nuances da proteção dada aos monumentos e ao património histórico e cultural. 

Segundo Françoise Choay (2001), o Patrimônio é uma expressão 

… que designa um bem destinado ao usufruto de uma comunidade que se ampliou a dimensões 

planetárias, constituído pela acumulação continua de uma diversidade de objetos que se 

congregam por seu passado comum (monumento: memória): obras e obras-primas das belas-

artes e das artes aplicadas, trabalhos e produtos de todos os saberes e savoir faire dos seres 

humanos. (…) Em nossa sociedade errante constantemente transformada pela mobilidade e 

ubiquidade do presente, “patrimônio histórico” transformou-se numa das palavras chave da 

tribo mediática. Ela remete a uma instituição e a uma mentalidade. (p.32) 

 A palavra património remete frequentemente ao âmbito cultural, mas varia o seu 

significado segundo o adjetivo qualitativo. Segundo a “Resenha Crítica: Françoise Choay, A 

Alegoria do Patrimônio” tradução de Teresa Castro, as noções sobre património, “… não raro, 

são vagas e contraditórias. O senso comum atribuiria aos bens arquitetónicos preservados ou 

tombados a interdição de uso, o que deterioraria qualquer construção - todas destinadas em 

princípio à ocupação - pela não ocupação.” (Tible 2013, 61).  



72 
 

 

Figura 42 Fotografias da fachada do Teatro Oficina em diferentes épocas 

 

Durante o estágio com a Associação Teatro Oficina, este debate da redefinição de 

património - que carrega na sua etimologia a conceção da sociedade patriarcal imperialista 

sobre a divisão da propriedade privada surgida com o direito romano, mas categoricamente 

diferente da conceção adotada na Associação, inspirada nas sociedades arcaicas que viam a 

Terra como organismo vivo dotado de anima, em língua Tupy, Ibicaraí, a Terra Sagrada. A luta 

que dura há mais de três décadas pela posse e ocupação do edifício e terreno do Teatro Oficina 

mostra que a redefinição estrutural carrega um significado profundo.  

Segundo o Direito Antropofágico, “Todas as chamadas lutas pela liberdade não passam 

de episódios da guerra contra o regime da desigualdade e da herança, imposto pelo Direito 

Romano e sagrado pelo Cristianismo.” Antônio Filardi Luiz (1999) também desconstrói as 

origens do conceito, explicando que, nos primeiros tempos de Roma, o vocábulo “patrimônio” 

derivava de pater e seria então o conjunto de coisas corpóreas de propriedade do pater famílias; 

na Lei das XII Tábuas não figura a palavra “patrimônio”, mas o termo família. Na civitas 

romana, para manter essa continuidade, foi sendo gerado pelos usos e costumes e, após as XII 

Tábuas da Lei, também por escrito, o jus civile romanorum (o direito civil dos romanos), que 
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evoluiu em três temas básicos, com institutos rígidos: o direito das coisas, o direito da família e 

sucessões, e o direito das transações entre vivos. Na origem, o jus civile visava preservar a 

civitas romana. Foi com esse intuito original que nasceram, no jus civile, dois institutos 

correlacionados: o patrimonium e o matrimonium. Aparece na designação de ambos o elemento 

vocabular monium, variação fonética de munus, que significa missão, função, ocupação.  

Em oposição aos fundamentos do Direito Romano, surge o Direito Antropofágico. Em 

muitas partes do mundo não ocorreu uma transição entre duas formas de propriedade privada, 

de feudal para a capitalista, mas sim de uma forma comunal para uma privada, sendo esta o 

estado de fato de quem se acha na possibilidade de exercer poder como o que exerceria quem 

fosse proprietário ou tivesse, sem ser proprietário, o poder de ser incluído no direito de 

propriedade (usus, fructus, abusus). Aquele que tem posse estaria num “estado de fato”, não-

jurídico, em que teria o poder de agir como se fosse proprietário. Para definir a posse, Pontes de 

Miranda não tem outra opção a não ser enquadrá-la como um estado de fato cujas 

características remetem ao Direito. A posse é um fato, mas um fato particular, já que só pode 

ser definida a partir de um direito: “um poder como o que exerceria quem fosse proprietário”, 

ou seja, uma ficção. “A posse é poder, possibilidade concreta de exercitar algum poder inerente 

ao domínio ou à propriedade” (Miranda,1955).  

A posse parece ser um estágio intermediário entre fato e direito, entre “detenção” e 

propriedade, um dispositivo jurídico pelo qual se torna possível a passagem da vida para o 

Direito (e, do mesmo modo, do Direito para a vida): aquilo que parecia ser propriedade pode se 

revelar nuda detentio, da mesma maneira que uma nuda detentio pode se converter em 

propriedade, como no caso da “invenção”. Os antropófagos não escolheram uma vida livre do 

Direito, não escolheram a detenção – escolheram um direito sonâmbulo, escolheram a posse 

contra a propriedade.” (Nodari 2011, 18) 
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Figura 43 Maquetes de Lina Bardi e Edson Elito para o Teatro Oficina anos 80 

 

Desde os anos oitenta do seculo XX, o movimento Antropófago de ocupação do 

edifício do Teatro Oficina e seu entorno tornou-se literalmente uma luta do direito da posse 

contracenando com o direito da propriedade. O grupo proprietário Sílvio Santos começou a 

pressionar o grupo de artistas, a fim de reapropriar para a construção de um empreendimento 

comercial. As sucessivas demolições ordenadas pelo grupo proprietário, inclusive o prédio 

da primeira Sinagoga fundada na cidade, visavam abrir o espaço do entorno para novas 

construções então começarem, e várias iniciativas foram tomadas pela Companhia, incluindo 

o pedido de tombamento e patrimonialização histórica, visando proteger a ocupação cultural 

do teatro contra a especulação imobiliária.  
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Figura 44 Fotografia de Arquivo do camarim aberto nos anos 80 e desenho técnico do Teatro 
(Arquivos Teatro Ofcina e Instituto Lina Bardi) 

 

No site da Secretaria da Cultura do Governo do Estado de São Paulo, está registada a 

Resolução de Tombamento, em 1983, pelo CONDEPHAAT, e a inscrição no Livro do Tombo 

Histórico, em 1987. A luta aqui - a tensão entre a necessidade de proteger as formas 

arquitetónicas do Teatro e a necessidade de as transformar - envolve a desconstrução das 

nuances implícitas na proteção de um edifício registado como património do Estado.  

Os croquis e reflexões de Lina Bardi para o Teatro Oficina incluíam desde o princípio 

uma necessidade de destruição criativa. As inovações desejadas na Arquitetura Teatral foram 

explicitamente autorizadas pelo anterior arquiteto, Flávio Império, no seu Parecer de 

Tombamento. Assim, ao mesmo tempo que o Teatro estava sendo tombado pelo Estado - para 

conservá-lo, diante da pressão da especulação proprietária - já era considerado obsoleto diante 

dos novos projetos cénicos da Companhia. A luta territorial do Teatro Oficina começou então a 

exigir uma redefinição semiótica e literal dos conceitos subjacentes ao património, surgindo a 

proposta de inserção cultural do edifício e seu entorno como arte urbana em constante 

mutação.  
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A posse ativa da Companhia, orientada pelo Direito Antropofágico, deu o ímpeto neste 

contexto, tanto à redefinição de património como do Direito da propriedade. Depois de quase 

trinta anos de ocupação, a proteção deste movimento de possessão contra a propriedade foi 

finalmente oficializada, num contrato assinado com a Associação Teatro Oficina, com a 

permissão de uso do edifício por 99 anos - enquanto património do Estado - decretado pelo 

Governador do Estado de São Paulo, Claudio Lembo, em 2007. 

 

Figura 45 Sinalização do Município: Teatro Oficina como patrimônio histórico e espaço de 
ocupação potencial da companhia  

Poucos dias antes da celebração do centenário de Lina, a 5 de Dezembro 2014, apareceu a 

primeira sinalização oficial do Município, na rua Jaceguay, em frente à entrada do Oficina, 

descrevendo-o como Patrimônio Histórico. Na nota do Parecer de Tombamento Histórico de 

Flávio Império, o autor do segundo Teatro reconhece a urgência das modificações 

arquitetónicas e urbanísticas para dar continuidade ao espaço-movimento que estava sendo 

criado:  
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O Teatro Oficina passou por vários tipos de organização interna da relação palco 

plateia: atuante-espectador. Este fator constitui-se em parte integrante de suas 

pesquisas: “... O ‘espaço’ da cena, um dos elementos básicos de sua pesquisa de 

linguagem eminentemente teatral. Seu ‘tombamento’ não deveria, portanto, considerar 

o seu equipamento interno como ‘fixo’ para não estrangular as novas ou futuras 

propostas de pesquisa do grupo.  

Oficina: locus em obra permanente; No caso do Teatro Oficina, as próprias práticas do 

fazer artístico trazem o sentido que designa as mudanças arquitetónicas, tendo como base as 

diretrizes e apontamentos das peças. Entra-se num debate paradoxal: como patrimonializar o 

movimento? Questionam-se as conceções ortodoxas de património, ao perguntar-se como 

conservar o que se move. É precisar repensar as subtilezas do conceito e suas implicações, a 

visão da sacralidade da Terra precisa ressurgir nos espaços onde se praticam os rituais e o 

cultivo da Cultura. Surge então uma proposta de como conservar um património enquanto 

espaço-movimento, como é o caso do Teatro Strada, pensado por Lina Bardi. O debate gira em 

torno de como preservar a participação ativa do cultivador e o movimento do lugar em 

permanente demolição e re existência, a permanência da renovação, da transformação. A ideia 

de espaço-movimento descreve a noção patrimonial de conservar não exclusivamente as formas 

fixas dos edifícios, mas a participação criativa dos cultivadores da Cultura, na construção do 

seu próprio ambiente e sua Terra Sagrada. Na epígrafe de Lina Bardi (1995) lê-se: “O Oficina 

não é o portal da Catedral de Colônia do seculo XVIII, mas é o marco importante de um 

caminho difícil”. 

