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Resumo:  
O jogo dramático como território de técnicas da aprendizagem teatral pode constituir-se como 
oportunidade para a construção de um espaço potencial, em grupo, onde opera a criação teatral e com 
repercussões no modo de estar e ser no mundo social. Aqui, a retórica do jogo como construção do self 
na sua dimensão política, serve para dar conta desse espaço-potência, possível pela capacidade do jogo 
dramático permitir a construção de um espaço imaginário livre das forças coercivas, ou à margem 
delas, onde os significados podem emergir, fora das expectativas do poder opressivo que, por 
exemplo, um governo ditatorial impõe. Como nos sugere Deleuze, a partir de Artaud, a construção de 
um corpo sem órgãos necessita da destruição de um organismo, não dos órgãos, mas do organismo 
enquanto organização estruturada em vista de um qualquer fim empírico, como nos diz José Gil.  
Através do teatro, e por via das várias dimensões teatrais, o CITAC, grupo de teatro universitário 
existente desde 1956, em Coimbra, é um exemplo que dá conta do tipo de espaço que o jogo dramático 
pode produzir perante condições sociais hostis, transferindo esse saber-fazer da sala de ensaio para a 
vida real, expressando a cidadania com e através da arte. Antes e depois da revolução de 1974 em 
Portugal, através do teatro, foram capazes de produzir um espaço marginal (experimentando novas 
formas teatrais) que radicaliza o processo de emancipação, ao criar uma lógica própria, um mundo 
possível, capaz de escapar à censura (na ditadura vigente durante o Estado Novo), ou à estratégia 
disciplinadora emergente na nova democracia destruindo, de certa forma, “o organismo”. Assim, 
argumenta-se que é por via de uma marginalidade sem centro que a emancipação, enquanto prática de 
resistência, pode acontecer. 
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Os dados etnográficos decorrem de um estudo etno-histórico de um grupo de teatro 

universitário português, em Coimbra, o CITAC (Círculo de Iniciação Teatral da Academia de 

Coimbra), um organismo autónomo da centenária Associação Académica de Coimbra, numa 

das mais antigas universidades da Europa, a Universidade de Coimbra. O CITAC, nascido em 

1956, aparece como uma alternativa ao panorama geral do teatro da cidade e até mesmo 

nacional, caracterizado por uma dinâmica muito pobre. Dado o carácter de passagem do 

estudante universitário, os seus membros são renovados sazonalmente (uma média de 3 em 3 

anos), por outros estudantes que embarcam no processo de aprendizagem teatral, um trabalho 

em grupo que se consuma num curso de iniciação ao teatro, na produção de espectáculos, 

ingresso na direcção administrativa do grupo, e na preparação do próximo curso de iniciação 

ao teatro, perpetuando-se, assim, o grupo, de geração em geração. 
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Na sua história, podemos configurar o reportório do grupo no seio do experimentalismo 

teatral, explorando através do jogo dramático novas formas de fazer o teatro. Aqui, em cada 

geração e decorrente do estilo de cada encenador, o trabalho teatral do CITAC enquadra-se no 

modus operandis das vanguardas artísticas. Ao longo dos tempos, produzem espectáculos que 

quebram os formalismos artísticos vigentes. Testam-se os limites da representação para, nos 

espectáculos se confrontarem as expectativas do público em relação à forma de fazer teatro. 

Como o grupo se caracteriza pela rotatividade dos seus elementos, ao contrário dos 

movimentos de vanguarda históricos, o CITAC parece nunca perecer, nunca se esgotar 

enquanto vanguarda, porque sempre em formação. É mutante. Uma nova geração do CITAC 

pode mesmo surpreender a geração antiga e chegou mesmo a gerar contestação dos “antigos” 

face ao trabalho teatral dos “novos”.  

 Desde 1956 em que o CITAC nasceu até 1974, data da revolução democrática em 

Portugal, viveu-se debaixo de um governo ditatorial, ou governo de partido único, 

conservador e crescentemente policial, o “Estado Novo”. Era um “estado de excepção” 

(Agamben, 1998). No seu sentido jurídico, designa a capacidade de se poderem suspender os 

direitos constitucionais mais elementares aos cidadãos (as medidas excepcionais), se disso o 

sistema político (a democracia) depender em ordem a perdurar. Suspendendo-se a norma, dá-

se lugar à força da lei que se dissemina, de seguida, em múltiplas micro-leis que reproduzem 

essa relação de excepção, determinando uma exclusão tendencialmente normalizada.  

