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I.

A Questão

Teórica;

dominação,

autoridade

e obediência

P2

lítica

••

homem

lia

a que se crê senhor dos demais não deixa de ser

-se a ferros.
mais escravo

a

ro-o.

do que eles.

que poderá
-

(1)

'1

torná-la

central

do pensador

questão

Trata-se,

trata-se

Por que o homem,

o ultrapassa?
obediência
Estado?

política

a uma vontade

é

Para Rous

de direito.

tem

natu

neceSSl

outra e maior,

a subordinação

que

deixa de.répr~

de um ato de coerção para se transformarem

voluntária

a uma autoridade

o plano do dever-ser

lítica de Rousseau,
isso elas deixam

problema

de i'liberdade

com outros homens,

Em que condições

o ca

da sua existência

sua condição

sua vontade

ca

lugar e naturalmente,da

não do fato, mas da questão

abandonando

sentar o resultado

do

para se pensar a política.

para viver em sociedade

dade de submeter

não apenas

para a teoria

em primeiro

resolver

XVIII, como também al

o reconhecimento

ainda o ponto de partida

ralll,

do século

Igno

que abre o

francês para tratar

política

da dominação:

seau, porém,

Creio poder

de Rousseau

que ainda são crUClalS

contemporânea.

tal mudança?

Social coloca na verdade

da filosofia

gumas questões

legítima?

A frase celebra

I do Contrato

minho particular

Cornose produziu
-

esta questao: .
pítulo

nasce livre e por toda parte encontr~

legítima,

encarnada

em que se move a filosofia

essas sao as questões

essenciais.

de ter lugar na perspectiva

no
po

Nem por

da ciência

poli

tica moderna.
Mais do que probiemas
as questões

de Rousseau

ciais para a análise
e a sociedade,
xercídio

levantam

de exercer

acaso a moderna

definição

se refere

temas

como fundamentos

a questão

uma autoridade

essen

do

e

da legitimidade

de

reclama

soberana.

p~

Não

por

do que seja "pol I't í.ca " quase invari~

- quando

não se restringe

sua esfera

própria.

tenderemos

( ...) o conjunto

participar

do poder ou a influenciar

entre Estados,

na verdade,

entre o indivíduo

- que, acima dos indivíduos,

ra si o direito

velmente

a relação

e o consenso

do poder e, finalmente,

um poder - do Estado

para nós alguns

da política:

a coerção

filosóficos,

Na formulação

como

de ~JJeber,"por política

de esforços

.
.
.
seJa
no lnterlor

- ao Estado

feitos com vistas

a divisão

-o

d e um unlCO

do poder,

Esta do
o."

(2)

en
a

seja
.
Mals

2

ainda, e segundo

o mesmo autor,

siste em uma relação
dada no instrumento

de dominação
da violência

existir,

portnato,

submetam

à autoridade

dores.

cações
-

?"

çao ..

sob condição

Colocam-se,

Em que condições
internas

sabemos

o Estado

con

do homem sobre o homem,

fun

de que os homens

em conseqnência,

e em que meios externos

se~tes:

Em que

justifi

se apóia essa

domina

(2)

modernos,

a questão

em resposta

cia política,
mática,

elS recolocada,

rousseauniana

tradicional,

que, e fatizando

às razões

- quanto

ao nível das próprias

clals, e

e didas como relações

teresses

e classe,

ção da legitimidade

de força opondo

os mecanismos

ll

,

da dominação

se assim podemos

dizer,

da época h.í.s tôr-Lc a , as idéias dominantes
. ante.

filosófic

s, no essencial

de diferenças
ciment

Na verdade,

dade e

e deixados
trata-se

a obediência

procuram

va teórica quanto
polít~ca,

legítimo,

simbólico

ções, valores,
sociais

a alguns

(e não a outros)

direito

presentações" , contudo,

nem se resolve

der do Estado,
contrário,
amplo da

cultura

II

Himposi

do

à questão

reconhe

da

autori

perspecti

à

obediência
do

poder

das

relações

com base nas

ou grupos de

nao sao por si mesmas

de um u

- idéias,no

indivíduos

de mando sobre os demais.

"representações

Estas

nao

se

do

po

da luta pelo controle
próprio

tIre

única e exclusi

de que sua existência

11

a

das formas da cultura.

que seja nossa

como o espaço

caso,

em que

"representações"

no terreno

da clas

num e noutro

da autoridade,

indivíduos

no sentido

entendido

essas

ln

do poder na sociedade,

quais se confere

"políticas",

diferentes

já que, numa d~

etc. - acerca da natureza

e da distribuição

vamente

so

implica pelo menos a existência

compartilhado,

normas

relações

ou da

que levam os homens

é certo que a aceitação

considerado
niverso

às razões

so

~ este o terreno

qualquer

de Marx

dos laços

que, partindo

sobre a análise

Na verdade,

- caris

de lado os pressupostos

responder

políticas.

análise ?O ítica incide

obediên

são as idéias

apenas,

de ênfase em análises

a dominação,

da

a teoria

o papel da força na construção

~

weberiana

dos tipos de autoridade

legal-racional

clals, p_ cura desvendar,

termos

do poder.

tanto a análise

de consenso. com relação
isto é, a teoria

em

da legitimidade

a ela que se constróem

das modalidades

resume

se

pelos domin~

as indagações

eles e por quê?

pode

dominados

reivindicada

Em outras palavras,

se do

li •••

C .•• ) (e) só

legítima

continuamente

se submetem

que

da política. Ao

fazem parte do espaço

de um povo ou de uma sociedade

num dado

mais
mo

mento histórico,

não podendo

endida quando

focalizada

çoes enquanto

instrumento

çoes

portanto

apenas

ser inteiramente

compre

do ponto de vista de suas fun

de ratificação

ou negação

das

rela

de poder existentes .

•
Contudo,
•

ra a teoria

política,

tre poder e cultura

e sob esse ângulo específico

são normalmente

- constituindo

as formas de legitimidade

deste modo,

no que talvez

horizonte

políticas

.i.nst i tuições. enquanto

Estado

co

'cultura

lores,

nornas de conduta

política

do geral, dize

do que a ciência

etc. de uma sociedade
a e são condição

políticas,

nir, por exe pIo, atitudes

definindo

comportamento

ta de um enfoque

marxista,

bases sociais

o ângulo

da dominação,

dos em

a estratégia

modalidades

guir a s 'pre acia dentro
do o predomínio

etc.

em confronto,

entre política

explicitar.

car para

Sl

o título

do

utiliza
conse

e ,em

conse

- isto é, uma racionalidade

tência

do poder - acredita-se

segun

existem

alguns

e cultura

pressu

que talvez

em primeiro

Se a política

de investigação

tidada

po-

visando

teóricas

de "c.i enc i.a' é porque,

entre o método

com as

cultural,sob

de enfoque,

Consideremos

e do poder.

poli

interesses.

postos quanto

da política

o edifício

instrumentos

perspectivas

a esfera

'defi

Do ponto dev~

da produção

em comum nessas di~tintas

fosse conveniente

ao

quanto a ação

Em que pesem as diferenças

às relações

mo

permite

ideais etc. dessa sociedade

dos seus próprios

de
va-

que, de um

de uma dada sociedade

oldar os valores,

.

todas as áreas da cult~

isto é, enquanto
de classes

política

pOlítica,

reais sobre as quais assenta

co o as diversas

civil)

fundamentalmente

considerar

"de

mesmo

um espaço que

eleitoral

preocupado

der, seria também possível

(

as

de funcionamento das

e expectativas

tico-part~dária,

tt

parte das idéias,

gra s e formas de participação

mogeneidade

ou programas

da sociedade

como aquela

,

respeito

suas insti u~ções

qUência,

o

a anali

- e não por acaso -

tratar

l1

nomina

ra, be

culturais

características

ai da, talvez,

diferentes

autorizados

"apar-e Lhcs ideológicos

as chama Althusser

quando são i stituições
Poderíamos

constitui

de um dado governo ou , de um modo mais amplo,

diversas
li ,

onde

chamar de Ilefeitos poli

- estaríamos

sar temas como, por exemplo,

en

Pensaríamos,

e - já que o Estado

último da política

de educação

as relações

política.

se pudesse

da ou sobre a cultura

p~

esta última o plano

se constróem
ticosll

pensadas

que,

lugar

pode reivindi

pressupondo

uma ho

e a realidade inves

intrínseca

ao modo de exis

capaz de desvendar

suas estrutu

ras e os mecanlsrnos do seu exercício,
gar privilegiado

"

para tal análise

líticas

de uma sociedade

própria

estrutura

çao

de distintos

do, e apesar
concretas,

do regras

de classes

em luta.

instância,

e em função

de relações

nas quais os homens

te de sua vontade.
graças ao cálculo

racional

coincidir

dade - na segunda

cujo caso são ditos portadores

çãoil•

-um e noutro

tes, se reconhece
ca retira

caso, entretanto,

ne

as classes

jam para a análise
a racionalidade
tência?

sociais,

pOlítica,

Os pressupostos

ou, quando
tituir

também

"aliena

embora em graus difere~
de onde a políti

o espaço

que

do poder,

se
ouque

da sua

eXlS

acima esquematicamente,

do cientista

à

que nem

que

de

praticame~

pOlítico,
plano,

para

me

esquecido,

força do que acreditamos

cons

inevitável.

lidade em que se constróem
mo campo de investigação
ou as classes

a questão

as explicações

próprio
sociais

do nível de generateóricas.

da política
significa

toda outra investigação.

lógica no caso, acaba sutilmente
gica, ao se transformar

pensar

as

estruturas
ao qual

A anterioridade,

por se tornar

praticamente

Tomar c~

o Estado e asins

do poder a um nível macro-estrutural,

subordinar

(em

consciência"

chamado

alguns elementos

Que se considere

deve-se

en

que a eles se impõe

o que ele deixa em segundo

não, compreendido

e os mecanismos

reali

debater-se

por malS relevantes

referidos

enfatizaram

uma distorção

ti tuições

com os dados da

a única modalidade

te fazem parte do senso-comum
lhor salientar

a

é dado ver

se se verificasse

esgotam

não constitui

modo propositado

só

de saber científico.

Ora, o que ocorreria
o Estado

envolvidos

da política,

o peso de uma objetividade

seu caráter

de

perspectiva,

de uma "verdadeira

ou o seu desconhecimento,

de

independentemen

cabe aos homens

de uma realidade

segun

que

de igual pretensão,

e sua vontade

perspectiva

tre o reconhecimento

- de classe)

mecanismos

entram

no tabuleiro

ou outros

suas intenções

objetivas:

dos custos e benefícios

"jogada"

príncipes

do seu ob

da adequação

Se é certo que, na primeira

em uma determinada
uns poucos,

das situações

reavaliadas

da lógica

a

Por outro Ia

de relações

de forças a serem constantemente
determinadas

po

sustenta

a racionalidade

meios a fins ou, num outro campo teórico,
correm

base de

de variação

pode reclamar

em última

lu

quer, ao contrário,

enquanto

da gama quase infinita

jeto já que trata,
correlação

determinada,

interesses

como

o campo das instituições

dessa sociedade,

a política

quer enfatize

também

ideoló

em algo como um par~tro

5
dedutivo-normativo.

Examinemos

um nível que chamaríamos
cro-processo,

um problema

micro-estrutural,

como ocorre

a ser tratado
a análise

no caso da ação política,

a

de um ml
por

exem

pIo.

Entre o ovo e a galinha,
sabe, como Marx, que os homens
t ações determinadas,
as.

As estruturas

exercício,
s a

ez

tr t

Tlag

não de sua escolha,

e

ou sa

cipes,

da história,

~ o também

dos pe 'e..
os que, não podendo
no se t'do ~róprio

siada e te o_rimidos.

um agitar-se

estéril

seus verdadeiros
e entelé

vela à consciência,

vela a estrutura

vez, os verdadeiros

é racional,

interesses

afirma,

•.

assim explicado,
"explicado"
porque

um ignorar-se

intrínseca

deverá

em última

consciên
de

contrário

ao dado se re
para

e esta, por

capazes

O que na ação política

porque

à

aliena

que todo o real
não puder

ser
ou

"irreal!!, irreal
de si mesmo,

inevitável

no dado - ignorância
irracionalidade.

o único estatatuto

do

como conseqüência

um desconhecer-se

com a própria

os

enquadre

como não-pertinente,

irrelevante

re
sua

de levar

ser imputado

instância,

a

eficiente

ê real, e que só há ciência

Alienação;

à dominação.

como verda

o modo de produção

de classe

a racional idade inscrita

final de contas,

dema

somente

quando nao

que acaba sendo a conseqüência

ba por se confundir

atribuir

só existem

capazes

de

políticos

em nao ser

ao preço de ser desqualificado,

irracional.