Ao analisar os croquis livres, aquarelas e desenhos conceituais e técnicos dos projetos de 

Lina Bardi e de Edson Elito, co-criador do projeto do Oficina, podemos constatar o desejo de 

um teatro aberto, permeável à cidade, à luz, o teatro rua de passagem: A matéria translúcida do 

vidro do janelão no atual edifício, tem sua matriz concebida na Casa de Vidro, primeira obra de 

Bardi no Brasil, de onde derivam os princípios arquitetónicos encontrados em toda sua obra, 

sendo a ultima de sua vida o Teatro Oficina.  
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A respeito da Casa de Vidro, Lina escreve: “O problema era criar um ambiente 

‘fisicamente’ abrigado, isto é, onde viver defendido da chuva e do vento, participando, ao 

mesmo tempo, daquilo que há de poético e ético, mesmo numa Tempestade”. A visão foi 

construir um Teatro em que se pudesse viver a experiência da Tempestade.  

 

Figura 46 Teatro Oficina visto da extensão do entorno (Arquivos Teatro Oficina) 

 
A Árvore Cisalpina, que nasce no jardim interior do Oficina, atravessa a parede junto ao 

janelão em direção ao exterior. Plantada pela própria Lina, é a vanguarda da ocupação do 

terreno em torno - uma área de 11 mil metros quadrados.  
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Na obra de Lina há elementos concretos conceituais que fazem leitmotiv: o vidro do 

janelão do Oficina e os da Casa de Vidro; a madeira na pista do Oficina, as cadeiras; a árvore da 

Casa de Vidro e do Oficina; as escadarias do SESC Pompéia, do MASP, da Casa de Vidro e do 

Oficina fazem ritornelos no design geométrico; o vão livre do MASP e o teatro rua de 

passagem, o movimento humano na arquitetura, os caminhos orgânicos; o fluxo água, a fonte 

do Oficina e seus reflexos, o espelho d`água do MASP. 

 

Figura 47 Croquis de Lina Bardi ‘Il teatro Strada’ anos 80 (Arquivo Instituto Lina Bo Bardi) 

 

Nos anos 80, Lina fez seus croquis para o Teat(r)o Oficina e neles escreveu: 

“Simplicidade e clareza como num Teatro Nô”, considerando a ação e organização interna da 

Companhia como parte integrante de seus projetos, razão pela qual a casa de produção e 

administração ficam, até hoje, fora do Teatro, para que este seja inteiramente dedicado à 

encenação.  
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Traçou a Arquitetura Teatral como continuidade das ruas, passando pelo interior com 

aberturas em forma de buracos alusivos aos buracos da Guerra de Espanha, os buracos de 

Beirute, aberturas em forma de “furo de canhão”, numa de época de re existência contra a 

violenta ditadura militar.  

Na década de 80, Zé Celso trabalhou intensamente junto a Lina e Edson, acrescentando 

a chegada de Catherine Hirsch, poeta que trouxe novos rumos à criação, período em que 

começaram as primeiras traduções de Bacantes. Marca o contato com os ritos da cultura 

ancestral Dionisíaca, com os ritos de Mistérios de Elêusis; a passagem interpretativa da então 

personagem guia de Prometeu Acorrentado, símbolo da resistência diante da opressão, para 

surgir com as Bacantes a entidade de Dionysos, que é estraçalhado muitas vezes para uma nova 

re-existência, que a cada destruição ressurge num novo corpo, como metáfora do próprio 

processo do Teatro que se refaz após a Tempestade. Nos trabalhos entre 1980 e 1984, Lina Bo 

Bardi e Edson Elito visionaram: a rua Jaceguay faz esquina com a Rua Lina Bardi, 

atravessando-se a extensão da passarela num rito de passagem (evocação da ponte de Pedra no 

Teatro Nô: a travessia de transfiguração), saindo pelos arcos romanos ao fundo, em direção à 

rua Japurá, que estará aberta, dando sequência ao percurso até à região do Anhangabaú, 

passando por todo o baixo Bixiga.  

O Bixiga é atualmente denominado Bairro da Bela Vista. Historicamente é o bairro das 

miscigenações culturais, outrora grande centro cosmopolita da cidade; encontro de artistas 

populares, carnavalescos, e gente que enchia as ruas com Arte. Era a época da efervescência 

dos Teatros, das divas do TBC (Teatro Brasileiro de Comédia). O fluxo do bairro orbitava em 

torno da cultura teatral. A construção do Minhocão - viaduto construído na ditadura militar - 

seccionou a região entre baixo e alto Bixiga, levando à decadência da pulsação social e artística. 

Os interesses da especulação imobiliária abafaram a vivência criativa das ruas, descaraterizaram 

aquilo que foi o ápice cultural do Bixiga, como no caso característico da arquitetura histórica; a 

história viva do Bixiga é hoje sufocada pelas novas construções residenciais em torres.  
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Figura 48 Fotografia do Arquivo Publico de São Paulo 

 

Teat(r)o Oficina é movimento estético de re-existência, gerações de artistas 

confrontando-se com as iniciativas comerciais de todos aqueles que ameaçam a preservação das 

práticas da Arte, da Cultura. As obras teatrais são guias das práticas coletivas que caraterizam 

um espaço-movimento, Ritos para cultivar a Cultura, que dão continuidade à complementação 

do projeto urbanístico de Lina Bo Bardi.  
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Figura 49 A bigorna, símbolo do Oficina desde o inicio, Teatro a forja da anatomia humana 

Lina concebeu o Teatro como uma Avenida Carnavalesca ligada a um grande corredor 

cultural, ”galeria de ópera de Milano dando passagem pelas catacumbas do Silvio Santos”, 

fazendo do Oficina rua de passagem pelo Bixiga, até ao Anhangabaú: criar um ‘lugar’ que 

propiciasse a mistura, a atenção dos sentidos, a interação da Companhia com as multidões em 

seus “caminhos orgânicos” pela cidade. Il Teatro strada é uma passarela carnavalesca, na linha 

antropológica de Darcy Ribeiro e seu sistema educacional SIEPS, de aproximação da cultura 

popular e o conceito arquitetónico de Oscar Niermeyer para “devolver o Carnaval ao povo”. 

Projetou a construção da Passarela Professor Darcy Ribeiro, popularmente conhecida como 

Sambódromo, Avenida Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Para Oswald de Andrade (1995, 

41), “[o] Carnaval no Rio é o acontecimento religioso da raça”. A cultura popular do Carnaval é 

uma fusão sincrética e uma inversão das hierarquias, uma exuberância das paixões carnais. “A 

busca da Companhia é por um teatro carnavalesco”, nas palavras de Oswald, “um teatro para a 

vontade do povo, para o desejo e a emoção do povo “ (idem). Teatro de multidão em Óperas de 

Carnaval.  
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Figura 50 Croquis de Oscar Niemeyer para a Avenida Carnavalesca no Rio de Janeiro 
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Estreando em 1996, um dos maiores sucessos produzido pelo Oficina - “Bacantes” -, 

interpretado da obra de Eurípedes, TRAGY COMEDI ORGYA - 25 cantos, transcrição do rito 

de origem do teatro em Ópera de Carnaval. Esta encenação foi vivida intensamente em 2012, 

no Teatro São Luiz, em Lisboa, causando - como a peça “Galileu Galilei”, apresentada 38 anos 

antes no mesmo teatro - um escândalo contagiante na cidade.  

 

Figura 51 Anuncio da Peça em Lisboa no Teatro São Luiz Janeiro 2012 
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Com o teatro ainda em ruínas em 1984, sem poder fazer a montagem de uma nova peça 

de repertório, os artistas do Oficina estavam focados em criar um acordo para produzir uma 

nova maneira de trabalhar em sintonia com os desejos de inovação que surgiam também para o 

espaço. Um “acordo de transformação permanente”, a base do estatuto do contrato social da 

Associação de Energias e Trabalhos sem fronteira Uzyna Uzona, para dar as diretrizes da 

máquina desejante; onde artistas associados, cultivadores da Cultura no Teatro Oficina, formam 

um espaço-movimento guiado pelas necessidades das obras sendo produzidas. São as próprias 

engrenagens desta máquina desejante, segundo o conceito de Gilles Deleuze e Felix Guatarri, 

que se rearranjam no espaço em cada montagem. Um Acordo para estruturar as bases do que 

veio chamar-se terreiro eletrônico, lugar de fusão das Artes presenciais e novas media, como 

aspirava Lina Bardi no concretismo da não abstração tátil da arquitetura teatral, apropriando-se 

da totalidade dos meios tecnológicos e media; é também dar sequência ao movimento surgido 

na Tropicália, para construir o espaço do bárbaro tecnizado, onde a cultura mais arcaica, 

primitiva, dos corpos se incorpora criativamente com a tecnologia contemporânea. A 

Associação Teatro Oficina apropria-se das ideias sugeridas.  

Em sua obra conjunta Marx e Engels pensam pela primeira vez no poder proletário e o fazem 

em sua positividade pois encarna uma união de novo tipo, surge uma Associação em que o 

desenvolvimento de cada um é pressuposto para o livre desenvolvimento de todos.” (Tible 

2013, 153-154) 

Lina pediu que se colocasse a bigorna na frente da antiga fachada - a bigorna sempre foi o 

símbolo da Associação, da forja do corpo do atleta afetivo em transformação permanente, como 

o Teatro da Crueldade, de Antonin Artaud, projetado também por Lina, no MASP e no Oficina. 