 No teatro, a vigilância era feita em dois momentos: primeiro, para apresentar um 

espectáculo, ter-se-ia de mostrar o texto dramático escrito e, segundo, no fim do processo de 

criação teatral, o ensaio geral era assistido por censores. Sem este procedimento não se 

poderia estrear. Em qualquer um destes momentos, os censores poderiam cortar fragmentos, 

cenas inteiras ou, mesmo, todo o espectáculo. Fazer peças teatrais com tamanha vigilância ou 

possíveis repercussões individuais poder-se-ia tornar perigoso, pois havia uma autêntica 

“tropa civil” de informadores que denunciavam sempre que testemunhavam afrontas ao 

regime. A relação da excepção virar norma chegou à universidade no ano de formação do 

CITAC, em 1956. Como me disse um informante, a primeira peça que o grupo planeou fazer 

foi desde logo censurada na fase de inspecção do texto e proibida (O Dia Seguinte, de Luiz 

Francisco Rebello). Nasceu, assim, uma certa consciência política, a partir do espaço da 

criação teatral, e partindo dos constrangimentos que o regime impunha. 
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 A questão é que, na sua história, o grupo, na experimentação de novas formas teatrais, 

foi capaz de produzir um espaço marginal que radicaliza o processo de emancipação. Ao 

criar, em grupo e dentro do teatro, uma lógica própria, um mundo possível pela interacção das 

diferentes dimensões de expressão teatral, reproduziram um lugar de resistência ao regime, 

geração em geração. Essa lógica conseguiu escapar à representação unívoca, linear, 

centralizada, e hierarquizada, a esse corpo auto-dirigido a que D&G (Deleuze; Guattari, 1999) 

chamam de “organismo” ou, porque falamos de um regime fascista, de “corpo sem órgãos 

canceroso”, onde existe demasiada codificação sedimentada, territorializada, e que se apodera 

de tudo. Mas como? Pergunta-se. Como é que esse espaço marginal radicaliza a resistência? 

 Apesar da ambiguidade que rodeia uma possível definição de jogo, dada a 

multidimensionalidade que o conceito pode referir, e dada as várias retóricas que lhe podem 

estar subjacentes, podemos dizer que tudo começa com a liberdade de jogar1. Jogar é uma 

fusão entre a acção e a consciência de o estar a fazer (é reflexivo); contém determinadas 

regras que enquadram o que é relevante e o que fica de fora e que fornecem os motivos e 

riscos, capazes de focar a atenção; é uma actividade autotélica (não necessita de fins, nem de 

recompensas externas, como se caracteriza a decisão de ingressar no CITAC), um fluxo 

(Csikszentmihalyi, 2002); e suscita relações sociais, o que no CITAC chega mesmo a constituir-se 

num ethos de resistência muito próprio que passa de geração em geração endemicamente; é 

um estado de espírito, uma atitude, uma experiência, uma força que pode até estender-se à 

vida quotidiana (como os elementos do CITAC o provaram). Como numa linguagem, é um 

sistema de comunicação e expressão, até mesmo uma metacomunicação (Bateson, 1987), onde se 

joga com o próprio jogo. Por ser dramático, o jogo que aqui nos interessa recorre ao drama. 

Ele conecta os seus mecanismos intrínsecos à representação de uma história. Ao ser 

dramático, paralelamente, o jogo dá a ordem do discurso. O jogo dramático torna-se, também, 

o território que trabalha no feeling-thinking próprio de cada um, que experimenta sentidos e 

horizontes de compreensão de estar/ser no mundo (a dramaturgia do corpo político). É uma 

aprendizagem, um treino de capacidades, uma experimentação entre o real e o virtual, por via 

de um “corpo pensante”. Contém, por isso, as ideias de limite dentro de uma máquina que 

conjuga, combina, adapta e procura operar em harmonia (mesmo que no caos), mas também 

as ideias de criatividade, de liberdade e de invenção, de margem de movimentos, livre (dentro 

do campo de abertura que as regras a ele impostas concedem). O carácter lúdico do jogo, ao 
                                                           
1 Para a explicitação destas várias retóricas ver (Sutton-Smith, 2001); para a definição de jogo ver igualmente 
(Bateson, 1987), (Callois, 1990), (Csikszentmihalyi, 2002), (Huizinga, 2003), (Schechner, 1993). 
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confinar os actores a um mundo próprio, fora de qualquer condicionante externa pode, 

portanto, ser veículo emancipador, um espaço de possibilidade fora da opressão da vida.  

 O antídoto para escapar ao controlo que visa a homogeneidade de indivíduos é 

justamente o corpo sem órgãos (CsO) (Deleuze; Guattari, 1999) que o jogo dramático treina, mas 

aquele que se vê operar por via de uma marginalidade descentrada, isto é, que recusa a lógica 

repressora do centro, que nasce por se confinar às regras que o jogo impõe, e cresce enquanto 

realidade autónoma, resistindo fora da lógica da opressão (externa), que mata o “organismo”, 

o desmantela. Tal operação acontece por via do teatro e das suas dimensões, empenhando-se 

num regime de experimentação inesgotável.  

 Vimos já que o texto dramático era vigiado pelos censores. Como um informante me 

disse, durante a ditadura, era comum as pessoas falarem por via de metáforas, como forma de 

resistência. Era comum na sociedade em geral usar-se este tipo de estratégia, uma 

epistemologia marginal de se lerem outros significados das coisas (por via do CsO em acção). 