19norar

em atores

sobre o real presente

ou será descartado

da ignorância-alienação:

os

afastam

Tudo o mais que não se

que todo racional

que ê real e racional.

racional idade

tal proeza,

que o sustenta,

dedutivo-normativo

O paradigma

a

homens,

da verdadeira

da ação futura:

à ação política.

no paradigma

Os

Ao mesmo tempo causa

esclarecendo-o

de classes

es

poder construir,

indivíduos

a racionalidade

indicar-l ,e o caminho

ção.

os portadores

interesses.

por

o f1dadoflacaba por

contentando-se

e sem propósito,

uia oculta,

indivíduos

realizar

sendo os demais

ser

- ou fazem parte da maioria

Em outra versão,

deiros atores políticos
cia de classe,

e portanto

de se constituírem

do termo,

do

àquelas

ação e criação.

reais-racionais

si qua_q er pretensão

porém,

não só de entender

de prever,

si

mas esta ação,

senão em relação

Na prática,

capazes

s "dados ",

porém em

do poder, bem como os mecanismos

ecanismos.
fazer-se

político

mas dadas, encontra

são frutos da ação dos homens;

engo

pr-oxa

fazem a história,

ão pode ser explicada

do dedo

o cientista

que acaba sendo

de se

que ac~

Tal é,

a

possível

6

são claros,
limites

de tal esquema

e racionalidade
questão

teórico.

política

a dominação?

lém dos "mei os externos

rr

dos dominantes

da pura coerção,

abrindo

deixam

a brecha

deixar de reconhecer

como legítima

lítica em curso e os paradigmas
para se responder

insuficiecTe

recorrer

difere~cial
rentes

mo e lns~~cie

o reconhecimento

e C2.

política

constitui
udança

de e da c~ê.cia,

sua especific~Gaúe
necer respostas

possível
de

real de mudança

social e

p~

da ação política

que a tornam

parece

nitidamente

a qual se produzem
e obediência

- assim

o que, em última análise,
como

condição

social.

co

mecanismos
cujo

ess encial da verdadeira ação

Afirmada

em nome da objetivid~
e universal

por outro lado, seu caráter
histórica)

dif~

nao passa

racional idade da história,

essa racional idade abstrata

malS q e se ~=irme,

de mo

Do ponto

segundo

to da verdadeira

"desvencar=s e

da

e a que mo

da qual será

de ignorâ cia e irracional idade entendidas
de enco~r~e.

letíg.i:.

a dominação?

de autoridade

te invocar

a

à teoria da construção histórica

apenas

típicos

(para

de cujo uso

a essa questão

da racionalidade,

odelos

a
Por

eles de funcionar

através

vista de quem estuda um processo

possível,

internos

por parte dos dominados,

mento ou em que circunstâncias
do adequado,

objetividade

da dominação.

Que mecanismos

asseguram

os

para dissolver

da eficácia

mo o Estado detém o monopólio)
autoridade

Cientificidade,

por assim dizer conspiram

propriamente

que "funciona"

do ponto de vista da política,

singular

acaba inadvertidamente

a priori a questões

(por

por

que se torna ocioso

e
for
colo

caro
E se as formas de existência
l1

naçao e a questão
mudança

da "deslegitimação

dos paradigmas

exigisse,

de apreender

de sombras,

E se houvesse,

para o irracional,
que talvez
pensar

essa desrazão

à "ast iic a da razão
í

da

distribuição,

teóricos

ser dequalificado

maisp~

E se

como

da razão e do

e na política,

lugar

ou an-tes, para um não-racional,

constituisse,

a essência,

isto é,

o poder?

nos antípodas

na história

nem

e a necessidade
11,

Como

enquanto

em meio ao qual se

abre seu caminho,

ou, mais laicamente,

sa

des -razão

de um modo que, sem dissolvê-Ia
e do acidente,

pa~

também

em si, uma outra racionalidade?

ilusão no reino da aparência
realiza

domi

mais finas outros meca

se distila

do poder pudesse

te de um universo

da

à racional idade que governa a existência

tudo o que escapasse

ber?

instrw~entos

com malhas

nismos Dor onde, em filigrana,

macro-estrutural

do poder,

que regem seus modos de

para ser analisadas,

cisos, capazes

concreta

graças

lidaeconomia"

- no

7

entanto

- se transformasse
nao

na apologia

nazi-fascista

do

pa

peL da irracional idade na história?

Parece-nos
~ questão

da efic~cia

na possível

da dominação

e necessário

colocar

tiva, da subjetividade,
mento humano,
dem,desse

que a ótica da ação política

corno componente

a teoria

lítica.
a -e

na tradição

teórica

a c _ocaçao

a an~lise
relações

_o:ítica,

da dominação

poder

Urna primeira
e

tros de de=B

conseqüência

ição do espaço

é soliciTa
funcio.a:is
c.i ai.s " de

cidadão

(Estado,

próprio

o a agir na sociedade.

'" indivíduo

ficos, o"

inserem-no

enquanto

agentes

besse aprender

lições

deixando

algumas

de considerar

cultura.

ra corno campo próprio
tradicional

de ilusão,

for

linguagem

da

"papéis so

redes de

rela

ser~ balizada

por co~

etc. relativamente

especí

"si s t ernas cu It ur-a i.s" e~
heterogêneos

em que

no que diz respeito

Talvez

e portanto

se

P2

ao cientista

a esse tipo de questão

da antropologia,

de modo

cou
que,

o que antes denominamos

feitos políticos;; da ou sobre a cultura,

rior da própria

vemo-nos

Servindo-nos

culturais

unicamente

também o que chamaríamos

corno parâm~

indivíduo

políticos?

responder

poderia

de urna classe o

o poder e a política

lítico que pretendesse

críti

verdade,

chamá-los,

Acaso esses espaços

~ for a pela qual concebem

as

na

os inci íduos se movem serão irrelevantes

conduze

classe)

em múltiplas

normas,

se assim podemos

pecíficos.

que se

dizer que os múltipios

valores,

para

repensar

da política,

çoes, era cada urna das quai.s sua conduta
juntos de idéias,

distinta

da fragmentação:

ou corno membro

a, pOderíamos

que

desta reVlsao

~ utilização

totalizantes

çados 2 e_=re tar a realidade
nem só co~

teórica

é o

e cultura.

que, renunciando

chamar de conceitos

que as orienta,

luz da qual será necess~rio

e~tre política,

ca consiSTe

de base, bem como a crítica

de urna problem~tica

ã

macro-es

da racional idade

~dade que lhes servem

permite

ao car~ter

para

ao postulado

e da objet~

a ~~posição

de an~lise

pOlítica,assurnem

do poder,

lógica

da ilusão

da ciência

as análises

ã

do comport~

teórica,

próprio

a crítica

a crítica

afe

no campo da ação política po

um objeto

Em resumo,

não-racional,

essencial

modo, para além da ilegitimidade

ou da apo Og12, constituir

trutura

abrem um espaço onde setor

a dimensão

e cujas incidências

somada

passasse

a

"e

analisar

agora de "e f ei t os de po der " no inteIsto é, ao invés de tratar

da "ideologia

I;,

entendida

engano e mistificação,

sa consciência\; e da HalienaçãoH,

poderia

a

cultu

no

sentido

terreno

da "fal

passar

a analisar

a

8

"dimensão

ideológica

11

dos fenômenos

culturais,

compreendendo-

-se pelo termo aquilo que as formas de cultura
sejam elas, e independentemente

•

do terreno

em que se apliquem

ou das formas em que se expressem

- dizem,

ta ou explícita,

das relações

vivendo

sobre a natureza

em sociedade,

e a natureza

entre eles têm curso.

:t:

a cultura

valores

pode definir

quais se torna possível
homens

de maneira

e normas

àqueles

de legitimidade

- ou, em outras

que explicam

ideológica

que

H

segundo

os

de obediência des

palavras,

as relações

que

de mando de alguns

sobre os demais, bem como a obrigação

tes em relação

de poder

de conduta

o direito

implíc~

entre os homens

das relações

nessa sua "dimensão

conceber

- quaisquer que

os

modelos

de poder na

socieda

de.

Vemos portanto
da conseqüência

com relação

digmas

segundo

teóricos

tre política

- e trata-se

à necessidade

aqui de uma segunde revisão

os quais são pensadas

e cultura

dos para

as relações

en

- que, deste ponto de vista,

seria po~

sível falar, em termos

de interesse

de uma re

lativa

ou homogeneização

indiferenciação

mas culturais,
teúdos

e

for

deixam de existir

con

l/privilegiados 11 do ponto de vista de sua

re

:t:

para a política.

certo que, como já

os lisistemas de representação"
mas de conduta

nao se resumem

nem se deixam esgotar

funcionalidade

política,

de poder existentes

de ratificação

de

de serem

ou negação

relações

Se é, pois, verdade

os "efeitos

de poder"

sua discriminação

de pertinência

cia, senão os pressupostos

ou

da cultura

nada

grangência
chamaríamos
sentações

ha

hierarquiza

e maior ou menor relevân

do senso-comum

da teoria

política

anteriormente.

bem como da sociologia,

ou dos diversos

zam a conduta

que

no interior

De fato, do ponto de vista da tradição
Cla política,

sua
utiliza

das

ou sua "dí.mens âo ideológica",

vendo que possa justificar
critérios

de sua história

da perspectiva

ou sua capacidade

não se confunde

a que aludimos

momento

nessa sociedade.

das formas culturais,

ção segundo

idéias, valores, nor
a IIculturall de um povo

em um determinado

dos como instrumentos

aformamos,

- noções,

etc. - em que consiste

ou de uma sociedade

a "cultura"

dos conteúdos

já que, por assim dizer,

ou formas

levância

para a análise,

sistemas

dos indivíduos

e relevância,

do

unlverso

de representação

que bali

sempre obedeceu

sendo assim possível

de "repres entações
(relativamente)

a clivagem

plenas"

vazias".

da ciên

a critérios

de a

distinguir o que

em opos a.ç ao a

Na primeira

"repre

categoria

se

9

riam incluídas
culadas

"representações"

ao universo

como, por exemplo,
pOlítica".
•

direta ou explicitamente

social ou político
aquelas

analisadas

propriamente
nos estudos

De igual modo, na perspectiva

fase com que é tratada
mo relações

ção da vida material
tudo daquelas

sociais

"representações"

ligadas

classe"

que constitui

e compreensao

clue

.a literatura

tradição.
plenas

,

Por oposição

a esse universo

da uma gana de representações,
cundária

ais ou menos

do sistemáticas,

mens.

esse ponto de vista,

priamente

cLamado

malorla
que se ln

filiam-se

das

a

"cultura"

essa

"representações

seria possível

à

tão só

encontrar _t~

de importância
em

dimensão

privada

ll

Il

individual,

da vida dos

a quase Totalidade
- a filosofia,

do que

a religião,

- nao

tasse de co siderá-la
minação

política,

como terreno

e a a_ienação.

abando a o ao trabalho

e

pr~

dedica

do seu es aço i ediato de atuação
para a análise

ou

ofereceria

exceto quando

se tra

q e se manifestam

a

Para todo o !ais, a campo deveria
da antropologia,

ou

a arte,

no seu lazer,

i teresse

re

ho

..
e

sua ate ção fora do seu tempo de trabalho,
política

se

ou, quan

a literaT" ra, etc., isto é, tudo aquilo a que o homem

maior

es

de

por se constituirem

à esfera

pelo me os circunscritas

A

11s01tas li e fragmentárias,

pertinentes

o

da produção,

operárias

consideradas

q ando não irrelevantes,

presen aç es

político.

e política

o outro lado da cultura,

consagrou

a "consciência

e atitudes

sociológica

produ

a base mais significati

de seu comportamento

dos est dos sobre sindicalismo

de poder,c~

ao universo

onde se detectar

dos indivíduos,

dada a ên

do modo de

a tradição

co o lugar privilegiado

va

marxista,

derivadas

da sociedade,

dito,tais
de "cultura

a base social das relações

entre classes

vin

do
ser

das letras ou da filo

sofia.
Ora, nada existe de
vagem, q ando consideramos

e racionalidade

uma certa concepção

da ciência

sobre os
política.

mos considerado

como ponto crítico

impossibilidade

- exceto ao preço de se chegar,

dos, a uma distorção
teóricos

aplicados

problemas

inevitável

a nível

dessa concepção

macroestrutural

da ação política,

apontar

a fragilidade

quais a política
so da cultura.

é também

recorta

nos

como objeto

quais

quase
resulta

os esquemas

para a análise

como ocorre

nesse terreno

dos critérios

os

Se havía
a

- de se transferir

a nível de micro-processos,

análise

que essa cli

de um ponto de vista crítico

press postos de objetividade
se sustenta

alS duvidoso

de relevância

no caso
que

da

podemos

segundo

de sua análise

de

o

os

univer

10

t
condições
nifica
•

certo que os homens

dadas,

determinadas.

que a história,
passam

çao estéril,

a ação postula

ma vontade
me

com ~Equiavel,
a importância

alcançá-lo,

o objetivo

a teoria

desse elemento

da para a

efinição

nal da ·o.~ade,
cuJadora

um fim almejado

subjetivo

reconheceu

da vontade

Tomado

a cada passo a

Não por acaso a verdadeira

ca é doEÍ~~o yeservado

a poucos.