O Teatro é o espaço onde se forja a anatomia humana.  
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Figura 52 A bigorna, símbolo emblemático do Teatro Oficina 

 

A Crueldade, antes de ser jorros de sangue e membros sendo mutilados, como pensa o 

senso comum, é uma cultura voltada pra inscrição nos próprios corpos dos cultivadores, como 

faziam as antigas sociedades primitivas, que Oswald de Andrade evocava nos seus escritos 

sobre a Antropofagia. É a crueldade de transformar bruscamente, de transfigurar o próprio 

espaço pela necessidade de dar vazão à ação. Da mesma forma, o espaço inscreve diretamente 

os corpos, desenha os gestos, modula a voz. O corpo do ator vem sendo forjado por várias 

gerações de trabalho no Teatro Oficina; vindo das influências do grande realismo Russo de 

Gorki, dos Laboratórios de Stanislaviski e Brecht, vai ganhando novas dimensões, saindo do 

plano do palco do teatro sanduíche, experimentou as revoluções da Antropofagia e da 

redescoberta do Coro Dionisíaco de Roda Viva e, neste projeto de Lina, vai descobrir a atuação 

arquitetónica urbanística.  

As cadeiras de madeira do Teatro desenhadas por Lina, espalhadas pelas 3 galerias 

verticais articuladas por tubos de metal e andaimes, de Edson Elito, foram projetadas para trazer 

um estado de tónus constante ao participador, saindo de uma posição acomodada, todos 

presentes sendo atravessados e penetrados pela ação envolvente do Rito. O terreiro eletrónico é 

também evocação do espaço sagrado do bárbaro tecnizado, sendo as peças macumbas, atos 

mágicos concretos, multimédias para abrir os caminhos dos super-objetivos da Associação, 

dando continuidade à obra arquitetónico-urbanística se estendendo pelo bairro do Bixiga. 

A busca pelo Teatro Total, espaço de fusão de todas as Artes (teatro, cinema, arquitetura, 

artes plásticas, novas mídias, etc) em sintonia ritual, que não mais coloque a multidão como 

espetador impassível, mas sim lhes permitindo fundir-se com a ação direta dos participadores. 
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O Teatro Oficina, com sua rua de passagem, experimenta concretamente o que Lídia Kosovski 

(2014) diz tratar-se “a cidade como campo de aplicação dos recursos utilizados na cena”. Das 

três tentativas na história de construir o Teatro Total, conta-se o Teatro Total (1927), de Walter 

Gropius; o Fun Palace (1961) de Cedric Price, e o Teatro Oficina (1984), de Lina Bo Bardi e 

Edson Elito, o único realmente construído e em uso permanente, citando o parecer de Jurema 

Machado para o tombamento material e imaterial do Teatro Oficina, pelo IPHAN. 

 

Figura 53 Desenhos técnicos do Teatro Total projetado por Gropius 1927 

Depois de 10 anos de obras, período em que a construção foi feita aos poucos dependendo 

da aquisição de recursos de diversas fontes, o terceiro teatro - o terreiro eletrónico - projetado 

por Lina Bardi e Edson Elito, inaugurou, em 1994, com a peça “Hamlet”, dirigida por Zé Celso, 

com a protagonização de Marcelo Drummond. A partir deste momento, o uso criativo da 

incorporação das altas tecnologias como câmaras ligadas aos computadores, por sua vez ligados 

à internet, canais de vídeo projeção e de transmissão ao vivo, começam a permitir a projeção da 

cena cinematograficamente, em vários níveis de difusão, constituindo assim o começo da 

geração do acervo audiovisual resultante das filmagens dos ensaios, das peças e 

acontecimentos, ou em cortes feitos ao vivo das várias câmaras para as transmissões. Muitas 

obras já foram encenadas neste Teatro, entre elas de Antonin Artaud, “Pra dar um fim no juízo 

de Deus”(1996) - ano da chegada da atriz Camila Mota - “Cacilda!”(1998), de Zé Celso, “Boca 

de Ouro”(1999), de Nelson Rodrigues, além da saga “Os Sertões”(2002-2007), de Euclides da 

Cunha.  

Nesta época, em trabalho com o grande cenógrafo Osvaldo Gabrieli e a arquiteta Cris 

Cortilio, foi construído o subterrâneo do Teatro, local de atuação debaixo da pista de madeira 

que reveste a passarela, além das passarelas laterais próximas ao janelão, que flexibilizaram a 

mobilidade cénica dos atores. No Festival Dionisíacas (2010) foram abertos os arcos romanos 
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que dão continuidade à Rua Lina Bardi, até então fechada. Neste mesmo ano foi construído um 

protótipo de Teatro de Estádio, no terreno em torno do Oficina, para um público de 2000 

pessoas. A “Macumba Antropófaga” (2011) dirigida por Zé Celso, foi um Rito inspirado no 

Manifesto Antropófago de 1928 e na relação criativa e amorosa do autor Oswald com a artista 

plástica Tarsila do Amaral, autora do famoso quadro de arte modernista brasileira, “Abaporu”, 

que em dialeto Tupy significa “humano que come gente”.  

A Universidade Antropófaga 

O Manifesto serviu como base concetual concreta para o estatuto da Universidade que 

está, desde então, no processo de ser criada. Atores do Brasil inteiro, de vários níveis de 

formação, foram convocados para esta montagem, e depois de uma seleção, formou-se a 

primeira vaga da Universidade Antropófaga. 

Figura 54 Projetos urbanísticos dos novos arquitetos da companhia 
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Nos seus últimos estertores, Oswald de Andrade clamava para que se desse sequência ao 

estudo do primitivo, a Idade de Ouro: 

Devido ao meu estado de saúde não posso tornar mais longa essa comunicação que 

julgo essencial a uma revisão de conceitos sobre o Homem da América. Faço pois 

um apelo a todos os estudiosos desse grande assunto para que tomem em 

consideração a grandeza do primitivo, o seu sólido conceito de vida como devoração 

e levem avante toda uma filosofia que está para ser feita.” (Andrade 1991, 232) 
 

As pesquisas sobre o autor Oswald de Andrade, iniciadas pela companhia em 1967, com a 

montagem do “Rei da Vela”, marcaram o começo da Tropicália, movimento artístico de 

influência mundial que prossegue na projeção contemporânea da Companhia para uma 

universidade antropofágica: deglutição cultural para totemizar os tabus. 

O grande geógrafo que tombou a Serra do Mar, Aziz Ab’Saber, apaixonado do Oficina, 

considerava seu espaço “ uma verdadeira universidade livre, uma ágora, onde podem ser 

discutidos os grandes temas e problemas dos habitantes da metrópole de São Paulo”. No parecer 

de Aziz Ab’Saber pelo Tombamento Federal Do Teatro Oficina, em 2010, pode ler-se: “É certo 

porém que o projeto do Teatro Oficina representa um dos poucos e mais aprazíveis projetos de 

revitalização da zona periurbana sul do centro histórico de São Paulo.”  

 

Figura 55 Fotografia do Arquivo publico do Estado de São Paulo 
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Figura 56 Mapa do Bairro novo projeto urbano dos novos arquitetos da companhia 2015 

 

Como complementação dos projetos de Lina Bardi, as arquitetas contemporâneas da 

Associação Teatro Oficina Uzyna Uzona, Carila Matzenbascher e Marília Gallimeister, 

conceberam a abertura da Rua Japurá, dando continuidade à Rua Lina Bardi que atravessa o 

edifício do Teatro, estabelecendo um novo corredor cultural sul-norte, que está atualmente 

bloqueado por uma parede que delimita e separa o entorno do Oficina de um condomínio 

construído ilegalmente. Este corredor cultural ligaria a Rua Japurá à Rua Lina Bardi, até à 

região do Anhangabaú, além do Teatro de Estádio “Oswald de Andrade” e projetada a 

Universidade Antropófaga.  
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Perpendicular ao eixo sul-norte, no eixo leste-oeste, foi concebida a ocupação dos Baixios 

do viaduto, que começou por seccionar o bairro como mais um novo corredor cultural, 

conectando desde o centro histórico da Vila Itororó até ao Parque Augusta, região hoje 

extremamente degradada, em estado crítico de necessidade de revitalização urbanística. A 

Oficina de Florestas é um projeto de reflorestamento do bairro, valorizando práticas de 

permacultura comuns às práticas indígenas, dando extensão à álea de pomar do terreno contíguo 

ao Oficina, semeando os territórios ociosos do Bixiga. Os detalhes deste projeto urbanístico 

foram esboçados no mapa de ocupação do Bixiga, feito pelas arquitetas, junto a outros artistas 

da Associação, no fim do ano de 2014.  

Comemorações do centenário da “arquiteto” 

Prosseguem, pelo ano de 2015, as comemorações do centenário da “arquiteto”, como 

gostava de ser chamada, Lina Bo Bardi. A obra da arquiteta italiana radicada brasileira tem sido 

reconhecida como uma das mais inspiradoras da Arquitetura pós moderna e Urbanismo do 

século XXI.  

 

Figura 57 Fotografia de Lina e seu cavalete de vidro no vão livre do MASP em construção 
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O centenário de Lina Bardi, completado em Dezembro de 2014, abriu as comemorações 

internacionais e no Brasil, que se estendem por um ano. O seu pensamento ainda vivo inspira a 

Associação Teatro Oficina a realizar produções artísticas e arquitetónicas que transbordem das 

fronteiras do edifício do Teatro, ampliando a projeção urbanística e o poderoso cultivo da arte 

teatral ali audaciosamente criada, tal como nas épocas onde esta arte tomava a dimensão pública 

dos fluxos das multidões. Achillina Bo, conhecida como Lina Bardi, junto com seu marido 

Pietro Bardi, chega ao Brasil em 1947, a convite de Assis Chateaubriand, para projetarem e 

dirigirem o Museu de Arte Moderna. Nesta altura, Lina já tinha no seu currículo colaborações 

com grandes arquitetos e designers italianos, inclusivamente como diretora da renomada revista 

Domus. A sua primeira obra no Brasil foi a sua principal residência durante décadas, a Casa de 

Vidro no Murumbi, em São Paulo, onde se percebe a matriz dos elementos arquitetónicos que 

vão permear toda a sua obra. Em 1964, devido ao golpe militar e à impossibilidade de dar 

continuidade ao movimento de efervescência cultural no trabalho do Museu de Arte Moderna 

da Bahia, Lina volta para São Paulo. Nos seis anos que viveu em Salvador, ela incorpora a 

cultura popular à sua formação europeia de vanguarda; a arquitetura moderna agora associada à 

Civilização de Sobrevivência, que deriva da adaptação dos monumentos e arquitetura às 

necessidades mais primárias dos seres humanos.  

