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Neste momento, 1965, no Brasil, processa-se uma verdadeira revolução

estética e a primeira autenticamente brasileira. Outros movimentos

importantes certamente aconteceram anteriormente, porém refletindo, e

muitas vezes tardiamente, fenômenos idênticos acontecidos no

estrangeiro. A mais avançada arte brasileira de hoje não segue modas,

estilos ou formas de fazer, que por acaso floresçam em metrópoles. É uma

arte que surge do homem que procura, lutando e perdendo e lutando

ainda, conquistar sua posição de sujeito. O Brasil produz, assim, uma arte

em que as barreiras entre estilos e gêneros são destruídas, como se

destroem as próprias barreiras entre uma arte e outra. O Brasil produz

agora uma arte impura.

Augusto Boal e Gianfrancesco Guarnieri



Marco da trajetória do Teatro de Arena, o espetáculo inaugura o

Sistema Coringa, modelo dramatúrgico criado por Augusto Boal para

viabilizar a encenação de qualquer peça com elencos reduzidos.

A peça em questão coloca em cena um episódio complexo da história

brasileira: a luta dos quilombolas de Palmares e sua resistência ao jugo

português. Mas, devido a dificuldades materiais, o palco e espaço cênico são

pequenos e o elenco é reduzido.

Escolhidos o tema, os locais de ação e as principais personagens, a

criação cênica toma o aspecto de uma narrativa dramatizada, com oito

atores representando todas as personagens. O emprego da música ajuda as

passagens de cena, acrescentando tons líricos ou exortativos de grande

efeito.



A história não é vivida mas apenas narrada pelos atores. Estes não se

apresentam como personagens, mas como narradores, atuando sempre

coletivamente. A mesma pessoa - Zumbi, por exemplo - é representada por

este ou aquele intérprete, dependendo das circunstâncias e sem nenhum

prejuízo para a clareza do espetáculo. É uma técnica original e bastante

efetiva dramaticamente. O cenário compõe-se somente de dois ou três

acessórios e um opulento tapete vermelho, que faz as vezes de pano de

fundo. Augusto Boal, como encenador, tende cada vez mais a projetar os

atores sobre o chão.



PRIMEIRO ATO

RITMO: ATABAQUE, BATERIA, TODOS OS ATORES

ENTRAM E CANTAM. OS ATORES NÃO SAEM NUNCA DE

CENA ASSUMINDO OS SEUS DIFERENTES PERSONAGENS

DIANTE DO PÚBLICO.



O elenco do Arena começa a cantar:

1 –

O Arena conta a história

pra você ouvir gostoso,

quem gostar nos dê a mão

e quem não, tem outro gozo.

2 –

História de gente negra

da luta pela razão,

que se parece ao presente

pela verdade em questão,

pois se trata de uma luta

muito linda na verdade:

é luta que vence os tempos,

luta pela liberdade!



3 –

A história que o Arena conta

É a epopeia de Zumbi;

tanto pró e tanto contra

juro em Deus que nunca vi.

4 –

Os atores tem mil caras

fazem tudo neste conto

desde preto até branco

direitinho ponto por ponto.



7-

Ator 4 – Não há trabalho nem gênero de vida no mundo mais

com a cruz e à paixão de Cristo que o vosso.

Todos – Padre Antônio Vieira.

Ator 5 – E foi através desses instrumentos engenhosos que se

persuadiu o negro a colaborar na criação das riquezas do Brasil.



O número de mortos na campanha de Palmares – que durou

cerca de um século – é insignificante diante do número de

mortos que se avolumam, ano a ano, na campanha incessante

dos que lutam pela liberdade. Ao contar Zambi prestamos

uma homenagem a todos aqueles que, através dos tempos,

dignifica o ser humano, empenhados na conquista de uma

terra da amizade onde o homem ajuda o homem.



(Entra um cantador – o papel do desempenhado indiferentemente por todos os

atores)

CANTADOR:

Feche os olhos e imagine

Viver em mil e seiscentos

em plena terra africana

vendo os maiores portentos

Havia guerra e mais guerra

entre pessoal de lá,

era gente de Zambi que só queria lutar:

É assim que conta a História

que num feio navio negreiro

TODOS

Rei Zambi tão afamado, viajava prisioneiro

(Os atores jogam-se no chão simulando um barco. Remam)



Este e outros resumos e análises estão disponíveis em:

www.guiadelinguagens.com.br
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