'a~vs da realidade

e

_ar definição,

e

planejar

estratégia

r

dominação?

a realidade

evidente

se' s verdadeiros

converter

e

atores

tanto de

políticos.

~rivilégio

os que co=.reendem
rojetar

vontade

dos que pode,

uma vontade

sá-la, não expressam

em

sua

mos

"tomar consci

para que possam

e apanágio

de expressá-Ia

o fim de

faze-los

A própria

a

tal cálculo,

ou "esclarece-los",

sobre ela seu desejo.

incapazes

volun

seu apOlO passivo,

a lógica do real-racional

é inútil a ribuir-lhes
natureza

que implique

interesses,

posição,

do

e os oprime, para

que cabe ou garantir

trar-lhes

racional

de subordinação

que desconhece

?r- ;-10 excessivamente,

cal

dos dominados,

de por em prática

evitando

verdade'ros

llYacio

adequ~

o cálculo

da situação

de mudança

ência" de s'a verdadeira

comp~

ação políti

leva ao pecado

dada a poslçao

que se enc ~::ram, são incapazes
sobre da

Esquecer

objetiva

.~--:.
do, o que pensar

queles

como

o elemento

ção dos =e~ s ao fim.

tarismo.

o lugar e

logo cede lugar ~ racional idade

_'e TIeticulosamente verifica

sobre os

ho

como ponto de parti

do fim a ser alcançado,

contudo,

o

e u

Desde os seus primórdios,

moderna

nente esse cial da ação política.

no

da agit~

pondo em movimento

visado.

política

de poder

À diferença

um propósito,

em

O que si~

contudo.

e as relações

pelo agir do homem.

que se propõe

para atingir

Fazem-na,

a sociedade

seu interior

fazem sua história

se

tornar

acaba por se
ou sabem

e são capazes por

Quanto aos dominados,

própria,

já que ou sao por

ou, quando

senão os mitos saídos

chegam a

expres

da sua própria

a-

os dominados,

as

como os atores

p~

lienação.
Paradoxalmente,
grandes maiorias

.•

líticos

dos oprimidos,

privilegiados,

estruturas

entretanto,
permanecem

de cuja ação se espera

de dominação,

quer forma de opressão.

quando

não a abolição

pessimista,

defendê-los

é contudo

minorias

ou esclarecê-los.

com a anuência

se deve contar,

para que ratifiquem

sua obediência,

a autoridade

das

de toda e qual

t em seu nome e para eles -

não em lugar deles - que falam as solícitas
das que pretendem

a reversao

quando
ilumina

Sendo-se mais

dos mesmos

dominados

e legitimem,

através

dos que exercem o mando,

que
de

quer em

11

benefício

de um regime

tro movimento

social,

vigente,
liderado

quer de um outro,
por outras

f a vontade do dominado
próprio

visado pelo poder.

ta de apaziguar

ou por em movimento.

Vlsa.

a partir

a consciência

vítima.

política

possibilidade
transformar

da eficáica

Sem preju!

sabendo

ao conjunto

sua atenção

apenas

coerência,

é

delas que o

o folclore,

a religião

simbólico

Não há corno recortar

limitar,

zonas preferenciais

cional

que ela mobiliza

confirmam

em que se delineiam,

os contornos
os caminhos

de outra realidade
da des-razão

concepçao

e da

a re~

possibilid~

a priori,

no

espaço
política

da ação polít~

de sua subjetividade

que separam

a realidade

e as zonas imprecisas,
quase corno fantasia
a construir.

constituam

de urna outra racionalidade,

integr~

e

na e para a ação, não há corno de

as fronteiras
ll

e a lingua

que cabe à ciência

do ator político,

que os "dados

-escuras,

da dominação

Do ponto de vista da problemática

na cultura,

corno legítima

são partes

sua particular

de de libertação.

da vontade

cientis

que diz, com maior ou menor

e do poder,

ca e da perspectiva

am

por que ob~

diz Gramsci,

peito da sociedade

investigar.

e da

o sim e o não, a

ao perguntar

filósofo,

sua visão de mundo,

da cultura,

que ,por

sua dominação.

Todo homem

tes de um mes o universo

vonta

para alcançá-lo?

decem os do .inados e por que, se é que, aceitam

gem, o senso-comum,

e

propor-se

ao dizer num só e mesmo movimento

que sanciona

de

um projeto,

biguidade,

a autoridade

pro

à sua experiência

elas se regem pela lógica da ambivalência

deve dirigir

é

fragmentárias,com

e dá sentido

de tais representações,

é

Vl

de que

enquanto

definição,

ta político

•

em que

e da condição

dispersas,

um fim e agir na esfera política

e seu contrário,

se

Corno dar coerência

de vida e se torna capaz de expressar

dominação

de

entre os va

a opressão

da dominação

as "representações"

gar a natureza

dividido

em urna única vontade,

interpreta

teóri

que se coloca a questão

de sua transformação.

as quais o dominado

tra

inelutável em

de dominação

que sabe - constata

em vontade,

de coletiva,

da fragmentação

situação

~ aqui, neste terreno,

priamente

a necessidade

do dominado,

lores que lhe vêm da própria
ve e a consciência

o objeto

Não por acaso um

de Grarnsci enfatiza

essa vontade,

que se debate

que constitui

f essa vontade que se

do dominado

construir

forças políticas.

~ o poder aquilo que, de modo obs

curo, a vontade

co da sensibilidade

saído de ou

ou

Afinal,

apenas urna outra

cuja existência

ou

ra

clarosonho,
talvez
lógica,

inexistência,

12
pertinência
lítica

lI.

..

ou irrelevância

compete

algumas

de um Exemplo

tentativas

concreto:

o ponto de partida

de uma pesquisa

que, nos últimos

odo tão sistemático

ramo

_ue se apresenta

nálise

e alguns

e a tadas acerca

propunha-se

dessa pesquisa,

e como ilustração

das relações

inicialmente

a realizar

que abundam

grande número

classes po_ulares.

do "drama?)
dârio co

os infortúnios

-se com a punição

nação",

tendo

periféricos

e político?

em circos-teatros.

De

teses sobre a "cultura

ral"?

Quais os limites

para

entre

nao só idéias e

e heroinas,

o
as

v~

essência·
soli

regozijando-

dos bons.

Qual o

nesse contexto?

Qual

mais uma forma de "alie

pretendem

a política

se poderia

de massall

dor, entre o drama e a vida real?

o

valo

em personagens

(não é esta a

da solidariedade

em termos sociais

pelo 10

que atrai,

e do político

Apenas

ou corno em particular

de
fun

aristotélica

certas

veicula

de caso

suas

dos maus e a recompensa

corno tão frequentemente

ciologia,
•

social

popular",

do olhar de um público

dos heróis

sentido da velha catarsis
seu sentido

na cultura

mas encarnados

sob a cumplicidade

te~

ideologia

um locus privilegiado

e conflito

to

e cultura

"lazer e

nos bairros

"Representações":

de tensão

da ~

das questões

um estudo

do social

res na me te dos indivíduos,
vendo situações

sobre

ca

que devem ser

pelo tipo de público

°representaçõesl1

estudo das

a partir

dos quais especializou

constituir

paE

permit~

de suas formas de trabalho,

cal de s as apresentações,
parecia

em

o

entre política

exclusivamente

fato, pe a especialização
circo-teatro

são reflexões

do social e do político

çoes para se converter

e

e em parte são o resultado

proj eto de pesquisa,

corno ob"e o os circos
são Paulo,

que precedem

cinco anos, foi levada a

a segulr

ít 10 de exemplo

- a representação

problemas

quanto as circunstâcias

resultados

o

•..

teóricas

te constituiram

madas a

os muitos

de solução

As considerações

rlcas

teoria p~

investigar.

A Análise

bo de

à

legitimamente

e a

so-

inferir a partir de

e a "indústria

cultu

entre ator e espect~

O que, exatamente,

o drama

e políticos?

Deste modo, a pesquisa

propunha-se

gar se, e em que medida,

a "representação

da no palco correspondia

a "representações"

li

teatral

a

investi
apresenta

efetivamente

pre

,

sentes a mente tanto dos produtores
dessa

forma de entretenimento

petáculo

.•

teatral,

presentações"

popular,

mas sua própria

to, se, e em que medida,
apreendidas

e dão sentido

e, finalmente,
constituem
social

ã

grupos

nessa area.
em um gr

inteE.

experiência;

sua açao na

se

realidade

situada

com relação

pontos

fundamentais

aos estudos mais

por exemplo

em função da posição

definida

estender

o

dos
elXO

significativos

lugar, ao invés de centrar

cesso pr d tivo, procurava

no campo

sobre "formas de consciência"

social determinado,

privilegiada

tIre

ilrepresentações"

a pesquisa,

em alguns

Em primeiro

.0

entre as

em que se inserem.

mudava

de investigação

tais

que orientam

aI das análises

sociais,

e trânsito

com as quais os indivíduos

Propositadamente,
já tradicio

de vida; porta~

"r-ea Li.dade" da sua própria

em parâmetros

não o e~

ao nível das "formas imaginárias"do

se, e em que medida,

e política

espectadores

ao analisarem

experiência

há contacto

teatro e as "representações"
pretam

quanto dos

a análise

a classe operarl~
que ocupa no

o campo de

pro

investigação,

de modo a e.globar o que se poderia chamar de "classes
pop~
( )
U~··
..,
lares".
Em conseq enCla, ao lnves de prlvlleglar o espaço
social e c
de certos

tural da fábrica

fa ores que condicionam

grupos sociais,

a pesquisa

espaço de relações

mais

público

poderiam

e negação,

ser incluídos

que co poe as "classes

populares",

seu

centrado

te

iverso cultural,
curso em um espaço

do de importância
do de comprovar

os indivíduos

compartilhar

etc. que se refletissem
comportamento

a

pesqulsa

a esfera do lazen
teatral

circense
população

o estudo de uma parte

em uma atividade

social e cultural

secundária,

numa

ao invés de

entre a

poderia

fornecer

do

de lazer que

geralmente

se, para além da inserção

cesso produtivo,
cial poderiam

Finalmente,

do espetáculo

no bairro,

construídas

a esfera da produção,

Dado que tanto os produtores
se

a investigação

"privada".

a-se partir do seu oposto

essencial

as formas de consciência dos

centrava

tomar como foco de análise

quanto

determinante

sociais mais informais,

esfera relativamente

prop

enquanto

considera

dados no senti

diferencial

no

pr~

que fazem parte desse grupo s~

em comum valores,

idéias,

de algum modo significativo

a um nível mais amplo, na esfera

noçoes
em

seu

social e polí-

tica.

Dessa forma nao ortodoxa,
investigar
"dimensão

era precisamente
ideológicall

o que se

o que chamamos

de certos produtos

pretendia

anteriormente

culturais

a

caracterís

ticos da cultura
riam capazes

popular,

visando

de fornecer,

da sociedade

inscritas,

como um modelo

bém como um paradigma
testação

dos padrões

longo da pesquisa,
foi não apenas

o que emergiu

dos sentimentos

ao teatrao

contrário

vigentes.

é possível

circense

desse gênero teatral

Ias, os
banidos

.

odelos por excelencla
da "grande cultura"

gunda classe"
considerados

da cultura
exemplares

em termos

o caso, da cultura

sentado

francesa(6) ...
feitos de poder"
que revela

inscritos

paradigmas

I

principais
com

questões

crescente

-

companhia

em que considerar
e

se gaurda,

marca de classe ...

nos remete

a uma das

a reavaliar,

anos, esses

"gên~

afinal

por par

indicasse

nos sua ma qualidade

real do que o fato de se conformarem

paradigmas

estranhos

nante.

estéticos

No caso do melodrama,

pularidade,

certamente

da tese em questão.
melodrama?

os "e

artísticas

que talvez a desqualificação

de que eles foram vítimas

go~

for' repr~

e por uma

últimos

aos da "grande cultura"

mea
domi

a julgar po sua indiscutível

encontraríamos

uma ilustração

em que consiste

ele?

po

exemplar

Mas, qual o segredo da popularidade

E, afinal,

e

caracterís

em cuja estrutura

nesses

lide se

e mau

um melodrama

aliás,

e
(5)

como anátema

qui pro quo

que I evaram os especialistas

ros menores", suspeitando
te da crítica

11teratura,

-

urna inconfundível

interesse

com

.

em formas culturais

Este último ponto,
~

juntamente

de ma qualidade

talvez

estéticos

de modo característico,

ou

ao território

da cidade,

Mas um'terreno

que, tal como

serem vistos

brasileira,

teatro do centro

Vl

e da

e confinados

to - exceto se, por um inacreditâvel
tico,

as estranhas

outrora,

do teatro

popular,

de expressao

f o que procurar~

brevemente

constituiu

sociais

Que significação

atribuir-lhe?

cissitudes

-

sLgrií.f í.ce t i va

- o melodrama.

examinando

tras formas literárias,

ao

do gênero dramático

mos indicar a seguir,
do destino

Entretanto,

chamar de modelo
através

tam
con

das relações

Qual o sentido desse modelo?
social e política

nela

de

de forma mais

e da afetividade,

quase paradigmático

ou ao

de compreensão

e de poder mas o que poderíamos

de poder

para a ação e portanto

de autoridade

um modelo

e consumidores,

e das relações

de legítímação

s~

até que ponto

para seus produtores

uma visão coerente
atuando

determinar

do

Convem relembrar

-"
(7)
aqul" um pouco d a sua h"lstorla.