 

Figura 58 Avenida Paulista fotografia do Arquivo publico do Estado de São Paulo 
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Arquitetura humanista aliada a uma escala urbanística pública, em que as obras fazem 

parte dos caminhos orgânicos da cidade. No processo de desenvolvimento das obras de Lina 

Bardi, no Brasil, surgem os projetos subsequentes em São Paulo: MASP (1968), SESC Pompéia 

(1977), Teatro Oficina (1993). Os projetos além do projeto Tobogã (1981) para revitalização do 

centro da cidade e de reforma do Palácio das Indústrias (1992) foram ambos inconclusos. O 

Teat(r)o Oficina é a última obra de Lina Bardi, em São Paulo, inaugurado um ano depois de sua 

morte em 1992.  

O projeto do terreiro eletrónico é o terceiro modelo arquitetónico de teatro concebido e 

construído na Rua Jaceguay 520, espaço da prática do Teatro Total (fusão de todas as Artes) em 

movimento antropófago, ligando as tecnologias da cyber-comunicação às culturas mais arcaicas 

- Teatro de barbáros tecnizados. A Associação Teatro Oficina é o motor do cultivo cultural 

neste espaço, funciona para dar continuidade às complementações da obra em transformação 

permanente. Com seus novos arquitetos a Associação, procura estender a rua de passagem Lina 

Bardi, que atravessa il Teatro Strada, concebido por Lina, seguindo pela Rua Japurá, abrindo o 

baixo Bixiga em direção à região do Anhangabaú. Nesta extensão do território de envolvência 

cultural do Oficina, a Associação propõe como outro eixo perpendicular de atuação ocupar os 

baixios do Viaduto; revitalizando o processo que começou em 1969 na Selva das Cidades cujas 

contribuições de Lina culminaram em suas aquarelas visionárias para o projeto atual do Teatro.  

 

                Figura 59 Urbanização do Bairro histórico Bixiga fotografia do Arquivo publico de São Paulo 
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Figura 60 Resistência de Zé Celso e companhia contra especulação imobiliária ‘motiva briga’  
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 A Associação do Teatro Oficina, junto a outros cultivadores da Cultura, tem enfrentando 

uma longa luta com a especulação imobiliária no bairro do Bixiga, e continua a planificar uma 

ocupação de urbanismo antropofágico nos espaços designados para novos projetos 

arquitetónicos e urbanísticos propostos como complementação da obra de Lina Bardi em 

coautoria com as arquitetas Marília Gallmeister e Carila Matzenbacher. Em 2013, a Associação 

concretizou o primeiro rito de Acupuntura Urbana, numa ação teatral percorrida através das 

obras de Lina em São Paulo: “Um Ônibus chamado Lina”, sob curadoria de Hans Obrist e 

apoio do Instituto Lina Bardi, foi um ritual performance concebido para perfurar os pontos 

nevrálgicos que produzem a expansão meta neurológica do pensamento do “arquiteto”.  

 

Figura 61 Actriz ne rito de Acupuntura no corpo de Lina sob a matriz anímica da cidade 
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Cortes fílmicos desta performance formam um dos estratos que compõem o atual projeto 

de filme dirigido por Roderick Himeros (2015), “Acupuntura Urbana”. O roteiro do filme foi 

concebido pelo Diretor como uma obra de arte cinematográfica orquestrando a totalidade das 

artes (teatro, artes plásticas, arquitetura, dança, urbanismo, música, poesia) para captar a obra de 

Lina em sua inserção na máquina desejante da cidade, em seus fluxos complexos 

interdependentes, que suas obras fazem circular; filme para captar a dança da cidade e suas 

sinfonias urbanas, macumbas pra abrir os espaços do espaço. Cada ação Teatral nas obras de 

Lina, na cidade, têm seu duplo de forças magnéticas nas agulhas que perfuram a pele do corpo 

de Lina, sobre a qual é projetada a matriz da cidade: as ações Teatrais refletem-se na 

Acupuntura concretizada no corpo. Mais um estrato da montagem rizomática elaborada para o 

projeto fílmico “Acupuntura Urbana” são os excertos das filmagens do “Rito Cine Teatro 

Gráfico no Centenário de Lina Bardi”. Pela materialidade dos elementos, e o concreto - que 

Lina considerava um “ser vivo”,- são traçadas as ligações essenciais com as outras obras 

geradas por Lina em São Paulo. Diversas filmagens arquitetónicas da obra de Lina foram já 

feitas por cinegrafistas do Oficina, compondo com pesquisas gráficas e filmagens das aguarelas 

feitas no acervo do Instituto Lina Bardi, os extratos de filmagens já feitas para o projeto. Neste 

roteiro, concebido como um rizoma, as obras de Lina interlaçam-se na máquina da cidade, 

oscilando das escalas elementares e moleculares às planetárias. Segundo manuscritos pessoais 

de Catherine Hirsch, a que tive acesso privado, Lina Bardi lembra-nos que 

 … [a]creditamos nos técnicos, nos urbanistas, nos arquitetos, mas é um dever fundamental 

deles estudar e compreender, no seu profundo sentido espiritual, aquilo a que se poderia 

chamar a alma de uma cidade: sem essas premissas, uma planificação, um plano de 

urbanização serão um esforço estéril e pior uma colaboração com o rolo compressor da 

especulação.  

Segundo o Diretor, Roderick Himeros, “Acupuntura Urbana” tem como fio condutor o 

pensamento revolucionário de Lina, trazendo de volta aos espaços da cidade suas dimensões 

poético concretas, reaproximando o humano de viver a catarse cósmica da experiência da 

Tempestade, aproximar tudo o que é vivo e pulsa. Arquitetura da multiplicidade, a visão urbana 

legada por Lina é para confluir os seres viventes, trazer à tona as singularidades que traz cada 

população, em contracenação direta, propiciado através de suas obras; como fez com o vão livre 
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do MASP; com a fábrica da Pompeia (SESC Pompéia); com o Teatro Oficina e a dissolução da 

dicotomia ator-espetador, com seu projeto nunca concluído para a sede da prefeitura de São 

Paulo no Palácio das Indústrias, ou ainda com o sofisticado projeto do Vale do Anhangabaú. 

Seu pensamento é o de criar espaços públicos para misturar as classes, a natureza, culturas e 

etnias que compõem São Paulo. Obras que fazem interagir uns com os outros, num grande 

Teatro na ágora da cidade. “Acupuntura Urbana” é um projeto para reviver a perceção da 

metrópole como um grande ser pulsante. As ações concretas precisas dos agentes de 

transformação liberam a potência irradiadora do que estava retido nos “punti ostruito” das 

couraças que vão se formando no corpo da cidade. Ao escrever que “A arquitetura é um 

problema existencial que tem que ser resolvido globalmente.”, Lina coloca os atores sociais 

como verdadeiros protagonistas da transformação. 

No seu artigo para a Vitruvius, “O talento cultural do Bixiga & o Anhangabaú da Feliz 

Cidade”, Marília Gallmeister e Carila Matzenbacher (2015), arquitetas cénicas da Associação e 

co criadoras do Rito do Centenário de Lina, propõem a perspetiva e os esquemas do projeto 

geral de complementação da obra de Lina Bardi para o Teatro oficina e seu entorno. A visão 

embrionária de Lina para o projeto e seu desenvolvimento atual são aí descritos:  

O Anhangabaú da Feliz Cidade nasceu quando Lina Bo Bardi e Edson Elito criaram, no único 

terreno vago no entorno do Teat(r)o Oficina, a construção de um Teatro de Estádio, que fazia a 

conexão do Oficina com o Vale do Anhangabaú (durante a década de 1980). Aliás, o nome 

Anhangabaú da Feliz Cidade foi criado pela própria Lina numa referência direta ao baú da 

felicidade de Silvio Santos. (...) em 2013, durante a X Bienal de Arquitetura, o projeto do 

Anhangabaú da Feliz Cidade foi re-significado, num núcleo chamado Módulos de Colaborar, 

em que o super objetivo foi a continuação da elaboração deste projeto. (...) A elaboração do 

novo projeto caminhou na direção dos “diálogos” já iniciados entre Lina Bo Bardi, Edson Elito 

e Paulo Mendes da Rocha (1996), os estudantes e o bairro do Bixiga. Sobretudo Lina, cuja 

abertura concreta de trocas de substâncias entre o teatro e o bairro começou durante a criação 

da peça Na Selva das Cidades, em 1968. O projeto elaborado durante a X Bienal de 

Arquitetura e inspirado no projeto do Anhangabaú da Feliz Cidade de Lina Bo Bardi e Edson 

Elito propõe a criação de um novo espaço público onde as pessoas contracenam suas 

diferenças, um território de manifestação da diversidade de comportamento, pensamento e 

estética.  
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Um espaço pra ser experimentado e apropriado considerando esta complexidade, sem cair num 

modelo homogêneo de ocupação dos espaços públicos, como os que se multiplicam em São 

Paulo e que acabam sendo apropriados da mesma forma: uma somatória de atividades 

diferentes e comportamentos iguais.  