Este hábito social ajudava a extrair significados de outros mundos possíveis, a partir das 

performances. Mas os censores, apesar de não serem muito instruídos, sabiam disso e, por 

isso mesmo, procuravam agir em conformidade. Um exemplo (dado por uma informante) vem 

da Rabeca, de Helder Prista Monteiro, e dirigido por Luís de Lima (em 1962). A dada altura, 

um actor dizia: “Eu vejo ali, no cais várias luzes. Uma luz é verde, outra luz vermelha…”. E a 

censura mandou retirar a luz vermelha. Para eles, a dramaturgia cenográfica-discursiva era 

uma insinuação perigosa do Partido Comunista Português, o único partido organizado ilegal 

naquela época (e que alguns elementos do CITAC secretamente pertenciam). Teve que se 

mudar a luz vermelha por uma azul ou amarela. A luz vermelha, ali, ao pé do farol, era 

demasiado perigosa.  

 Para além da representação que um texto dramático produz, o teatro experimental 

permite a produção de novos paradigmas de subjectividade, isto é, cria condições para novas 

conexões e combinações passíveis de ser desenhadas (passíveis de leituras sociopolíticas). 

Para usar a linguagem deleuziana, pode gerar objectos de percepção, influir, e ser capaz de 

gerar “linhas de voo” que projectam o observador para outras possibilidades de sentido, 

expandindo horizontes. É por isso que a arte era vigiada e censurada. Mas, o que está em 

causa são essas “linhas de voo” conduzirem a uma conjugação de imagens de percepção que 

estavam fora da lógica da opressão, fora da homogeneidade do “organismo” (do sujeito, da 
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significação) de que os censores eram a sua materialização (e, por via do panóptico (Foucault, 

1992), a maioria da população).  

 Com o encenador Victor Garcia, o grupo viaja por Portugal à procura de materiais 

etnográficos fortes, enquanto inspiração para o que se tornou O Grande Teatro do Mundo, de 

Calderon de La Barca (em 1966). Partindo, referencialmente, do mundo cultural existente, o 

espectáculo fazia um forte uso do cenário como uma paisagem que construíram em ordem a 

criar um outro mundo (a casca de um barco da xávega que vira pássaro e irrompe pela plateia; 

uma carroça de bois que se transforma em calvário). Como um informante me revelou, o 

encenador Victor Garcia criava apenas as condições para imaginar, para aprender (as regras 

de um jogo que se quer livre). Por isso mesmo, os participantes do processo criativo (por via 

do jogo dramático, nos exercícios realizados, nas improvisações) participavam na experiência 

de uma viagem. Nessa experiência, em que ressoava a identidade de si próprio, emerge uma 

linguagem que expressa novos sentidos do mundo, a qual o censor não tinha como reprimir, 

justamente por estar fora da lógica interna da opressão, habitar a possibilidade do CsO 

deleuziano, e por estar para além do texto dramático per se. O que é certo é que na 

combinação das várias dimensões teastrais, passava mensagens potencialmente subversivas ao 

regime. Ao nível do processo, o espaço criativo pode, então, constituir-se como potência 

imanente, e tornar-se um modo de acção, a produção de um lugar-outro.  

 Os elementos do CITAC provaram isso mesmo ao estarem envolvidos na resistência 

estudantil, enquanto activistas políticos. Transferiram o saber-fazer imanente do potencial do 

jogo dramático de volta para a vida real, expressando a cidadania com e através da arte. 

Durante a crise académica de 1969, realizaram manifestações-happenings, como a entrega de 

flores à comunidade, ou uma peregrinação com balões de hélio na mão. O interessante nestes 

eventos mais ou menos espontâneos que aconteceram foi a produção de um efeito 

desconcertante nas autoridades. Numa conversa com um informante soube que os estudantes 

interceptavam as comunicações da polícia sabendo, por isso, tudo aquilo que eles 

interpretavam das acções dos estudantes. E durante estas manifestações, a polícia não 

percebeu de todo o que se estava a passar, por estar fora da lógica do “organismo”. A natureza 

do evento desafiou a censura. Apesar de ter sido o modo criativo de disseminar os pontos de 

vista estudantis pela comunidade da cidade (a própria imprensa estava sobre o controlo da 

censura e poucas pessoas tinham conhecimento da luta estudantil), estes eventos desafiaram 

(também eles) a lógica do centro, aniquilaram o centro matando o “organismo”, emancipando 
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os seus proponentes. E é aqui que está o punctum (Barthes, 1989), o poder transformativo desta 

forma de resistência. Foi “teatro político directo” (Schechner, 1993), expandindo a sociedade 

radicalmente por via do jogo dramático. Assim, a atitude transformativa criada na margem, no 

espaço do processo criativo desvinculado da lógica dominante que recusa o centro, parece 

alimentar a capacidade de resistência. O que é curioso é que depois da revolução de 1974, 

durante a democracia e até hoje, este ethos de permanente devir permanece, na resistência a 

um “organismo” de codificação mais complexo e difuso, e na perpétua experimentação de 

novas formas teatrais.  
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