Se para avaliarmos

t_~

melodrama

podemos

recorrer

a natureza

a estudos

~

e a importânciado

sobre a literatura

~

e

o

_

tea~ro

europeu,

cujo número

no Brasil sua definição

aliás atualmente

enquanto

ser dada de modo quase exemplar
Indagando

se

gênero dramático
em uma situação

de um ator de circo de onde vinham

repertório,

onde eram encontrados

etc., obtive

a seguinte

os textos,

resposta:

um faz, a vida ensina.

que a escola

va-se instalado

baldio

pesquisa.

as peças do

imagine

que

acon

ali (o circo

acha

imagine

que acontece

que você sente muito.

Então

pega isso e põe numa música,

e aí faz uma peça.

caso que a música

que conta assi. uma COlsa

triste,

já existe,

que você acha tão bonita,

lembro do nomé

seu

ao lado de uma escola) pe

todas as crlanças

guma coisa muito trieste,

de

quem os escrevia

aqui:

tece uma coisa - por exemplo,

ga fogo e morrem

nos poderia

llPeça, você veja, qualquer

Por exemplo,

em um terreno

multiplica,

voce

Também tem o

&ssim corro aquela

... você sabe, não?

al

(Cantarolou

muito

...

nao

- era uma

mú

sica sertaneja

de uma dupla conhecida.)
Então você pega
ela
- ~
~ (8)
e poe numa peça e pronto, es t a a i. um drama".
Certamente o
est ar- retomando

jovem ator não imaginaria
concepção

de Rousseau,

fatizar

ao criar, em 1774, a p~imeira

dra at izado aoornuanh

a expressão

das diferentes

e música o melodraoa

pode recla~~r

culo XVIII rousseauniano,

tória e retoma
.•. .

-

meros de mlffilca,maglca,
direto

nos espetáculos

da

pantomima

Il

cômicos,

popular

his

dos

espe

nas feiras, com seus nú

etc..

(9)

.-:

Nesse sentldo,

séria" pODular

e se

de música

em espetáculos

e

inspira

que dela

mistos,

de dança e acrobacia,

da arte popular

ainda sob outros
do melodrama

e declamatório

do que os gestos
lizados,

bem mais atrás na

fa
nos

junt~

em que

os

saltimbancos

é,

se apresentavélD nas duas partes.

mais característico
pomposo

caracterís

de São Paulo, no século XVIII muitas vezes

A herança
aliás, notória

pelo estilo

e tal como ainda hoje ocorre

eram apresentados

mente com números
atores

ao clássico sé

de mími.ca acompanhados

circos da periferia

mesmos

acrobacla

Não por acaso,

os melodramas

uma filiação

especificamente
.

en

entre emoção

apresentados

.

a

que estab91ece

ele retorna

uma tradição

dos saltimbancos

ziam parte.

a

e:::.oçõe[;.

no entanto,

tico de sua representação,

um herdeiro

obra

ado de 1il128.i.ca destinada

Se pelo parentesco

táculos

uma

por seu autor com o nome de melodraQa, Py~ion,

ser designada
um monólogo

de muito perto

dos

aspe ct ou .

- além do discurso

em que se pr-o cLarcarn

igualmente

que as acompanham.

Na verdade,

exagerados,

gr-ar.de s

nada é
pesado,

emoçoes-

acrobaticamente

A representação

melodramática

esti
en

volve um estilo
meio caminho

em que os atores desempenham

entre o atletismo

ra, com seus gestos
que demonstram

•

amplos,

um extremo

e a acrobacia,

precisos,

controle

distintos

corporal.

Ao mesmo tempo,

ator de melodrama

não volta os olhos para alguém mas

com igu~l vivacidade

te em contorções

violentas,

engasga,

de súbito,

aquieta.

A habilidade

melodramático

t

seus gestos

que a história

lentos,

fixar també

vivant.

em outro quadro,

destruído

10

tados emocionais

mentos

se produz

tico.

a teoria

e morais

por outro

gesto

No século

o

e fa~

as mais banais

e

estereóti

melodramática,

de paixões.

e

expressão

- permitindo

fisiognômica
a convicção

característica

ra o palco.

Assim,

em

física

dos diversos

a es

um gesto

a

tempera

de que cada paixão

às artes cênicas

da expressao

Desde os

até mesmo

XVIII e por todo o XIX a pintura

a partir do qual foi possível

o

a qual certos humóres

e a ela corresponde

forneceram

de

seme

inabitual

à forma, o

conferiam

do homem

- havia consolidado

sa científica

o gesto que se

graças a ela que

quotidianas

segundo

corpo humano

próprio,

a
em

uma dinâmica

t

na representçaão

de uma tipologia

seu aspecto

de modo que a

já que, do ponto de vista do seu conteúdo,

medievais,

construção

vigo

vem tomar seu lugar - para se

é acima de tudo representação

em circulaçãc

caso

dignidade.

po ocupa um lugar central

tempos

o

ao ator pausar

seguinte,

Vemos, pois, que, quanto

melodrama

da representa

uma cena de mor

do extraordinário,

a situações

uma inesperada

não por acaso,

ator

para se transformar

cinematográfica.

ator pode criar a sensação

prosaicas

do

se

a ser por sua vez destruído,

tal sorte q e nessa alternância

arrancando

demorá-los

No momento

outra emoção,

lhante a uma montagem

soer

e enfim

registra

q~e permite

do momento,

será abruptamente

que, aco panhando

to

seu papel de modo particularmente

em movimentos

fixa no retrato

tástico,

como elementos

essa mesma habilidade

e tableau

procura

corporal

exigiu que reprisasse

ção se fixe na identidade
retrato

- o ator se deba

estremeçe,

física e o controle

são tão essenciais

te em que desempenhara

simple~

estira o corpo procurando

ção, e como tal tão prezados,

roso!(lO)

física

cai, pesadamente,

de um ator cujo público

um

e mesmo a morte deve

preso de estertores,

grunhe,

guer-see,

força e energia:

em sua direção,

ser representada

ópe

e deliberados,

fazer prova de grande

mente vira toda a cabeça

a

o balé e o

eles devem também

mar fôlego,

t _

seus papéis

tem

caracterís
e a

pesqui

um extenso

material

aos atores trabalharém

busca

das paixões

longe de constituir

para transportá-Ias
uma série de

p~

clichés

vazlos e irreais,
do produto

...

a representação

de um "realismo

melodramática

psicológico"

retrato

fiel, não de indivíduos,

estados

morais

Assim,

tico, o melodrama

é um teatro

xoes, disposições

de ânimo e atitudes

e o

I'

da própria

captar,
vida.

através

da forma

"o amigo",

vent de e a velhice,

a simpatia

e o egolsmo,

as e oçoes e as paixões
por aSSl

e rústicas,
os miserâ

de sabedor'a.
florestas,

sa na co spiração
drama e

à

sobrenatura.
xão te Des

as heroinas

margem

as paixões

universal,
humanas,

traduz

ra o absurdo.
ma resida
níveis

psiquismo

do

precisamente
humano,

. -

-.

Vlsao melodramatlca
lismo torna-se

aravilhoso

e

uma

dos

do
"pai.

respectivos

sendo

a

música

necessários
quanto

à
são

no homem seus es

a irreal idade do

do seu enredo.

me

Se, de um cer

simplesmente

absurdo,

como uma lmagem exata

de
que

de se viver num mundo em que há lugar pa

Segundo

irracionais,

ao

para iluminá-las com

que refletem

ser considerado

pr~

integra-se

tipos de música

ele pode parecer

a experiência

e cheios

seus rios, suas

instrumental,

humanas,

tantos

dramáticos

bobos,

- incapaz de indiferença,

Tal como a música

nem a inverossimilhança

outro pode tambem

os

não há como encontrar

emlodramática

to ponto de vista,

~

da vida, silenciosos

Que nao se acuse portanto
lodrama

simples,

'osa" que não venha acompanhada

os difere
es gestos
tados de alma. (11)

-

nao so pintar

nas suas formas

- seus animais,

no tempo

No melodrama,

represen~ação

"introduzidos

francas

e dar ao homem o sentido

da nat reza sublinha

o

no campo, com suas pessoas

de uma simpatia

rlOS e trovoadas.

e

poder:

si.rrt nia com as emoçoes

sua luz próp~ia

JU

todo seu

Até a natureza

as ~'danças

procura

onde manifestam

aí as crianças,

e's colocados

vilão"

o masculino

como também pintá-Ias

daí as ce as q e se passam

"o

etc. etc.

o melodrama

~zer originárias,

exem

"o côrn í.co " - a

Mais ainda, e segundo os canones
e_o romantismo,

por

"o ap a.i.xon
ado " e liahe

"o rri va L'",

o sério e o ridículo

pa;!:

definidas

"o t r-aí.dor-:",

illalStar e

e

de modo caracterís-

moralS,

11 ,

um

paixões

Aí encontramos

erói;', "o ci ni.co" e "o ingênuo

roina,

pintar

de I1tiposH, que encarnam

e que procuram

pIar, a variedade

que procura

mas das emoções,

dos seres humanos.

seu contraste,

é antes de tu

um crítico,

talvez

na sua capacidade

mas que são também

o poder do melodrade fazer apelo

os mais profundos,

de tal sorte que, em última
-

-,,,

e paranolca

dramaticamente

.

(12)

instância,
..

Nesse sentldo,

funcional:

aos
do
lia

o lrrea

embora nos sejam

a

18
presentadas

razoes racionais

ele desperta

para se temer o vilão,

vai muito além delas.

geral em qua~quer

motivo proposto

Tal como nos sonhos,
pelo inconsciente,

do é o medo, em si, sem rosto e sem nome, e é ele
te que está posto em cena, qualquer
tuação

a partir

o medo que
e em

todo

precisamen

que seja o objeto ou

Sl

dos quais ele desperta.

De um outro ponto de vista, mas graças a
mesma característica,
da natureza

o melodrama

do ritual,

po de cumplicidade
p~blico,

demonstra

que ele estabelece

drama leva às últimas

conseqüências

cito na representação

teatral:

não é a realidade,

fazer como se se tratasse

heroina

podem

espectador

respira

cessariamente

o elemento

as regras

unir-se

que ir ao teatro

implica precisamente

do cliché,

nhecida

a peça, seu enredo,

do jogo, é

entrar

ne

algo que ocor
A verdade

-

e

certas

- na realidade,

Daí a

impor
mais co

ou pelo menos seus temas,

tanto

A rigor,

se representa

seria possível

dizer

apenas um un1CO e exclu

temáticos.

infinita

da

com

Num certo sentido,po~

o que se diz - sempre o mesmo - mas como se diz, u

ma certa maneira

de dizer.

é nisso que consiste
.
.í.rrt er aç ao

É isso o que se vai ver no teatr~

o espetáculo,

decorrendo
-

.

daí

entre os atores e o pub Li co ,

na afirmação

de uma exper1enc1a

sabem que a representação
feitamente

nao

o

um jogo onde

um ~nico drama, na variação

damenta

a

voluntá

sivo repertório,

forma de

e

de modo

sempre

co importa

de

quanto

o Jogo.

de seus elementos

ve

preciso

o herói

ocorrer.

que no melodrama

binatória

implí

para serem realizadas.

da repetição

melhor pode funcionar

de jogo

Quando, no final

r10 em um jogo e, no caso do melodrama,

tância

seu
meIo

estar presenciando

ou sequer que devesse

são criadas

e
o

- e no entanto

re na realidade,

expectativas

ti

pelos laços do matrimônio,

e aplaude

imagine

também

que aquilo que se

da realidade.

aliviado

porque

Na verdade,

das mais duras provações,

finalmente

essa

no particular

entre os atores

sabe-se

mas, segundo

ao término

participar

fato que se evidencia

num acreditar-não-acreditando.

um drama,

me

conhecidas,

a peculiar
que se fun

compartilhada:

todos

é um jogo com regras que são

e cuja existência

- à diferença

tras formas teatrais

"r-e aLi st as " - ninguém

que, pelo contrário,

é desse conhecimento

tanto de criar quanto

(13)

de assistir

pe~
de

finge ignorar,

ou
já

que deriva o prazer

a uma representação teatral.