O Rito Cine Teat(r)o Gráfico 

O Rito Cine Teato Gráfico foi concebido como um ritual para a celebração do centenário 

de Lina, um Rito para evocar a sua obra viva, dispondo dos recursos do terreiro eletrónico, 

combinando todas as artes: cinematografia, teatro, arquitetura, dança, música - trazendo 

apontamentos virtuais e atuais para a complementação da obra de arte urbana do Teatro Oficina 

como espaço movimento. Dentro da linha de pensamento radical da companhia sobre a 

preservação e o “património”, descreve-se a luta pela conquista do Território cultural. O que é 

preciso preservar no Oficina não é apenas o edifício, mas as práticas constitutivas da produção 

cultural feitas pelos participadores. A estrutura do prédio é reflexo das obras que vão sendo 

cultivadas. As peças trabalhadas pelos participadores funcionam como apontamentos para as 

transfigurações da arquitetura cénica. Até hoje, máquinas burocráticas e os interesses da 

especulação em São Paulo têm continuado a atrasar o processo necessário de revitalização e 

conservação de um espaço-movimento consagrado, ainda ameaçado! O Rito de celebração do 

centenário de Lina Bardi foi também inspirado na “Selva das Cidades” com coreografias e 

ações simbólicas de performance ritual, num tempo não linear, simultâneo. As vídeo projeções 

que preparámos foram intercaladas nas ações coreográficas. Estas projeções foram descritas na 

coluna “Centenário do arquiteto Lina Bardi Sentimentos sobre o Rito Cine Teato Gráfico”, de 

Marcelo Noah (2015), da Revista internacional de arquitetura “Vitruvius”, como “Projeções de 

filmes criados pela Companhia que trouxeram o pensamento de Lina de volta à fala” (s.p.). A 

contemporaneidade da obra de Lina Bo Bardi faz com que o tombamento, e a definição do que 

é no terreno este património histórico, seja o contacto simultâneo com uma máquina desejante 

coletiva, um espaço vivo orgânico único, uma Associação teatral e cinematográfica 

essencialmente mutante. 
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Figura 62 Teatro como ritual num território sagrado 

O Território, aqui, não é um património tombado, é uma riqueza sagrada, é o espaço-

movimento em transformação permanente, é uma obra de arte urbana atual e cheia de vida que 

precisa de constantes reformulações e investimentos para se manter vibrante e dinâmica. A 

leitura da Carta Testamento de Flávio Império, que iniciava o “Rito Lina 100”, reflete o desejo 

de reorganização interna em relação ao espaço cénico, numa linguagem eminentemente teatral; 

desejo de que o equipamento interno não sufocasse os impulsos contemporâneos.  

No terreno, sabemos que a luta é árdua, apesar da designação patrimonial existir 

oficialmente em várias esferas. O Oficina é tombado pelos três órgãos de proteção ao 

património do Brasil: pelo municipal CONPRESP (Conselho Municipal de Preservação do 

Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo), desde 2003; pelo estadual 

CONDEPHAAT, desde 1983; pelo Federal IPHAN, desde 2010. A sinalização oficial urbana 

do Município começou a ser colocada perto da data do centenário de Lina em Dezembro 2014.  

Em sincronia com a ação coreográfica, criámos as vídeo projeções da Casa de Vidro, no 

Janelão do Oficina, criando alegoricamente uma meta janela durante o rito, que abre a noção de 

simultaneidade do tempo e das obras de Lina.  
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A limpeza coreográfica e simbólica do janelão foi um momento de silêncio coletivo, toda 

a companhia e o público deitado na passarela, observando por cima de nós os corpos ágeis dos 

dançarinos limpadores de vidro que, numa gestualidade nipónica de purificação, desafiavam o 

perigo da verticalidade e a fragilidade sólida do vidro. Houve uma limpeza simbólica das 

transparências, a substância do ar, a Casa de Vidro e o janelão unindo-se, naquele momento, 

através das projeções na película transparente colocada sobre o vidro para o efeito. O momento 

foi descrito por Marcelo Noah (2015), na coluna da Vitruvius com as seguintes palavras: “Lá de 

dentro, olhamos através da imensa janela do Oficina, limpa na coreografia dançarina do 

Terreyro Corográfico, ornada pelo verde vivo da copa de uma Cesalpina (plantada pelas mãos 

da arquiteta), planta que rompe de dentro e se arvora por fora. Um lugar onde dentro e fora se 

mostra na mesma razão.”(s.p.) 

Durante o Rito, nós, como atuadores, erguemo-nos pelos metais articulados, distribuindo-

nos ao redor da pista e das galerias, cercando por todos os lados os participadores que se 

encontram cercados pela ação, como no Teatro da Crueldade artaudiano. Depois da Trepada na 

estrutura - expressão usada pelo dançarino coreógrafo Daniel Kairoz -, evocando a 

sensualidade com que se desejava penetrar a arquitetura teatral, numa escalada erótica para 

explorar a relação com o metal; uma relação íntima de penetração e musicalidade dos 

dançarinos no corpo na arquitetura. Do alto das estruturas respiramos e juntos emitimos gritos 

violentos de vertigem e prazer. O grito que percorre o espaço, a escalada que canta, o canto que 

grita, o grito que chove em água. 

Há uma contínua reflexão sobre o problema básico da água: a escassez, a poluição, os rios 

subterrâneos de São Paulo. Águas evocadas no terreno e nas projeções, enchentes e 

desperdícios de água. Focos líquidos, reflexos filmados na chuva. É evocado Oxum, Orixá das 

águas correntes dos rios. No Rito do Centenário, o rio Bixiga, subterrâneo ao edifício do 

Oficina, é exumado, na dança o rio desce a Rua Lina Bardi e abre as portas do Teatro até ao 

terreno, acontece simbolicamente a abertura dos corredores culturais do Bairro do Bixiga. Lina 

dava uma enorme importância à água, ao curso dos rios, nos seus projetos arquitetónicos e 

urbanísticos e, hoje mais do que nunca, devido ao grave e atual problema de escassez de água 

potável na cidade de São Paulo - causado sobretudo pelo desperdício industrial dos recursos 

hidráulicos – a questão do uso da água é um debate essencial para o desenvolvimento 
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urbanístico e a subsistência da vida. O fluxo da água do rio subterrâneo tem a mesma direção do 

caminho do corredor cultural sul norte que se quer abrir. No rito, esta visão é alegórica e literal. 

Nas palavras de Marcelo Noah (2015): “Rompemos os limites da edificação e, transformados 

em fluxo rio corrente, desaguamos no entorno tombado do Oficina. Em toda sua dimensão, 

fizemos fogo para melhor sentir a imensidão. Sacar como a artista visualizou o “teatro de 

estádio” que lá deverá surgir.” (s.p.). Este rompimento das fronteiras impostas pelos opositores 

é um dos objetivos do movimento de redefinição patrimonial da Associação, inclusivamente a 

nível internacional.  

No dia do centenário abriu-se um buraco no camarim, momento épico em que Roderick 

Himeros e outros arduamente esburacaram a parede do camarim, fazendo um pequeno buraco 

de guerra dando visão sobre a cidade, o terreno circundante e o caminho da Rua Japurá abrindo. 

Atualmente, nos projetos de reformulação, pensa-se o camarim aberto em paredes de vidro, 

para que os atores entrem em contracena cosmo anímica com a metrópole e os astros. Um 

camarim que começa a abrir-se depois de 30 anos fechado por um muro, construído pelo Grupo 

SS, visando conter a ocupação cultural que tomava a direção do entorno. A abertura do buraco 

fundamental foi um momento marcante, simbólico e concreto, nesse ritual de complementação 

do espaço-movimento.  

Complemento Visual do Relatório 

Neste processo de estágio com a companhia Teatro Oficina, com a orientação de 

Roderick Himeros, tornou-se necessária uma atenção à questão antropológica e cultural de 

redefinição do território e suas aplicações culturais e paradigmas associados.  

O roteiro do complemento visual é baseado no gérmen do roteiro que escrevemos para o 

filme Acupuntura Urbana. No roteiro, a imagética referencial é a projeção aérea urbana no 

corpo de Lina de onde partimos para a realidade concreta da cidade. Sequência rizomática entre 

vários planos de escalas, de quino perceção e os pontos de Acupuntura Urbana. A bigorna 

poderá soar antes de começar o rito de Acupuntura urbana sobre o corpo de Lina que nos levará 

a descobrir são Paulo através de sobreposições percetivas, de olhares humanos e máquinas 

desejantes, vórtices de entendimento da cidade, sob a lente conceptual e visionária da 

arquitetura e urbanismo humanista de Lina Bardi, aliada à visão do terreiro eletrónico e da 
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Associação Teatro Oficina. Movimentos sinestésicos de mudanças de escala revelam-se 

progressivamente nas projeções sob o corpo de Lina, evocando sua visão urbanística 

humanitária e os pontos de Acupuntura Urbana que serão tocados na sessão meta holística. 

Intimidade corporal, pele e rosto sob o zoom da câmara carne, inspira e expira profundamente o 

ar, o elemento dilatador das costelas, os músculos, o organismo e a pele reverberam. A 

sequência da projeção no corpo de Lina surge também como interligação rizomática importante, 

entre as escalas moleculares e as macro visões urbanísticas, durante todo o rito de Acupuntura 

Urbana; assim, a revelação do mapa guia na cidade projetada no corpo de Lina introduz o 

território em que se desenrola o filme. Entendemos que estamos numa sessão de Acupuntura no 

corpo de Lina e sua visão da cidade de São Paulo, dentro do Teatro Oficina, e partimos para as 

mudanças de escala e percursos orgânicos que serão revelados.   