-;':

Seria ainda possível,

à luz das observações que

19
precedem,

aceitar

crítica

que desqualifica

segunda

classe",

espalhafato

•

sem questionamento
o melodrama

o conhecido

de seu discurso

dos, seus clichés

vazios,

os críticos,
faz desses

"dramalhão"
declamatório,

o que distingue

sentimentos.

ante da condição
crise interior
inexorabilidade

de um destino,

ses sentimentos

de terror

eles mes os, de maneira

e piedade,

ao terror

sagrado

di

de seus olhos

a
a

também desperta

Eis alguns

e

na

de poder

es
por

medida

elementos

da crítica.

dele de um ponto de vista sociológic
dos "efeitos

com

mas neles mesmos

o julgamento

se

da mais varia

por assim dizer genérica,

se constrói

lítica, o que pensar

é o uso que

através

o melodrama

apieda

dizem

que se desdobra

em que só é capaz de lidar com tipos.
partir dos quais

Embora

no entanto,

diante

de uma personalidade,

o simpli~

tam

os dois gêneros

ao explorar

o

se encontrem

do melodrama,

conduz o espectador

humana,

Critica-se

sem sutileza,

Se a tragédia,

"de

seus gestos exagera

em preto e branco.

essenciais

da gama de emoções,

pensar

kitsch?

que são a base da tragédia,

bém como elementos

da

como forma de teatro

suas emoções

mo de sua moral, moralismo
de e o terror,

o juízo "estético"

a

O que

ou, na ótica da~
contidos

11

em

tal

discurso?

Esquematicamente,
lustra de modo quase exemplar
deriva do confronto
pontos

e burguesas
discurso:

- e da

qualidades

cultura

Il

uma concepção

dos extremos,

vidual,

e na história,

po", e apenas

que

alguns
situados

"Efeitos de poder"

respectivamente

a totalidade

Toda diferença

é

das

desquali

"um cliché

àqueles

só se registra

cuja ação,

no conjunto,

resumido

do típico,

no "ti
dimen

são do sublime

as emoções para quem só sabe exprimi-Ias

defor

ma "grosseira"

e "espalhafatosa":

e XIX, vai-se

à sociedade

individuais

base de um temperamento
dos extremos

contra o pano de fundo

que aos poucos,

imponto

exalta as vantagens

"Falta" sutileza

sob o

e a

ideal moral burgues

vazio".

do

da interior idade indi

de um destino

- mas o coletivo,

do

onde, em cada um

sob o modo da falha, da carência,

a noção da grandeza

modo do coletivo

que, em

desde que

bi-polar

"Falta" uma clara concepção

na sociedade

essencial

i

- das elites,dominantes

popular".

e negativas.

ficada, quando pensada

...

cultura"

valorativa

se concentra

positivas

que falta.

de valores

são inconsiliáveis,

da "grande

dizer que ele

um mal-entendido

entre sistemas

fundamentais,

nos -polos opostos

poderíamos

das emoções

cordial,

ao longo dos séculos XVIII

- ideal de sobriedade,

e sociais
homogêneo

violentas,

do

do "bom-humor"
e constante,

extremadas,

a serem

que
como
longe
bani

20
das em prol da amenidade
o desregramento
assume

.•

emocional

características

ta" ao melodrama
situação
lidade,

dada, quase banal

berração:

insuportável

inaceitável

ma das situações
ainda quando

inaceitável

que deveriam

esses sentimentos,

lugar na vida humana,

em movimento

mo" - o que mobiliza
sinou a decifrar

provocando

é a natureza mes

a piedade

verossimilhança

nos é

da natureza

do sonho ou

t

esse "realis

rituais.

que a psicanálise

nos en

o jogo da representação

do

- e que é condição

ciamento

embora

outra natureza
permite

- que a adesão

realizar.

vez nao haja,

já que atravessam
sao em última

sistemas

popular

rentemente

do melodrama,

centava,

que descreve

ao filósofo

o melodrama

filosófico,

nhando-se

um drama metafísico

le pode tornar-se

-

°

de maneira

rápida

humana

apontava
visto que,

e sincero",
accesível

Na verdade,

acres

natureza,

a dialética

t

na medida

de

encaml

por isso que~
em que é

como se ela fosse

e criar nos indivíduos

tados que, na vida real, ela só produz

pelo

"indife

bem e o mal

para uma resolução.

a conduta

Shaw

por sua própria

até mesmo didático,

çado a "representar
de produzir

simples

que descreve

em confronto

para perceber

dramático

ou ao trabalhador".

imperiosamente

incomensuráveis,

Bernard

torna-se

é em si mesmo,

duas forças absolutas

Tal

que, em pontos essenciais,

Ifdemocrático" desse gênero

da experiência

do herói nao

comparações:em

com sensibilidade

sendo um !1drama de ação e sentimento
âmbito

de

incompatíveis.

Não por acaso,
para o caráter

dramáticas

de valores

e

no inventário.

como realizar

de formas

instância

a especificidade

trágico

Mas e inútil prosseguir

trata-se

de um distan

em outra ordem,

ao destino

a final de contas,

certo sentido,

outra

cujo modo de existência

crer e nao crer, eis a questão
quase,

e o terror,

tem

uma "realidade"

- "brechtiano"

pa

também

nas práticas

- que permite

a

e-

e ao terror. No

em si, que no entanto

realidade

a

inexo

apontem para uma

em imagens que participam

sao postas

como uma

e no entanto

para além da

compreensível,

entanto,

um processo

inevitável,

despertar

uma

probabi

que, no

que levam à piedade

a do irracional

apresentado

natural

de

de sua

por sua "irrealidade"

factual racionalmente
realidade,

que, partindo

em seu resultado,

e o curto-circuito

melodrama,

Por outro lado,"fal

de um destino,

logicamente

em sociedad~14)

exibe despudoradamente

na verossimilhança

inesperável,

eis a realização

mocionalmente

da tragédia

seu desdobramento

compreensível,

ralisia

que o melodrama

o realismo

acompanha

dos homens

de puro escândalo.

leva a uma conseqüência

rável,

do convívio

for
capaz

os resul

para a humanidade

em

seu conjunto,
dessas

características

faz um crítico

..

universais
••

segundo a qual a importância

paixões
medida
'"
tlva

t:

a experiência

que vai muito

predominante

nao foi, no entanto,
em termos

•

do seu publlCO.

de universalidade

pacidade

de tocar o espectador

não-racional,

afetivo,

do melodrama

(17)

própria

diferenciado

to, em sua tradição
mesmo naquele

ris que bravamente

o

Graças posslve

resistiam

de seus temas e de sua

ex

"respeitável"

,

característico

continuou

"teatros

con

melodrama
No entan
seu curso,
de Pa

ao Itemburguesamento" progressivo
seu caráter

trazidos

popular

de teatros
com os

centros

pela mesma

do rádio, herdadas

gr~

"rroderrrídade"
,

a irromper

e em todo o mundo,

a "má consciência"

circos

e paradoxalmente

voltasse

10

urbanos.

em outros meios de comunicação

novelas

e

de boulevard"

Por isso o exemplo histórico

ajuda a compreender

me

dramaturgos,

superada.

o melodrama

dos grandes

no filme mudo, primeiro,

la televisão.

profundo,

na segunda

popular

ainda hoje no Brasil,

tecnológicos

nas brasileiríssimas

ca

em suas formas de

O século XX, entretanto,

e com força redobrada,

a

novos temas, novas formas e fór

mantendo

que o melodrama

...

mente

a um nível psíquico

em alguns

e da periferia

ças aos avançcB

"popu

1

para as elites produtoras

popular,

cais, tal como acontece
do interior

melodrama

.

a ser urgentemente

de sua arte tradicional,

cult~
enquanto

do século XX - que fez ver o

período,

a

O passar do tempo trouxe para esse

da "grande cultura",

como coisa do passado,

.(16)"

entender

exclusivamente

do pÚblico

"respeitável",

- a modernidade

ti

XIX.

peças para um público

tradicional.

mesmo público

sa:

narra

como forma

o gênero melodramático,

a escrever

já nitidamente

permitiu

à

pode atrair para o seu campo inúmeros

que passaram

mulas

na

que ele ocupa

tade do século XIX, e uma vez refinado

sumidoras

adequada

no século passado,

-

e

e,

í

uma forma teatral

-

isto

.
t
e do Jogo
co Le
etlvo

no século

dimensão

pressão,

capacidade

acrescenta

e sua relevância

Popularíssimo

lar,

uma expressão

além do lugar histórico

gênero dramático

bem

em torno de temas básicos

gênero dramático,

do melodrama

que

do melodrama,

desse ponto de vista que se pode tentar

persistência

11

a af~ção

sua particular

do son h o, d'o rltual

a estrutura

em função

o temor e a alegria,

- dando-lhes

em que, enquanto

também

humana

- o amor e a morte,

elementares

à

se devem

t:

(15)

que se pode compreender

como sua popularidade,
de formular

seculosil•

e no curso de muitos

em cena,
de

mas

e, entre nó~
mais tarde pe

do século XIX nos

fascinada

com que um píi

22
blico intelectual

assiste

TV para, em seguida,
elas são veículo
sa culposa

criticar

Talvez

recado

tá na moda, os autores

não raramente

que tecem comentários

dos "fatos" por eles vividos,
drama ou folhetim"

as

se permitem

quanto ao gênero,
ção de massa,

tratar-se-ia

talvez

tão característico

de são Paulo, dois programas
Trata-se

e do "Programa

tI"O do qual, de segunda
da "Que saudades

popular

voltada

matutino

a

a cargo de Gil Gomes

a quinta-feira,

há uma seção denomina

que às sexta-feiras

é conhecida

regularmente

a

todas as tardes e den

de qualquer

nos circos

é substi tuida

A

popularidade

cientista

de campo nos bairros

O que é menos conhecido

são Paulo..

modo

~omo a Rádio Record

"O grande milagre da minha vida".

que tenha feito pesquisa

de

apresentado

de você!",

dos dois radialistas

essa afirma

nos chamam particularmente

do noticiário

Eli Correia"

por em dúvida

de uma emissora

para um pÚblico

análogo

por outro meio de comunica

nos permitisse
diária

•

for

tão só e exclusi

Um exemplo

ll

embora veiculado

Na programação

féricos

entretenimento

sera verdade que, no caso dessas

de "et'ltretenimento e lidiversão

apresentam

que

a ser, tal como o meIo

l1

por outra,

é evidente

*

,,;': 1:

mas de ficção, ontem como hoje,

tenção.

Montenegro

popular.

Contudo,

ção.

no essencial,

continua

Car-r-er-o

de Tonia

XIX, uma forma de

*

vamente

per

coisa de meIo

No entanto,

basicamente

es

sobre o caráterinveros~ímil

(lembrar as personagens

do século

e~

incluir

em "Baila Comigo").

drama tradicional

com

certo já que o tema

que mais "parecem

da televisão

de que

de meta-linguagem

em "Água Viva" ou de Fernando

novela

da

refinadísis

e Henriett:e Morineau

a moderna

..

seja contando

que a TV Globo produza

com destinatário

às novelas

das massas"

das oito" em que, num exercício

que constitui

sonagens

a "alienação

e instrumento.

fascinação

mas "novelas

(mas nega assistir)

social

da periferia

de

é o fato de que ambos se

desses mesmos bairros

per~

da cidade.

Em que consiste
Essencialmente

naquilo

que talvez

drama da vida quotidiana".
programas

é que nenhum

esses programas
se pudesse

radiofônicos

chamar

"o

O que há de mais notável

dos dois trata de ficção:

ma de que são feitos é, num caso, o noticiário
dia e, no outro,

cartas de ouvintes.

Trata-se,

mar essa matéria

prima e lhe dar forma,

isto é,

?

meIo
nesses

a matériapri

policial
pois, de

do
to-

conferir-lhe

um sentido,

já que, como pretende

traz "informação

- a notícia

interpretadaH•

pesquisada,

Dar forma, conferir

estado bruto é interpretá-Ia,
só na avaliação
do teatral

Gil Gomes,

disponíveis

são apenas

e, naturalmente,

fatizando

as pausas

só a habilidade

dramáticos

que escande

para melhor

pelo êxito ou fracasso

Dramati

- não

a narração,e~
os esplrl

ou comoventes.

Tão

da sonoplastia

sao

do programa.

membros

Mas Eli Correia,

E, a julgar

tas de ouvintes,

em geral escritas

considerável

como matéria

por mulheres,

ao ter de expressar,

em uma narrativa

na primeira

e sentimentos

seus

das "classes populares".
Gil Gomes é sem

utilizando

há

- seu estilo

de ambos, seu êxito é total junto aos

quase exclusivamente

emoções

do fato,

preparar

e os efeitos

Do ponto de vista da forma dramática,

tudes,

no senti

melodramática.

mais estarrecedores

do radialista

pela popularidade

ridículo,

nao

a voz do radialista

a música

dramáticas

tos para· as revelações

desafio

consiste

tour de force, já que os

pois se trata de monólogos

superior.

em

é dramatização

em narrativa

narrativo

ouvintes,

comentada,

à notícia

e a interpretação

zar é , aliás, no caso, um verdadeiro

responsáveis

analisada,

um sentido

do termo - "interpretação"

parceiros,

programa

do fa-to como também na interpretação

isto é, sua transformação

recursos

seu

dúvida

prima car

enfrenta

um

sem o menor tom

de

pessoa,

problemas,

ati

que são tidos por característica

mente femininos.
Qual a matéria
No caso de Gil Gomes,
o divertido,

familiares,
enfim,

o incêndio

várias crianças,

mata a mulher

assalta

o pitoresco,

o que causa indignação

cia assaltado,
bonizadas

inocente,

o marido

a matéria

tradicional

policial.

Correia

invariavelmente

ma mãe separada

etc. -

que

ou torturadas

por

de estupro,

urna vítima

e da

da minha vi.da!".

de

pequena

narradas

de temas que envolvem
- um casamento

por

alguma

inevitáveis,

um amigo ou alguém que teve uma vida
a narrativa
"Que saudade

o extraordinário,
de narrativas

Eli

desfeito,

u
a
e

com a frase que dá

tí

de você!",

de

seguida

que de algum modo retoma o tema da estória

tural são o centro

car

ciumento

dos faits divers

sentimental

terminando

às sextas-feiras,

de polí

e acaba sendo presa etc. etc. -

tratam

tulo à seção do programa,
uma música

doentiamente

dos filhos em circunstâncias

morte de um parente,

o trágico,

de favela que mata

Por sua vez, as estorlas

forma de dilaceramento

programas?

- um investigador

espancadas

frustrada

que mata o assaltante

nesses

o horripilante,

num barraco

crianças

urna tentativa

crônica

xemplar

de narraçao

o maravilhoso

que contam

narrada

e o sobrena

"O grande milagre

A indagação
"-

to as razoes

que de imediato

da popularidade

desses programas,

podem ter na vida de seus ouvintes
caso

Em primeiro

"inversão"
priamente

estética

maior

essas narrativas

produzir.

de apreender,

analisando

exprimir

assim dizer,

radiofônicos

serve de modelo

bas se tornam praticamente
pesquisà,

por diversas

narrativa,

procurando

rença entre o estilo
um programa
petitiva,

popular

obtendo

indistinguíveis.

por exemplo

e a narrativa

tal comentário
ma estória
através

a mulher

pod8~ia

semelhante,

conferisse

e merecida

ca do quotidiano
lar eficácia

a distância

en-

e a forma de

sua

experiência

ligado TI la

de sentido.

passar

de vida.

numa forma que enfim

sem relevo.

Isto parece

à narrativa

literária

até, conhecida

tasioso

situações

reali
a

prosai

indicar uma particu
não

enquanto

e sistema

de

Não por acaso, portanto,
remeter

o "absurdo"

pela narrativa

experiência

da experiê~

afetivos

mobi

melodramática,

real de vida de indi

nada tem de "inverossímil"

em que, basicamente,

do en

Para além do "absurdoll

- dos elementos

psíquica

de classes populares

de

a

lhe conferia

absurda.

- isto é, da não-racionalidade

de u-

Quase como se

do melodrama,

realidade.

que

E quem tecia

cia de se viver uma situação

víduos

única

ouvir em

para além da banalidade

do modelo

do ponto de vista da própria

do

"Dàva vonta

a uma imagem adequada

na experiência

re

hiperbó

e a compreensao

às vezes mais dramática

à crítica

de

inútil: não

redo da ficção melodramática

lizados

dife

- pomposa,

pareceu

era Eli Correia.

i~ediatamente

da própria

parece possível

am
de

forma de ficção, mas enqea:1to modo de apreensão
interpretação

que, por

embora todos soubéssemos

dignidade,

simbólica

no

Em situação

ao real um f1efeito suplementar

dadelt ao ser traduzido
desejada

à realidade,

CO:1tar que ..." poderia

a estória

de sua própria

narrativa

que

a presumível

indissociavelmente

indagações,

quem de fato contava

o

da reiteração

a tentativa

emocione.l c afetiva,

às minhas

ou

- em que ela é depois transforma

porém,

tudo parecendo

resposta

do

sua menor

melodramática

seu efeito dramático

de de chorar ouvindo

pr~

de uma carta escrita por um ouvinte

havia como separar o fato, sua narrativa

trama solidária,

de

de tal modo que

o evento acontecido

Sistematicamente,

ouvinte,

é o tipo

é a ficção

à realidade,

lica das frases mais simples
da.

referidos

explorar

radiofôni

ou representar

vezes tentei demarcar

tre o fato e a ficção,

que

para a questão

de fato ocorre na vida, isto é, sua adequação
caso dos programas

respei

Se a discussão

pode voltar a atenção

de um gênero de ficção,

capacidade

diz

ao sentido

lugar, o que chama a atenção

que eles demonstram

"realismo"

ocorre

se descrevem

ou fan

a indigni

dade da miséria

material

Temas de "ficçãoH

mete o ser humano.
a abandonar

e moral e a degradação

a uma vida de rejeição
suas origens,

tino, uma herança

de de controle

desencadeadas

família

por um poderoso
de desordem

sobre relações
o mecanismo

o poder

e que partem

e impotência,

confusão

à

e

sobre os homens,

adequado,

Ou tratar-se-ia

que, desconhecido

e punição.

der, ao situar personagens
exprimir

julgamentos

de modo

da própria

contram

a sociedade
em espaços

julgamentos

apenas no céu abstrato

na realidade

de relações

e de poder.

Na realidade,

naturais

e milagr~

an

perfeitamente

caracteres

de justiça

de. po-

ou injusti
não se

en

ideais, mas também

que são relações

o grande modelo

a

determinados,ao

cujos parâmetros

concretas,

indi

de "rt i.pos !",

e as relações

dos valores

à

em meio

dominação?

sociais

quanto a situações

ça por eles vividas,

as

seria isto "Lr-r-ea li srno

e da expressão,

também

acabam

de

ainda, na forma exemplar,

ficção acaba dizendo

ln

Do ponto

antes da descrição,

de uma das dimensões

ou, melhor

e

de forças

Ao falar de seus personagens,
viduais

lmagens

às vezes como benção

dos dominados

angústia,

e foi subrepti

de impossibilida

e imprevisível

na malor parte do tempo como castigo

verossimill1?

não chegou a seu de~

- ~udo isso sao

sociais

de

uma carta que

que as põe em movimento,

irresistível

vista da experiência

condenados

em busca

perdida,

a que um pobre tinha direito

de uma experiência

sumindo

e sofrimento

mais tarde ,

abandonados

uma vida e no entanto

apropriada

compreensível

órfãos

de uma improvável

ter mudado

ciamente

tais como pais forçados

os filhos para tentar reencontrá-los

entre a culpa e a desesperança,

poderia

a que ela su~

sociais

do combate

metafí

sifo entre o bem e o mal do discurso

do melodrama

funciona

mo uma estrutura

no discurso,

que

ser preenchidos
teso

de "lugares

vazios"

por uma variedade

Se é verdade

quase infinita

que, sobretudo

XIX, após a convulsão

na segunda

de

metade

podem

s.í.grríf í.can
do século

da "era das revoluções!!, o melodrama

da vez malS passa a exprimir

os anseios

co

conservadores,

a

por parte de uma sociedade atemorizada,
"os valores dominantesll são os de uma classe

ca
bus

ca de segurança

onde

sem dúvida

domi

nante que se sente ameaçada
que, na sua tradição
dios, em um número
gares vazios"

popular,

extremamente

do discurso

pados pelo par de opostos
do plano filosófico

- também

não

esquecer

e especialmente

nos seus primór

significativo

de peças os "lu

maniqueista
"pobr-es

e metafísico,

plano social e político.

é preciso

li

do melodrama

foram

ocu

e "ricos", em narrativas que,
deslizam

diretamente

Não por acaso um Gramsci,

com

para o
sua

extraordinária

sensibilidade

política,

dos a essas f ormas de llteratura
o

como o melodrama

e o folhetim,

(18)

dedicou

inúmeros

í.d

conSl eradas

captando

e em sua desqualificação

crítica,

político

por parte da cultura
sua hegemonia,
dição essencial

das elites dominantes

para se atingir

nal e, com muito mais razão,
verno que consiga
(19)
-popular fi •

especificamente

distinto
ra.

realizar

política

no entanto,
de recortar

rais, o Estado,
ciais,

através

no próprio

à

propriamente
"efeitos

cialmente
cultura

à

filosofia

político

da realidade
diferenciadas

legítima

que compoem,

e as razões

Contudo,
uma grande vontade

julgamentos

reno de fronteiras

silenciosamente

do senso co-

~ nesse

vista
dos

c~

que

em

os paradigmas
política.

que
da au

f esse

pode ser contestada,
podem

é

a

mudar

sua dominação.

por valores:

de

vontades-

deliberação

e

elS o que nos re

vivida

cambiantes,

trabalha

terre

so

da experiência
5

o

nas lIvisões de mundo"

- e isto implica

imprecisas

so

de

ação exige mobilização

ao terreno

estrutu

em si, nos modelos

da obediência

orientados

poder.

marcos

de sua ação, os homens

coletiva

inte

do

para formar o espaço

as bases reais sobre as quais assenta

cultura

no

do ponto de

em que se constróem

partir dele que, através

mete novamente

o unlver

diante de todas

de que fazem parte.

se entrelaçam

e cult~

isto é, em termos

inscritas

r~

modo

ou as classes

- analisadas

o espaço em que a dominação

escolha,

a presença

ao folclore,

de sua eficácia,

ótica

de um

denominamos

Aqui, encontramo-nos

- da linguagem

se lmpoe a hegemonia,
também

diante

políticas

g~

não é difícil

dos quais se define COD exclusividade

e política

toridade

onde detec~ar

de poder!! que trazem

explicação

de

e da

zonas privilegiadas

as instituições

e

naClO

o espaço onde se cruzam política

da política.

religião

pré-con

do "nacional

que precedem

que nos encontramos

impor

unidade

o ideal da construção

não mais, aqui, os grandes

as formas da cultura
mum

de conseguir

que é a de Gramsci,

da cultura

No campo do poder,

incapacidade

uma forma revolucionária

Não mais, aqui, o que anteriormente

rior do espaço

da

uma verdadeira

so das Ilrepresentações plenas",

-

aos olhos da

sobre a sociedade,

luz das observações

À

conhecer,

- sintoma

sua "direção moral"

o

secun arlas,

em sua popularidade,

seu caráter democrático,
seu significado

estu
d-

dos homens. Ter

onde o processo

para fazer de um

da

indivíduoum

"sujeitol1

-

consciência

ao mesmo tempo subjetividade,
do indivíduo

em movimento
(20)
no.

enquanto

e núcleo

e sociedade,

antropólogo

como Clifford

mo dimensão

essencial

mitir aos membros
tos, valores
como també
tividade,

Geertz.

fornecer-lhes
s-as emoções

mente acei áveis,
víduos possam

lembrar

sua capacidade

e sentimentos

- moldando

saber e sentir,

conhecimen
e bons,

para sua afe
através

as normas

socia!

valores

de conduta

conhecer,

objetiva

por

compreender,

de um mesmo

e subjetiva,

a ravés das formas da cultura

de

para que os indi

nodem ser vi st os como momentos

o -:'a a "realidade",

co

não só detr~

como seus, os

ele pro os as.

recortada

enfatiza

formas de subjetividade

interiormente,

Assim,

teóricas

tidos por verdadeiros

como válidas

cesso,

das lições de um

Geertz

como uma das pré-condições

assumir

desti

cultura,

Em suas reflexões

de seu gr ?o e aceitar

julgar, egi.r-

entre

um código de expressao

ou negativas

pô-lo

delicados

de um grupo social um corpus de

e normas de conduta

positivas

capaz de

seguir os

estudo de caso(21)
da cultura

da

seu próprio

as relações

não é difícil

a partir de um pequeno

sanções

esse terreno,

por onde fluem e refluem

indivíduo

de vontade

agente que constrói

Para mapear
meandros

interioridade

e moldada

pr~

aparece

socialmente

em se s ~~ os de expressao.

Ora, é essa "realidade"
to mes o de nossas
pontada _ar
ra po_ular,

indagações,

breve e_te apontadas
?ermitir-nos

neste estudo.

sobre a natureza

compreender

que as formas do imaginário
suas próprias
vida:

fronteiras,

num certo nível,

fundir, ou melhor,
de, interior,
terpretam
julgam,

a partir

em que sentido

sua experiência

e dispõem

essa "r-e aLí.dade';

vantes no terreno

se pode

acabam

dizer

ultrapassem
própria

por se

con

realida

ao nível da qual
vivida,

sua vontade

deliberam

para a ação.

bem como os parâmetros

dos quais ela se molda,

meIo

dramático

a fazer parte de uma mesma

à

cultu

do

por sobre a

dos indivíduos,

a

características

que ele põe em ação

ficção e realidade

subjetiva,

fazem escolhas

As

de

teatral

desse gênero

transbordando

passam

e dão sentido

como vimos,

fragmento

que, sob a forma do velho modelo
analisar

obj~

é nessa dimensão da cultura

eertz que se situa o pequeno

drama, procuramos

deve

que c,-nstituiu o

in
e
E,

culturais

não são de modo algum irrele

na política.