O foco deste estudo de caso com a Associação Teatro Oficina tem sido assim 

naturalmente colocado em aspetos urbanísticos, arquitetónicos e de redefinição de conceitos e 

direitos, e criação multimédia, sempre dentro do prisma da Antropofagia. Pesquisas feitas 

durante este Mestrado sobre a Associação começaram com a pesquisa preliminar do terreno, em 

fevereiro 2013, tendo tido o primeiro contacto com a companhia um ano antes, em janeiro 

2012, durante a apresentação de Bacantes, no Teatro São Luiz, em Lisboa. Até à data, setembro 

2015, foram feitas várias pesquisas online, e nos arquivos do Teatro Oficina, particularmente 

em audiovisuais, artigos e textos da Base de Dados da Associação; pesquisas foram feitas sobre 

os projetos culturais de Lina Bardi e outros arquitetos e criativos na história do Oficina, que 

levaram à elaboração deste relatório e complemento visual. A continuidade dos debates e 

análises internacionais que desconstroem o impacto da Associação Teatro Oficina na Arte e 

Arquitetura teatral da História Contemporânea global constituem uma vasta contribuição ao 

olhar para a ligação histórica com Lina Bardi e a evocação contemporânea, viva, do seu 

humanismo antropofágico, através dos novos arquitetos e criadores, inspirados pela sua 

monumental obra de urbanismo em São Paulo. 
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Figura 63 Projeto para Universidade Antropófaga dos novos arquitetos da companhia 

Marília Gallmeister e Carila Matzenbacher (2015), no seu artigo para a Vitruvius, 

apresentam a perspetiva e os esquemas do atual projeto geral de ocupação:  

Numa incorporação múltipla das propostas arquitetónicas e urbanísticas anteriores, do 

anárquico processo de consolidação do bairro e do Bixiga contemporâneo, o novo projeto, 

desenvolvido durante a X Bienal, explode os limites físicos do terreno do entorno ao Teatro, 

agregando a este terreno os baixios do Minhocão (ligação Leste-Oeste), vazios urbanos e 

imóveis desocupados ao longo do viaduto, e gerando uma reconexão do bairro através de um 

Corredor Cultural: o Anhangabaú da Feliz Cidade, seu Teatro de Estádio e sua Universidade 

Antropófaga, além do verde da Oficina de Floresta. A explosão deste programa junto a 

equipamentos existentes como o TBC – Teatro Brasileiro de Comédia e a Casa de Dona Yayá 

inventa o novo Bixiga na escala de seus moradores, passando também, o terreno do entorno do 

Oficina, a integrar livremente o bairro, permeável, por meio de novos acessos que farão dele 

um espaço aberto, público. (...) Este projeto de criação e transformação permanente é um novo 

tempo de uma bola lançada por Lina e Edson, e o embrião de um Urbanismo Antropófago, 

uma proposta para além dos lotes e quadras e dos abstratos limites riscados um dia na cidade 

de São Paulo.”  
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Nas palavras de Marília e Carila, na apresentação do novo projeto de ocupação do 

território do Oficina,  

(…) Toda a singularidade e complexidade da formação/configuração do bairro do Bixiga não é 

levada em consideração no avanço predatório que a especulação imobiliária vem impondo ao 

bairro há algumas décadas – e mais violentamente nos dias de hoje. Os modelos de ocupações 

anárquicas, irregulares, e as atividades híbridas desenharam um bairro desconcertante e por 

isso muitas vezes de difícil leitura para os poderes públicos que hoje legislam para preservar 

sua configuração e a dinâmica da vida vivida ali. (...) Esta relação entre o Teat(r)o Oficina e o 

bairro do Bixiga existiu desde 1958, quando a companhia começou a ocupar o endereço 520 da 

Rua Jaceguai, há 57 anos.  

Concluindo, o projeto de complementação da obra de Lina Bardi proposto pela 

Associação e seus novos arquitetos define um modelo alternativo de ocupação e urbanismo, um 

modelo humanista e antropofágico, que absorve a própria destruição como estímulo criativo. A 

intensidade e exuberância das manifestações culturais que se constroem e destroem no Oficina 

são revolucionárias. Tocam nos tabus mais profundos da sociedade moderna, e na sua própria 

essência como cultura Antropófaga encontramos a devoração da diversidade global como uma 

expressão infindável de criatividade com repercussões globais. O foco do território no teatro é 

fundamental, assim como é também a transgressão de todas as fronteiras impostas pelas 

convenções. As práticas de teatro total envolvem completamente os atores e o público que se 

revela nesta imersão catártica. 
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Este tempo de estágio foi um tempo de revoluções pessoais. A comunidade do Oficina, 

com suas divergências internas mantem uma coesão ao longo dos anos através da dedicação 

profunda dos seus elos mais fortes, com o fundador Zé Celso, que até hoje, com 78 anos 

continua a lutar ferozmente pela continuação da Cultura, da Arte e da expansão do Urbanismo 

Antropofágico que o movimento do Oficina contemporâneo continua a desenvolver e atualizar, 

em transformação permanente. A polémica atual e histórica do espaço-movimento cultural que 

é o Teatro Oficina e seu entorno, continua assim como a luta pela posse do território. No 

terreno, a preservação, as necessidades de destruição criativa e complementações das obras 

implicam uma reformulação constante e multidisciplinar para a continuidade da cultura 

antropófaga da Associação Teatro Oficina. 

ACUPUNTURA URBANA  

 
 

Roteiro Videográfico  
Sinopse 
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A videografia complementar do Relatório de Estágio foi criada a partir do mesmo gérmen 

que o roteiro escrito para o filme Acupuntura Urbana, no tempo que decorreu a seguir ao Rito 

cine Teatro Gráfico do centenário de Lina Bardi. As Bases de Dados usadas na montagem são 

blocos sincréticos do macro rizoma de Acupuntura Urbana, interconectando-se através dos 

cortes e dos fluxos entre os estratos imagéticos da montagem, fazendo recurso para a substância 

do roteiro de excertos das filmagens de rituais performance do Teatro Oficina, sobre Lina Bo 

Bardi e sua obra.  

Inclui excertos de filmagens do Rito Cine Teatro Gráfico 2014; da primeira performance 

de Acupuntura Urbana feita nas várias obras de Lina, em São Paulo, Ônibus chamado Lina 

2013, das aguarelas de Lina Bardi filmadas no Instituto Lina Bo Bardi, cortes de filmagens do 

acervo da Associação Teatro Oficina, filmagens de helicóptero, drône, filmagens arquitetónicas 

abstratas das geometrias cromáticas captadas nos caminhos orgânicos percorridos na cidade. 

Visualidades de escalas moleculares da matéria; reflexos rizomáticos que dão forma á 

montagem deste cinepoema inspirado na Acupuntura Urbana do centenário de Lina.  

Partindo dos elementos concretos da alquimia (vidro, metal, madeira, ar, fogo, água, terra) 

compõe-se o mapa luminoso sobre a topografia carnal nervosa, celular e óssea do Corpo 

Elétrico de Lina e seu duplo, a Metrópole. Precisão simbólica de Acupuntura Urbana: todos os 

extratos de databases são editados em esquisso voltagem rítmica, movimento desafiando 

semióticas e materialidades, oscilando de micro e macro perceções, escalas da visão humana e 

das máquinas num processo de territorialização e desterritorialização de perspetivas urbanas. 

Reflexos fílmicos de novas Territorialidades (as descolagens, o planar no platô, a aterrissagem). 

A complementação do projeto do arquiteto Lina é a matriz de inscrição no Corpo Mapa 

pixelizado de elementos alquímicos. Cronos, no sentido de linearidade temporal, é abandonado, 

o filme é percebido como um rizoma, sem um começo nem um fim determinista, tendo 

inclusivamente várias versões. Na interação cinegráfica de todos os estratos da montagem deste 

rizoma fílmico, há saltos de escalas e dimensões, do elementar quântico, em pontos de luz, até 

ao sideral, em cortes dinâmicos, que dão ritmo à montagem. Inspiração para A forma do Filme, 

em Eisenstein e Jean Luc Goddard. Para Sergei Eisenstein (2002), “A cinematografia é: em 

primeiro lugar e antes de tudo, montagem. Montagem como ideograma - combinação de 

hieróglifos”. A ideia deste roteiro de montagem como Rizoma é análoga à montagem como 
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ideograma proposta por Eisenstein. Jean Luc Godard (2014) cria dissonâncias entre as 

narrativas e as citações, o seu arsenal como lhe chama Godard. As camadas sobrepostas de 

fotografia, grafismo, visualidades e sonoplastia são linguagens que pelas justaposições 

subversivas se tornam enigmáticas, aparentemente desconexas e até vazias, têm como fim 

conceptual provocar a descodificação. Acupuntura Urbana inspira-se tanto na definição de 

cinematografia hieroglífica e montagem como ideograma de Eisenstein, como no conceito de 

desconstrução sonoplastica da cinegrafia inspirada na tradução minimalista do capital cultural 

de agent provocateur de Jean Luc Godard.  

Maya Deren (2005) e a sua abordagem coreográfica e intimista da relação entre a câmara, 

o corpo e a realidade é também fonte de inspiração na captura das coreografias geométricas 

urbanas. As capturas e linguagens gráficas da videografia experimental do complemento virtual 

do Relatório procuram tocar na vertigem e intensidade sensorial que Maya Deren descreveu, em 

relação à intimidade corporal e coreográfica, com o olhar mecânico e suas potencialidades 

simbólicas de interpretações dos mundos inconscientes e simbólicos: “use your freedom to 

experiment with visual ideas” (Deren 1965).  

Desconstrução das convenções do olhar programado por espetáculos de um Estado 

narcótico e decadente. Máquinas imagéticas de subversão, no urbanismo Antropofágico o 

fundamental é a epifania da obra de Lina Viva. Arquiteto de máquinas desejantes e seus 

investimentos no socius das correntes humanas e seus caminhos orgânicos na metrópole. 