Aliás,

talvez

precisamente

aqul resida

o segr~

do da importância
obstinada

do melodrama

persistência

to da crítica,
tribuir-lhe

enquanto

do seu paradigma

representação

dos entes que habitam

paixões

e emoçoes

ções, tão reais,

agrupadas

Em situações

de tensão

vem o drama:

o imaginário

inco patíveis.

excelê .cia o terreno

a substância

~ preciso

= ~

a isenção

em termos

espetáculo

que contempla,

do que ocorre

com desafios

-racional,

a

num mesmo todo, blo

com o espectador

mas também

com um agente
a participar.

que envolvem
deliberada

frente ao
social

a

Tal corno o

à ação pOlítica,

valores

no plano

se

-

e

contraditórios,

a

que, uma vez realizada,

en

- sua vontade,

se propôs

Crença e razão acham-se

e no entanto,

exemplar

assam também o agente s~

do ser de quem escolhe

para
como

trans
produ
objeti

aqui integralmen

ê a fé que acaba
cabe à vontade - em

em definitivo,

a última palavra

à

que

co

em força de ação, que se põe em movimento

instância,

já

A

e o mal seja punido:

zir no real aquilo que no seu espírito

última

forças

ln

que se colocam propriamente

qui se exige a escolha

por triunfar,

por

a adesão

cial, diante do espaço aberto que convida

te envolvidas,

ê

este

requer

unem-se

do drama no teatro,

vo a ser alcançado.

en

julgar e escolher.

absolutos,

espectador

formada

vi

do confronto

e a neutralidade,

da qual ê chamado

gaja a totalidade

quanto os atores

lugar onde, entre

uma ação política

face a opções

combina

nao seria esta uma descrição

não apenas

tico:

de

o fim almejado.

Contudo,

defronta

p~

de seu corpo e sua voz.

a deliberar,

juízo e vontade

diante

Melodrama:

entre emoções inconciliáveis,

que o bem triunfe

a visando

a

esses entes-personagens

da moralidade,

seus parâmetros

nhecime.To,valor,
co de

possível

gama

Ora, num certo sentido,

qui não há como manter

julgame~

inconsciente,

no quadro metafísico

es, se ê obrigado
co.

e o

em seus "tipos",

e conflito,

emoldurado

a

que põe em cena a estranha

tre o bera e o mal, o dilaceramento

tegral.

ê

que

na malS variada

encarnados

e osso aue lhes emprestam

eXlgenc~a

o

dentro de uma certa visão da política.

pulação

confliTa.

ignorando

bem como a função estratég~~

forma de teatro,

valores

gênero dramático,

finalmente

mobilização

pelo qual os homens

de um elemento
se dispõem

afetivo,

nao-

a lutar, para

ven

cer ou morrer.

A razao pode fornecer
amparam

a vontade

"dado certo",

- justificando

a serviço

zer desaparecer

o arsenal

urna escolha,
li

de urna ilboa causa

o elemento

irredutível

-

de motivos
colaborando-a

mas não pode

que
do
fa

de irracional idade que

nela se acha contido.
força da convicção,
suficiente

essencial

para eliminar

sao lançados

e a jogada

sao onde o agente,

motear

confere

o momento

feita, o instante

vontade.

no entanto
enquanto

istintas,

2

dência
o mund

sis les contemplação

te custos e benefícios

zada",

ir-se-ia

ao real que
ideal,

que recusa
portanto,

reco

a "ética

e determina

componente

os li

a

avan

essencialda

distante

das idéias

-

.

eVl

da razão

- razão que nasce

com

e capitalista,

com sua eficiênciacal
compar-a t i.vamen

se co putam

da ação política.

até, pelo cálculo

na linguagem

própria

se lmpoe por sua proprla

cu.l ador-a , e e.. cuja contabilidade
. stificada

à sua

já não se dispõe

em outro terreno,

cuja verdade

só

absol~

a uma idéia ou

pois, a vontade,

der. o, burguês

apoiada,

a si próprio

afinal acaba por esc~

afere conseqüências

situa-se

deci

da "ética da r-e spons ab í.L'í dq

mites par2 além dos quais a vontade
(22)
çar.
Assim,

da

como paradigma

Na ação pOlítica,

de", que 2 cada momento

claras e

em que os dados

que finalmente

tão só de uma vontade

tal.

a

é no entanto lD

angustioso

inerente

indiscutível

da conv i.c çâo " não pode prescindir

açao po ~L~ca,

sabia que

uma racional idade intrínsica

valor de verdade

nhecer-se

Tomada

do mundo moral,

20 invocar

dependente

de verdade

a "ética da convicção"

a fragilidade

dinâmica,

ação pOlítica,

uma opção e uma escolha

de sua própria

to ou exclusivo,

ã

Weber

por sua conta e risco, põe-se

em jogo, ao assumir
depende

Tal como Maquiavel,

A vontade

racional

da psicanálise

pode

ser

- "racionali-

- mas não se con

funde _v8 a razão, nem deriva dela, portanto,

o valor de

dade

o que é próprio

2S escolhas

que realiza.

da vo ta e é seu avanço
sam pe a i terioridade

sinuoso por outros
da consciência

dade ce sua experiência

vivida,

pad

es da razão cartesiana.

de

a des-razão

tade atravessa

Ao contrário,

ne

E

pelas formas da cultura,
va, onde se misturam

dos indivíduos,pela

sempre articulável

de contornos

imprecisos

uma IIrealidade", objetiva

o imaginário

tância

ã

experiência

cognitiva

ve~
pelos

outra,

deixa de ser método,

a

e afetiva,

e

subjeti

numa

talvez

mes

vivida.

sobre as condições
seja possível

con

que dá forma e subs

Deste modo, e do ponto de vista de quem se
terroga

von

recortados

e o que tem existência

ereta, onde a ficção e a vida acabam por se fundir,
ma trama de sentido,

que pas-

sua lógica própria,

que nem por iss

os espaços

caminhos,

ver

de possibilidade

entender

o significado

ln

da ação pOlítica,
da estranha

pop~
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lação dos entes do imaginário
procuramos

analisar,

ra além do palco,

que povoam o mundo do teatro que

e que tão impertinentemente

também

em certas

dimensões

um modo que nao deixa de ter conseqUências
lítica.

Talvez tal persistência

de onde provem aquelas
que é possível

figuras,

aos homens

Tar - à omnipresença

sentido

vivida,

raer.s

'representam!

te er- "suas relações
.

. -

na ideologia

lnvest~c~s

.

em uma relaçao

ção q e ~ecessariamente
no qual

através

valores,

__r-r.as

experiê~c~a

.

-

mais
"O

que

consis

existência,

.

-

- lStO e, uma

de idéias,
articulam

do

rela

imaginário

conceitos,

noçoes,

a expressão

de

sua

do mundo.

_a visão tradici6nal
- da vida individual

das peq e_as misérias

dissolvem-se

então as

da política,

separam

e da subjetividade,

e alegrias

há lugar ?3ra. a política
fera p-

reais de

esse terreno

Se isto é verdade,

ra privada

e do políti-

diz Althusser,

. ,,(23)

atravessa

etc., os homens

e interpr~

sem ter delas

lmaglnarla

de um conjunto

s bjetiva

teiras q" E,

,

em

- isto é, traduzir

do social

com suas condições
-

o lugar

do ar que respiram.
ll

PQ

imaginário,

ao representar

das determinações

co_sc':'ê:-cia
do que da existência
_<

para a análise

seja precisamente

c , e~ meio às quais vivem mergulhados,

os

da vida real, de

se deva a que o

conferir

ao nível de sua experiência

persistem,pa

do quotidiano,

- e os grandes

espaços

fron

a

esfe

dimensão

mas onde

nao

sociais,

a es

~ca onde se dá o jogo do poder e os homens

constróem

sua histór':'a. E se, tal duas faces da mesma moeda,

esses

dois
vel?

1

dos não existissem

senão na sua interação

E se, para além do céu da racional idade em que se

a ciência,

a sociologia

e a teoria

poder so t':'vessemexistência,
mas e

e, em sua dimensão

das por categorias

horizonte

pOlítica,

da ação do homem?

pelas figuras
numa medida

e políticos.
do enquanto
quando

se tratasse

de análise

imaginário,

compatível

drama que aqui tomamos
nálise,

do paradigma

vidade,

das paixões

es

ou secun

problemas

política

como ponto de referência

e emoções

na

o

sociais in

que

sociais

-

do mundo da "ficção",

de expressão

com

um espaço a ser trata

propriamente

de um objeto

for

nada teria a inocência

Este seria a justo título
objeto

do

em relações

coloca aquém ou além da esfera dos grandes

o

e .i.nt er-pr-e t a

do lazer - nada seria irrelevante

dário do ponto de vista do poder,

e

das

Então, nada do que ocorre

'privada '",ao nível do quotidiano,

for ais, no espaço

através

"menor", quotidiana,

atravessadas

move

a sociedade

peso e sentido

eles illaTIifestassemsua presença

fera

indissociá

do meIo

para nossa

da subjetividade,

por ele afirmado,

ainda

da

a

afeti

da representa
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çao da sociedade
esse espaço,

e do poder que através

ordenado

-razão, o irracional
sentimento,

e o inconsciente,

meios e fins - se articula

aceitar

que conjuga

e mobiliza

Por ele passam

a dominação,

gítima.

podem ser rejeitadas.

onde se afirmam

e negam simultanea

contraditórios,

espaço

por camln_OS
duzidos

e

tratado

partindo

legítima

samento

a filosofia

de Jean-Jacques

do "contrato

afinal por ser

sobre o poder e a
política.

política

compl~
de nos
pe~

Rousseau.
decididamente

política,

contra

e o egoismo

Rousseau

acredita

produzida

pela constituição

que lhe pertenciam

a liberdade

antes de reconstruí-Ias

comof~

que ,por melO

de ascese realizada

bros da destruição

essenciais

a força como

racional

possam salvar,

lidades

do melodra

do século XVIII e o

os homens

trata-se

E, tendo

ao ponto de partida

social!!, e numa espécie

tado de natureza":

con

domina

e à emoção pOderíamos

vés da moralidade,

as qualidades

e

e o lugar que, em suas estrutu

entre os homens

da obrigação

da

temas inabituais,

acabamos

retornando

Colocando-se

damento

valores

e luta contra ela.

e a obediência

à afetividade

base do convívio

sua von

o espaço da ambiguidade,

de alguns

popular

tar a volta do círculo,
sas reflexões:

razoes

do mundo os dominados,

neste estudo o velho paradigma

ma prese te na cultura
ras, ele reserva

os

que consideramle

ou consecutivamente

olta a velhas reflexões

de ~alisar

que leva

que levam os homens a

e de resistência

as vezes tortuosos,

ção, a a toridade

de

de sim e não, ao mesmo tempo lugar

da dominação

e

aos motivos

em meio às quais se constrói

esse é por excelência

Assim,

emoção

pelos quais essas

E em se tratando

das formas de sua cultura
tade pOlítica,

a vontade

à autoridade

os motivos

des-

a coordenação

as razoes

obedecendo

Por ele também

imposição

afetividade,

é o mesmo lugar onde - em meio também

à ação.

Pois

pela lógica de um outro da razão,

da racional idade calculadora

homens

dele se veicula.

atra

em meio aos escom
da sociedade,

em próprio

e a igualdade.

no "e~

Na verdade

e reconquistá-Ias,

,

essas qua

perdidas,

"direitos naturais!! do homem que, no entan
- nao
- e
- capaz de nos revelar. (24)
to, a mera luz da razao
Se
liberdade

e igualdade

são inerentes

são constitutivos

propriamente

no estado de natureza,

ro de sociabilidade!! por assim dizer,
recimento

de relações

do homem

sociais

é porque

um "grau ze

isto é, anterior

estáveis,

lhe

da propriedade,

ao apa
do in
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teresse

e da racional idade calculadora,

dução das leis e pelos magistrados
Ias.

Foi ao escutá-los

ta cabeça

em direção

encarregados

que os homens

aos grilhões

responsáveis

pela pr~

de

executá-

se precipitaram

que os privaram

de

po~

de sua liber

dade, sancionando ao mesmo tempo a perda de sua igualdade
na
't ura 1 .(25)
A o contrarlO
-.
do II umlnlsmo
. .
..
raclonallsta
do seculo
XVIII, Rousseau

afirma

reza o predomínio
coração",

como característico

do que se poderia

que, como se sabe,

é

cel!. Se

possível

sua capacidade
ser buscado

apontar

radical

sentimentos

a~abilidade,
básicos

de sua afetividade

a benevolência

à

entregues

sua liberdade

lamento

fazendo-o

=

que sao o

do outro,

damento

mo modo, f l o sentimento

dament

na música

'

SOClc l:lGade.