Devolvendo ao humano urbano a experiência de viver a Tempestade, os elementos, a cidade 

como um corpo, Lina Bardi reflete sobre a implicação de atingir a vastidão do inconsciente 

coletivo através da arquitetura humanista pública que concebeu em vida para a cidade de São 

Paulo: “O que vai além do ‘particular’, o que alcança o coletivo, pode (e talvez deve) ser 

monumental.” Reflexões visuais sobre os monumentos urbanos simbólicos e concretos na 

memória coletiva. Os eixos da complementação da Obra de Lina inspiram as perspetivas 

gráficas e poéticas ilustradas no vídeo. O roteiro é uma sobreposição do algoritmo rizomático 

de Acupuntura Urbana 
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Roteiro ACUPUNTURA URBANA 

 

Sequência 1 + A CIDADE E SEU DUPLO  

Através da sequência de imagens noturnas de helicóptero sobrevoando São Paulo entramos na 

matriz geométrica urbana projetada no corpo de Lina, duplo da cidade. Sessão de Acupuntura 

Urbana no Teatro Oficina, a matriz geométrica da cidade é projetada no corpo de Lina, na sua 

carne, e na sua pele que será trespassada pelas agulhas do acupunturista.  

VOZ OFF “O tempo linear é uma invenção do ocidente, o tempo não e linear, é um 

maravilhoso caos onde a qualquer instante podem ser escolhidos pontos e inventadas soluções 

sem começo nem fim.”  

SONOPLASTIA: sintetizador eletrónico, som urbano subterrâneo  

Sequência 2 + MUDANÇA DE ESCALAS  

Sequência de imagens diurnas de helicóptero sobrevoando o centro de São Paulo, cinegrafia 

oscilam as escalas de perceção e interatividades visuais com a cidade, olhares mecanizados das 

câmaras omnipresentes, diferentes altitudes e perspetivas urbanas, visões aéreas dos prédios, 

sobrepõe-se a revelação do Kino Eye do Drône. Ritmo da montagem taquicárdica acelera, 

intercalando filmagens na escala de caminhante terrestre humano, Geometrias cromáticas dos 

caminhos orgânicos. Abordagem gráfica, estéticas vertovianas de Sinfonia Urbana.  

SONOPLASTIA: som subterrâneo eletrónico, oscilações  

Sequência 3 + LINA E A MATRIZ URBANA 

Respiração de Lina projeções da matriz Rosto, pele, zoom de câmara carne, Projeção da cidade 

corporal que se vai revelando O movimento da câmara no voo aéreo revela a paisagem urbana 

projetada no corpo da Lina. Antes de recomeçar o zoom ela respira. Respira profundamente o 

ar, elemento dilatador das costelas, os músculos. A pele reverbera. Inspira e expira longamente.   
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SONOPLASTIA: som de batidas cardíacas e respiração profunda, Tibetan singing bowl 

meditation https://www.youtube.com/watch?v=o1xZC3TtcBU 

Sequência 4+ O PORTAL DA CASA DE VIDRO 

Entrada na floresta através do portal verde no jardim da antiga residência de LINA, a perspetiva 

panorâmica do alto da Casa de Vidro, voando da cidade para a floresta envolvente. LINA e os 

outros atuadores estão no platô de cima, no terreno da Casa de Vidro. Silêncio e escuta da 

floresta, plano das orelhas.  

VOZ OFF: Era uma grande ’reserva’ de Mata Brasileira. cheia de bichos selvagens: 

jaguatiricas, tatus, veadinhos, preás, saguis, preguiças... Era também uma reserva de pássaros, 

aparecendo durante o dia: almas de gato, peiticas, sabiás-laranjeira, sabiás-pretos, anús Bem-

te-vis anhambus juritis seriemas, e à noite: curimbós, caborés, corujas... e outras aves 

noturnas. Muitos sapos, gias cantavam ’a noite. Havia belíssimas cobras e muitas cigarras…  

Perspetiva da formiga em contraste com planos panorâmicos e geometrias do vidro. Lina sobe a 

escada que treme paralelamente à narrativa da escuta e da formiga, que se desenrolam na 

Ffloresta e na Casa de Vidro. SONOPLASTIA: ambiência sonora capturada na floresta da Casa 

de Vidro, Tibetan singing bowls meditation. 

Sequência 5+ ABERTURA DO RITO CINE TEATRO GRÁFICO  

Multidão chega ao Teatro Oficina na rua Jaceguay. É o centenário de Lina Bardi. O Sinal de 

Molière é tocado por um dançarino, emite a fonética das batidas na Bigorna da fachada do 

Teatro. Abre-se o portão, plano do interior do Teatro. Multidão penetra silenciosamente, 

iluminada por reflexos luminosos. LINA é a última a entrar. 

SONOPLASTIA: som ambiente do rito, montagem diegética  
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Sequência 6 + SUBIDA DA ESCADA QUE TREME 

Foto imortal de LINA, a contemplar o horizonte, na escada que treme, da Casa de Vidro. 

LINA sobe a escada que tremula sua estrutura. Para e vê o infinito, a paisagem longínqua do 

vão da Casa de Vidro. Passa pelo quadro Giorgio de Chirico e entra na residência.  

 

VOZ OFF: “Arquitetura é quase implicitamente tudo o que é estrutura e representação, 

partindo da estrutura mesma das rochas, do esqueleto, da figura infinitesimal do átomo até a 

aparência das esferas que compõe o sistema planetário.” 

 

Sequência 7 + EXPERIÊNCIA DA TEMPESTADE  

Kino eye Drône descola de dentro, atravessa o Janelão da Casa de Vidro rumo à floresta. 

Drône passa pelo Janelão do Oficina, Cenas de Tempestades no arquivo do Oficina - plano 

fixo de Tempestade https://www.youtube.com/watch?v=ggQSY6brmFw. Sequência de 

abertura das cortinas e da janela, revelando-se a visão panorâmica da Casa.  

 

VOZ OFF: “Esta residência representa uma tentativa de comunhão entre a natureza e a 

ordem natural das coisas, opondo aos elementos naturais o menor número de meios de defesa. 

Procura respeitar essa ordem natural com clareza e nunca como uma casa fechada que foge 

da Tempestade e da chuva. Nesta casa não foram procurados efeitos decorativos ou de 

composição pois o objetivo é sua extrema aproximação com a natureza por todos os meios, os 

mais singelos que menos interferência possam ter junto a natureza.” 

 

Janelões que se interligam rizomaticamente - Janelão do Teatro, elemento vidro em 

tempestade. Rito cine teato gráfico. Projeções. Corte reflete a meta projeção das janelas de 

vidro. LINA, vestida de sobretudo preto, esta em frente ao janelão aberto da Casa de Vidro, 

 

VOZ OFF: “O problema era de criar um ambiente fisicamente abrigado, isto é, onde viver 

defendido da chuva e do vento participando ao mesmo tempo daquilo que há de poético e 

ético, mesmo numa tempestade.” 

 

SONOPLASTIA: sons de tempestade e trovões, chuvas torrenciais. 
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Sequência 7 + ENTRELAÇAMENTO DAS ÁRVORES 

Depois da tempestade volta o sol, raios de luz difratados entre as folhas; tronco da árvore da 

Casa de Vidro enrola-se com a árvore do Oficina em superposição transitiva. Elas ressurgem 

da tempestade, reexistem nas Raízes. 

 

VOZ OFF: “Nenhuma obra válida sai do âmbito das leis naturais, de forma que as nervuras 

das abóbadas românicas e góticas, as superfícies auto resistentes dos últimos sistemas de 

concreto são perfeitamente localizáveis na natureza, nas nervuras das folhas, na curvatura 

das pétalas, no cálice das flores.” Percurso da formiga, micro ecossistemas. Gato na casa de 

vidro guia a passagem do portal rizomático que dá acesso à escala aérea, atmosférica. 

 

Sequência 8 + RETORNO AO VOO RIZOMÁTICO 

Estamos outra vez a sobrevoar a cidade, territorialização e desterritorialização, o portal da 

Floresta dá acesso ao voo - imagens de helicóptero diurnas fusão com Cena de Lina na mesa 

de ACUPUNTURA, mostra-se o seu rosto.  

 

VOZ OFF: “Civilização. Procurando tirar da palavra o sentido áulico retórico que a 

acompanha. Civilização é o aspecto prático da cultura, é a vida dos homens em todos os 

instantes.”  

 

Corte para o Rito Cine Teato Gráfico. Liga-se a betoneira amarela que está no centro de cena. 

Ela começa a produzir o concreto.  

 

SONOPLASTIA: som ambiente  

Continua a construção do rizoma - imagens de helicóptero diurnas - voamos para a Av 

Paulista. Passamos à escala do Kino eye drône que atravessa a Avenida a partir do Trianon na 

altura do janelão do Museu de Arte de São Paulo. Em seguida o drône mergulha no vão livre e 

sai em direção ao Belvedere.  
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VOZ OFF “O tempo é uma espiral. A beleza em si não existe. Existe por um período histórico, 

depois muda o gosto, depois vira bonito de novo, eu procurei apenas no Museu de Arte de São 

Paulo retomar certas posições, procurei a liberdade. “  

 

Sequência 9 + CONSTRUÇÃO DO CAVALETE DE VIDRO 
 

Cenas do Meta Janelão projetados no Teatro Oficina. Rito Cine Teatro Gráfico: os atuadores 

do Rito fazem a coreografia de destacarem um vidro do janelão do Teatro e encaixarem sob a 

base, na construção do cavalete de vidro. 
 

SONOPLASTIA: som ambiente e canto dos obreiros no Rito:  
 

“A Cultura  

A Civilização  

elas que se danem ou não  

contanto que me deixem ficar na minha 

 contanto que me deixem ficar com a minha vida na mão  

minha vida na mão  

minha vida” 

 

Sequência 10 + DEVOLVER O QUADRO AO AR 
 

Plano de LINA no MASP, em frente ao vão livre, a Avenida Paulista em fundo. Lina descreve 

a importância museológica dos cavaletes de vidro que criou, para uma apresentação não 

hierarquica das obras no espaço, para uma exposição rizomática da Arte, seja clássica, 

contemporânea, ou etnográfica: 
 

VOZ OFF: “Os painéis didáticos de cristal nos quais expus os quadros, não agradaram os 

acostumados ao comodismo dos estofados e dos controle remotos, pois para ler os dados 

técnicos o nome do autor e título das obras apresentadas fiz ser preciso olhar atrás dos 

painéis. Acho meu projeto de painel - cavalete da pinacoteca do MASP uma importante 

contribuição a museografia internacional. Os 3000 usuários do museu, aos sábados e 
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domingos, voltarão a demonstrar, contra uma dezena de queixosos que o quadro nasce no ar, 

expor o quadro no painel cavalete, é devolver o quadro ao ar” 

 

Sequência 11 + PRIMEIRA ACUPUNTURA 
 

LINA está na mesa de ACUPUNTURA, onde a cidade esta projetada sob seu corpo. A 

ACUPUNTURISTA aplica a primeira agulha sob as costas de LINA. A eletricidade do ponto 

se dispersa por toda a projeção da matriz urbana. 
 

SONOPLASTIA: electricidades electrônicas Shad shadows Minor Blues 
 

Sobreposição da sessão de Acupuntura para a Agulha no asfalto do MASP. A primeira 

Acupuntura Urbana revelada. Geometrias do vão livre e reflexos do Espelho de Água no 

concreto brutalista. Imagens de arquivo das filmagens de Julio Plaza na época em que os 

cavaletes estavam em uso no museu. Fotos do cavalete em atividade no arquivo Lina Bo. 

Sequência fílmica de Aquarelas. 
 

VOZ OFF: “O fim do museu é de formar uma atmosfera, uma conduta apta a criar no 

visitante a forma mental adaptada á compreensão da obra de arte, e nesse sentido não faz 

distinção entre uma obra de arte antiga e uma obra de arte moderna. No mesmo objetivo, a 

obra de arte não é localizada segundo um critério cronológico, mas apresentada quase 

propositadamente no sentido de produzir um choque e desperte reações de curiosidade e de 

investigação.”  

  

Sequência 10 + TEATRO DA CRUELDADE ARTAUDIANO 
 

As maquinarias dos Elevadores do MASP. Cross section, Planta longitudinal feita por Lina, 

mostrando o subterrâneo, aquarela do teatro do MASP. Imagens do Arquivo do Oficina de 

"Pra dar um fim no Juízo de Deus", gravado no MASP, quando o teatro subterrâneo foi usado 

em seu potencial Artaudiano. Projeção no Rito Cine Teatro Gráfico do Primeiro Manifesto do 

Teatro da Crueldade, 
 

VOZ OFF: “Suprimi o palco e a sala, substituídos por uma espécie de lugar único, sem 

divisões nem barreiras de qualquer tipo, e que se torna o próprio teatro da ação. É 
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reestabelecida uma comunicação direta entre o espectador e o espetáculo, entre ator e 

espectador, pelo fato de o espectador, colocado no meio da ação, estar envolvido e atuado 

por ela. Esse envolvimento provém da própria configuração da sala.” 

 

Sequência 11 + SEGUNDA ACUPUNTURA 

Rito Cine Teatro Gráfico, cena de ocupação do Coro pelas estruturas metálicas dos andaimes.  
 

SONOPLASTIA: som ambiente do rito, cantada do coro, 

kré puc te  

kré puc te  

pec lile  

krepéc tile  

e kruk pt e 
 

Corte para o centro do vão livre, onde acontece Acupuntura da ferradura. Filmagem zoom da 

agulha gigante Negro concreto asfalto do negro emergimos na sessão de Acupuntura no corpo 

de Lina, Projeção de visão satélite em matriz simbólica corporal. Zoom da agulha a penetrar as 

camadas da epiderme.  

 

Sequência 12 + O SURGIMENTO DA INDÚSTRIA FOI O FOGO 

Voo de helicóptero do MASP em direção ao Palácio das Indústrias. Superposição o fogo da 

famosa Aquarela do projeto de LINA para o Palácio das Indústrias. Cena capturada de "Um 

Onibus chamado Lina", o Ouro do Palácio na imagem tremula. Os atuadores estão debaixo do 

viaduto diário popular, onde seria o anexo projetado por Lina Bo Bardi. Hoje encontram uma 

"obra de arte anti humana", cheia de arames farpados contra a ocupação dos sem-abrigo. Os 

atuadores acendem uma fogueira debaixo do viaduto, e colocam uma panela com milho para 

fazer pipocas. 
 

VOZ OFF: “O surgimento da indústria é o fogo, desde a antiguidade.”  
 

Imagem molecular do fogo crepitante. Imagens de Fornalhas de metalúrgicas cuspindo metal 

fundido. Imagem molecular do metal. Imagem de forja da anatomia humana sobre a bigorna 
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do Teatro. Fogueira no Rito cine teato gráfico, sobreposições incendiárias. Acendem se as 

velas do centenário.  

 

Sequência 13 + A ACUPUNTURA DE FOGO 
 

O fogo chamas luzes, incandescências, batidas cardíacas. Luminosidade das aguarelas. 

Começam a estourar as pipocas no fogo, LINA aplica a Agulha da Acupuntura Urbana no 

palácio das Indústrias. Corte para a aplicação da terceira ACUPUNTURA, na mesa metálica é 

agora aplicada a agulha na matriz urbana projetada no corpo de Lina sob as coordenadas do 

Palácio das Indústrias. A câmara segue filmando a extensão do corpo de Lina, até mergulhar 

num novo voo pelo corpo de projeção até o SESC Pompeia. 

 

Sequência 14 + A FÁBRICA DA POMPÉIA 

Da visão aérea do voo, entramos nos detalhes arquitetónicos, as Janelas Buracos 

características do Pompeia. Filmagens de corridas nos vãos livres suspensos, sombras e 

silhuetas, a vida no Brutalismo. Ângulos solares e monocromáticos do monumento brutalista, 

cortes arquitetónicos rítmicos. Panorâmica irregular da visão da cidade proporcionada pelas 

Janelas buraco, projeção irregular da luz solar através dos buracos, superposição com as 

aquarelas de Lina Bo Bardi passarelas, Imagens do drone labiríntico pelas passarelas da 

POMPÉIA.  
 

VOZ OFF: “Ninguém transformou nada. Encontrámos uma fábrica com uma estrutura 

belíssima arquitetonicamente importante, original, ninguém se mexeu... O desenho de 

arquitetura da fábrica de lazer de Pompeia partiu do desejo de construir uma outra realidade, 

nos colocamos apenas algumas coisinhas um pouco de água, uma lareira…” 

 

Sequência 15 + DESTRUIÇÃO CRIATIVA 

Sobreposição das janelas buraco e Buracos de guerra, inicia a projeção da sequência 

Demolição na parede externa de tijolos do Oficina.  
 

VOZ OFF: “A tempestade destrói. É preciso reformular e reconstruir. Do ponto de vista da 

arquitetura, o Oficina vai procurar a verdadeira significação do teatro. Sua estrutura tactil, 
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sua não-abstração que o diferencia profundamente do cinema e da TV, permitindo ao mesmo 

tempo o uso total desses meios.” 
 

Excertos do acervo do Oficina nos anos 80, montagem traz de maneira fulminante a demolição 

do interior do segundo Teatro para abrir o espaço das novas formas que resultaram no projeto 

do terceiro teatro, projetado por Lina Bo Bardi e Edson Elito. Teatro em ruínas, cena da 

abertura do "buraco fundamental" Imagens em preto e branco da abertura do buraco no 

camarim do Teatro Oficina, no dia do centenário de Lina. Sequência de destruição construtiva. 
 

VOZ OFF: “Em termos de arquitetura, a tempestade destruiu tudo e o Oficina vai agir de 

novo, na base da maior simplicidade e dá maior atenção aos meios científicos da 

comunicação contemporânea. é tudo. Olhar eletronicamente sentados numa cadeira de 

igreja.” 

 

Sequência 16 + PROJETOS NOVOS 
 

Complementação da obra de Lina, projetos urbanísticos dos novos arquitetos. Universidade 

Antropófaga, Teatro de Estádio, croquis técnicos em flash. Visionamento aéreo do terreno, 

escalas de perceção vão se ampliando na atmosfera, kino eye drône, helicóptero e satélite.   
 

VOZ OFF: “Acreditamos nos técnicos, nos urbanistas, nos arquitetos, mas é um dever 

fundamental deles estudar e compreender, no seu profundo sentido espiritual, aquilo a que se 

poderia chamar a alma de uma cidade: sem essas premissas, uma planificação, um plano de 

urbanização serão um esforço estéril e pior uma colaboração com o rolo compressor da 

especulação.” 
 

Perceção aérea do caos urbano. Geometrias da Sinfonia Urbana. Elegância dos reflexos e 

vidros. Contrastes de beleza e destruição urbanística na cidade de São Paulo. Subida á escala 

atmosférica. 
 

SONOPLASTIA: sons eletrónicos futuristas  
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Sequência 17+ CREPUSCULO ELÉTRICO, FIM DA SESSÃO 

Da escala do satélite, percecionamos a transição crepuscular elétrica da cidade, do voo aéreo 

notívago entramos outra vez na matriz urbana projetada no corpo de Lina, respirando 

profundamente no fim da sessão de Acupuntura Urbana. 

 

 

  

 
 Figura 64 Rito Performance de Acupunctura Urbana numa matriz corporal da cidade 
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