(26)

S-

-la ver'adeiramente
cis

de,

legítima

precursora

e a igualdade

recuperar

que, através

senao

Geral,

política

à

niões,

-

convém,

das consciências
ao preservar

troduziu

pOlítico,

à

au

a conceE
como

nela lm

moral - fundada

na tradição

dissidência

em

e nos costu

devem ser continuamente

cabendo

liberal

da

vontade.

pelo pressuposto

que, encarnados

pOlítica,

contrato

Geral pôde ser interpretada

e sentimentos

guardados,

do

que não represente

do pensamento

valores

berdade

da

d

fundamento

sua própria

de um certo tipo de homogeneidade

a reivindicação

sentido

- agora já no plano da moralida

de uma Vontade

sujeição

n

o prlireirofu~

E é pr~

da Vontade

to do mero "erigano

permitiu

assim como a arroção

o verdadeiro

plícito

pela prática

o que

Do mes

e igualdade.

de uma idéia totalitária,

mes e ciosamente

SOClalS.

falar em liberdade

Se na história
çao rousseauniana

laços

po er-se-

e da obediência

ara os indivíduos

de

de natureza,

ela constituição

toridade

nos homens

afeti

o aqul, no estado

e.~e a liberdade

social, se pretende

da linguagem,

.

de

o homem do iso

e no canto, constituiu

capaz de despertar

...

ocasio

natural:

de criação

propriamente

P2

como os

compartilhar

e não a necessidade

aos ho ens o desenvolvimento
compart~:~cda,

condição

de relações

deve

que o carac

contactos

podem arrancar

vamente c existência

este

e a piedade

fato, so e~te esses sentimentos
c sua individualidade,

indique

a ela que Rousseau

que regiam os primeiros

nais entre os homens

do

que a razão desconhe

em um ser social,

É graças

natu

de uma "lei

no homem algum germe que

teriza no estado de natureza.
de descrever

denominar

!Item razões

de se transformar

na bondade

do estado de

repostos

apenas o

estat~

por outro lado, não esquecer que

da autonomia

da esfera privada,

e da tolerância

em matéria

da li

de

a 1I1iberdade" de todos os indivíduos,

no seio deles um princípio

de diferenciação

e

opiln
desi

gualdade,

através

da concepçao

da racionalidade.

A idéia calvinista

de servir como indício
da liberdade,

de uma distribuição

na propriedade,

que o êxito terreno

da predestinação

a Hboa racionalidade",
legitime

tência ou os desígnios

faz com que, em

encarnada

a desigualdade

aos pobres só resta conformar-se
ocultos

à solução

grandeza

s

XVIII ta

coração

do egois
fundar ao

constituem

~çao da sociedade

levar a é às últimas
radical

por tentar

rigem

no entan

?or produzir
esse processo,

universo

ca

mente seg

ovamente

.0

ma socieca
qUl,

alS'

é um animal

postulados

no estado

a vez reapropriados

verdacei

sentido

tica de Rousseau,
•

política

que
o

Social ,

aqueles

atributos

construindo

e de homens

afinal,

u-

livres.

A
ori

ensinar-lhe

o

da utopia
e de

poli
outro

reiterar

ainda

do universo

da cultu

de uma forma de cultura

conside

um gênero dramático

ção de Gramsci,

acabam

11

pelo Contrato

do estudo

rada secundária,

- que, no entanto,

vo de interpretação

os

voluntaria

simplesmente

se tratasse

ponto de fornecer-Ihes

entre

política.

ra, ainda quando

de modo tão profundo

no Discu~

positivo

para colocar mais modestamente

uma vez a importância

presente

natureza

esse longo e dolor~

do vôo filosófico

poderíamos

ao

ao se un i.r-em

poderão,

modo a mesma questão,

mo o melodrama

da

pelo ho em em sua verdade

da obediência

Sem a altura

devem

o seu sentido:

de natureza,

igualitária,

e

da razao,

depravado

plano mais alto da moralidade

ginal, a e oção e o sentimento

século

A progressi

da Desigualdade

podem os homens,

e radicalmente

do

em outro ter-

a degeneração

Tendo percorrido

que lhes erGillinerentes

em s sua

ao invés do interesse

para afinal reverter

do os princípios

recuperar

se colocar

também o único elemento

oralidade.

so cam irúo,

no pensamento

e o desenvolvimento

e os Fundamentos

="0 em que medita

entanto

ergue-se

- pois, como diz Rousseau

Homens,

emerge

no

~ a igualdade.

conseqüências

e ~e boa do homem

a concep

a base sobre a qual se

tempo a liberdade

va consti

valorativos

de Rousseau

e o sentimento,

racional,

que

e a lncompe

é necessário

itária como um monumento

~,o.de

e

de Deus.

política

ez precisamente

nome

de modo

com a ignorância

rousseauniana,

lembrar que a reflexão

p~

na riqueza

social,

Sem querer opor em termos
ção liberal

dif6rencial

lide segunda

e apesar

da crítica,acha-se

em meio às classes

um importante

modelo

de sua experiência

não seria impossível

categoria"c~

cognitivo

vivida.

afirmar

populares

ao

e afeti

Seguindo

a li

que um tal estudo

1
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poderia

nos trazer alguns

compreender
homens

corno,

sujeitos

dos paradigmas

à

11,

dominação,

subalternas,

do senso-comum",

ao criar

-

bem se pode chamar
Aqui, no universo

"urna unidade

de conduta
•

'ideologla

I

categorias,

da obediência

política.

velhas reflexões.

de

no mundo dos
através

se processa

~

"a

crl

capaz de transformá-Io

em

de fé entre urna concepçao

conforme ... (o •• )
ou, numa palavra,

de sua ação, colocar-se-ão

gundo outras

no sentido

por meio de sua açao e

de suas formas de cultura,

do mundo e unanorma

retomar

importantes

entre as classes

tica e a superação
"bom-senso

elementos

as questões

.

que

4'.

novamente,

da autoridade

Outro terreno

tam
,,,(27")
polltlca..
•••
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ROUSSEAU, Jean-Jacques - Do Contrato
Ed. Globo, Rio de Janeiro, 1962 .

(2)

~BER, Max - Ciência e política, duas Vocações,
Cultrix,
são Paulo, 1972, p.6S.

()

Ice,

(-)

~- ra uma definição rigorosa de termo "classes
pop ula
~s' esteja ainda para ser elaborada, podemos, a título
~_ isório, indicar que entendemos por ele a designação
~~s geral, descritiva e não analítica, de uma população
~~e se caracteriza pelo baixo nível de renda, por um ní-e: e 'cacional geralmente também baixo, por se
concen
-~a~ so~retudo nos bairros da periferia dos grandes
cen
~~ 5 ~
anos, e por constituir, em termos quantitativos:
-- ~~~o
extremamente extenso em relação ao resto da po
_ ~aç2.o urbana.
Ln t e gr-a r i.arn , portanto, essa
população
~~~e
significativa, senão a maioria, da classe operári~
e~~e~~~ a como proletariado industrial, pequenos emprega
c 5 ~ comércio, no setor de serviços e escalões inferia
res ~a !:> rocracia estatal e, em geral, aquela parte da po
. -aç2.o ue exerce diversas formas de atividade
conside
ra~as c mo sub-emprego, ou mesmo que se acha
totalmente
es ez; re ada.
O emprego do termo "clas ses
populares 11,
se~~3 ~lalogo ao uso por parte de Hoggart da
expressão
r_,<~._g classes, no plural, para designar uma população
~ as c~acterísticas
aqui mencionadas.
Cf.
HOGGART,
C:.3rC - The Uses of Literacy, Penguin Books,
Londres,
.13-26.

•

Social in Obras,II,

Ed.

ibidem, p.S7.
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(S)

S' ~e a literatura lide segundo time", confronte o traba
'.0) .:"0 e iro e rrt r-e nós, de MEYER - "O que é, ou quem fOl
"~clair das Ilhas?, in Revista do Instituto de Estudos
rasiieiros, n9 14, sãõ Paulo, 1973.
Republlcado
em
'_=a~a_ue, n9 8, 1979.
A Marlyse devo também a orienta
çao so::cita e generosa que guiou minhas primeiras incur
sões Je o terreno, para mim em grande parte ainda inexplo
ra
,'da literatura européia dos sécul~s XVIII e XIX .. -

(6)

O e~is-dio ocorreu no mês de julho último em são Paulo,
ie.n o a Companhia de Jérome Savary, Le Grand Magic Circus,
a resentou no Teatro de Cultura Artística Les
Melodies
d'· ..
alheur,
brilhante espetáculo montado a partir da re
co.struçao de quatro grandes temas de melodramas.
Apre
se. ado por uma companhia de teatro "sérgio" que se fin
ge de circo e numa conceituada casa de espetáculos, o me
10 "rama se converte em farsa genial que se ridicularizam
a si nes mo , permitindo que o espetáculo,
"br-e cht i.anamen
te', tome a distância entre a ficção e a realidade, para
levar às últimas conseqüências sua critica mordaz.
Quan
do, porém, num circo que se quer teatro, artistas circen
ses procuram representar um teatro "sério", aos olhos do
público que vibrava com Savary, possivelmente - não só:
certamente, segundo a experiência durante o trabalho
de
pesquisa, que contou algumas vêzes com a colaboração
de
pessoas que constituiriam representantes
exemplares
da
quele público - o espetáculo pareceria simplesmente
gro
tesco.
Resta, contudo, saber se, para aqueles
artistas
e aquele
público
do
circo,
o
distanciamento
que
dá .,.origem
.,.
-.
...
a crltlca e a satlra terla sldo lntegralmente posslvel.

-
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As observações a seguir retomam elementos do estudo
de
JAMES, Louis - IiWas Jerrold's Black Ey'd Susan
more
popular than Words~-JorthI s Lucy?"
in BRADBY, David, JAME8,
Louis & SHARRATT, Bernard (ed.),Performance
and Politics
in Popular Drama, Cambridge University Press, Cambridge,
1981, pp.3-16.

(8)

Depoimento de um jovem artista do International Ringles
Circus, um pequeno circo extremamente pobre,
caracteris
tico dos bairros da periferia da cidade e do
interior:
apesar do seu extraordinário nome.
Entrevista feita
em
Arujá, maio de 1978.

(9)

JAMES, Louis, op.cit., p.ll, Cf. D'AURIAC, Eugêne - "Es
de
sai sur les spectacles forains'!, texto introdutório
aux
Théâtre de la Foire, recueil de pieces représentées
Ed. ,
foires St. Germain et St. Lau~enL, Garnler Freres
Paris, 1878.

•

(10) ~tJRIGHT,Thomas, A Journeyman Engineer - Some Habi ts
Customs of the Working Class (1867), p.loS. Citado
JAMES, Louis, op.cit., p.12.
(11) MAYER, David - "The Music of HeLodr-eme '",
& SHARRATT (ed.), ?p.cit., pp.49-64.

and
em

in BRADBY,JAMES

Cl2) BE TLEY, Eric - The Li f e of the Drama, Londres,
p , 200 , citado in-JAHE~--Louls-, -loc. ci t., p .S .

1965,

(13) McCORMICK, John - "Joseph Bouchardy: êi Melodramatist and
his Public" , in BRADBY, JAHES & SHARRATT (ed.), op.cit.,
pp. 33-48.
(14) Cf. LEITES, Edmund ...
Gooã Huro ur- a"t Home, Good
Humour
Abroad: the Intimacios-o"I"'"}1.::::;7ric...f:;e
éind the Clvlll tles of
Social Life in the :SÜlÍc of l-Zichal.'>d
Steele,
Department
of Philosophy 5 Queens Cõlicge-"'ü}-the C'i ty Universi ty of
New York, Flushing, N.Y, 11367.
11imeo,1981.
A ser pu
blicado em um volume do í'llillie.TIl
Andrews Clark
Library
Papers dedicado a Richa~~S"êesle.
(1S) Carta a Bernard Shaw de 26/03/1896 - Ellen
Terry
and
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ed. Chrlstopher
8t.
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Citado in JAMES, Louis,
loc.cit.
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(16) CALWETI, J. C. - "The Concept of Formula in the Study of
Popular Literatureli,
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Vida Nacional, Ed. Civilização Brasileira: Rio de Janelro, 1968, pp.61-136, eSgecialmente pp.74, 75, 112,
115,
123 e 131.
(19) Em outro estudo, tentei retomar em parte esta discussão,
a propósito da análise d~ alguns paradigmas do discurso
político populista.
Cf. HONTES, 11.L. - "O discurso popu
lista:
caminhos cruzados - OU - Ê popular o discurso pã
pulista?", in MELO, José Har-q ue s Ccoor-d
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