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Resumo: 
Este artigo pretende explorar e problematizar as 
possibilidades do uso da imagem enquanto uma fonte 
possível e uma ferramenta indispensável para o historiador 
do teatro que pretende trabalhar com os espetáculos 
teatrais. O objeto trabalhado aqui diz respeito às fotografias 
da peça Na Selva das Cidades (Im Dickicht der Städte), 
de Bertold Brecht, readaptada no ano de 1969, sob a 
direção de José Celso Martinez Corrêa. Assim, propõe-se 
nessa pesquisa um olhar sobre determinadas fotografias 
esteticamente elaboradas e construídas para divulgação 
e documentação dos espetáculos. Tem-se o intuito aqui 
ressaltar elementos formais e semânticos da imagem, como 
ângulos, enquadramentos e sentidos possibilitados por tais.
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The photographic technology in the service of the 
theatrical spectacle of history: In the Jungle of Cities 

of the young Brecht directed by José Celso (1969)

Abstract: 
This article is intended to explore and problematize the 
possibilities of the use of the image as a possible source and 
an indispensable tool for the historian of the theatre that 
wants to work with theatrical spectacles. The object here 
is about  photographs of the piece In the Jungle of Cities 
(Im Dickicht der Städte), by Bertold Brecht, retrofitted 
in 1969, directed by José Celso Martinez Corrêa. Thus is 
proposed in this search a look  at certain photos aesthetically 
designed and built for divulgation and documentation 
of the spectacles. There is the intention here to highlight 
formal and semantic elements of the image, such as angles, 
framings and senses made   possible by such images.

Keywords: Teatro Oficina, theatre, image, photo and 
aesthetics.
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Fotografias: possibilidades para a análise da cultura

Walter Benjamin nos ajudou a constatar que na mente, no imaginário de quem tem 
o costume de assistir às imagens cinematográficas, filmes e áudio visuais, o processo 
de percepção da mutação e associação do ícone imagético transmitido passa por uma 
ruptura, uma interrupção, devido à intensa transformação icônica perpassada pela obra. 
Sendo assim Benjamim chegou à conclusão que além do elemento espacial a imagem 
fílmica necessitava também do elemento temporal, para assim ter-se o processo de 
associação ininterrupto.

Raul Antelo (2004) colocou Walter Benjamin com um “Ur-histórico” um sujeito 
que “para retomar um título da inquisição borgiana, postava-se ‘depois das imagens’” 
(ANTELO, 2004, p. 08), justamente por pensar a imagem dentro de suas especificidades, 
como por sua percepção do elemento temporal contido nos quadros por segundo jogados 
pelo cinema. Contudo, Antelo atenta para a duração dos planos no “pós-cinema” – depois 
do cinema do autor – e a intervenção da obra de arte na era de sua reprodutibilidade 
técnica também prevista por Walter Benjamin2, o que, citando Beatriz Sarlo “os planos 
são curtíssimos”, devido ao fato de estarmos baseados “na velocidade da substituição das 
imagens” (ANTELO, 2004, p.08). Com isso, esse novo leitor do discurso da imagem sem 
aura, da imagem contemporânea, seria obrigado “a realizar certas operações abstratas, 
certas desleituras” (ANTELO, 2004, p. 08) perdendo assim sua ingenuidade.

Já o teatro, muito próximo do cinema, mas que tem na representação ao vivo das atrizes, 
atores e personagens sua arte e não é transmitido por nenhuma forma de tecnologia – 
apesar de que o espetáculo não prescinde da tecnologia do áudio-visual (som, ruídos, 
iluminação, sombras...) –, surge então como uma representação feiticeira, mágica e assim 
nos permite problematizar alguns matizes que serão referências no andamento deste 
artigo: como o espetáculo teatral, pensado pela sua efeméride, pode ser abordado pelo 
historiador? Como a representação praticada pelos atores e atrizes poderia ser revisitada 
a partir do contexto social e político do momento e também do contexto da encenação 
artística? A plasticidade da representação dos atores e atrizes em uma representação 

2 Conferir BENJAMIN, Walter. A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica. In: ADORNO 
et al. Teoria da Cultura de massa. Trad. de Carlos Nelson Coutinho. São Paulo: Paz e Terra, 2000. p. 221-
254.
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teatral poderia ser considerada uma imagem transmitida, ou mesmo várias imagens – 
como o cinema – em transmissão e comunicação? Se sim, como trabalhar com essas 
imagens, com a performance da representação teatral? É possível, a partir da fotografia, 
abordar o espetáculo? Como trabalhar a história do espetáculo teatral?

Fredrik Barth já apontara o quão antiquado é analisar determinada cultura tendo a 
descrição enquanto forma de explicação definitiva. Dentro de sua análise, ao investigar 
a “complexa” sociedade da Ilha de Bali, Barth propõe enquanto práxis antropológica de 
análise cultural, o que aqui tomo de exemplo na análise de imagens, à exploração dos 
diversos tipos de conexões verificados no domínio da cultura. Ou seja, a cultura jamais 
“pode ser representada como um corpus unificado de símbolos e significados interpretados 
de maneira definitiva” (BARTH, 1986, p. 19). Para Barth estudar a construção cultural 
da realidade é esmiuçar o grau de padronização na esfera da cultura e a diversificação 
de fontes desses próprios padrões. E tais padrões só poderiam ser observáveis, ou 
analisáveis, se estivessem relacionados às funções simbólicas e expressivas da cultura.

A imagem possibilita o acesso a determinadas funções simbólicas, representativas e 
significantes, quando o caso de uma cultura. E como uma função simbólica a imagem 
também é composta de padrões observáveis, assim como propõe Frederik Barth. 
Entretanto, manhosa, ela trai, ela desmistifica, ela engana, ela qualifica o inqualificável e 
ela transmite valores outrora renegados por aquele mesmo indivíduo que a representa. Ou 
seja, a imagem também não pode ser vista como um corpus unificado de signos passíveis 
a interpretações definitivas. Com isso ela pode se tornar ou uma fonte inesgotável de 
sentidos e pressupostos, ou mesmo uma fonte enganadora de sentidos podendo levar 
a anacronismos ou mesmo observações suspeitas, o que para a história seria o caos. 
Como ela faz isso? Isto se dá através dos indícios carregados em suas formas, em suas 
cores, em seus signos, índices que se colocam como elementos excepcionais da função 
simbólica e propícios à observação sistemática.

Sendo assim, ao observarmos determinada imagem com atenção na busca de indícios, 
na busca de elementos escondidos, temos o privilégio de utilizar a imagem como uma 
fonte inimaginável de recursos para a análise cultural. Contudo, como aprendemos a 
olhar a partir de nossa cultura e logo só enxergamos aquilo que aprendemos, mesmo 
separando elementos, intenções, observando indícios e possibilidades, utilizar imagens 
como fontes para estudo a partir de um sistêmico olhar na busca rastros no emaranhado 
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esquema simbólico e cultural que é a imagem, não deixamos de estar comprometidos 
com os mesmos esquemas de interpretações apreendidos pela nossa cultura. 

Nessa perspectiva a imagem pode ser percebida a partir de sua construção mental, 
antes do artefato ela é imaginada é compreendida a priori. Hans Belting (2005) vai 
enfatizar o poder performático da imagem, o ato de fitar e compreenderá a imagem como 
uma relação do indivíduo que fita e o medium – o artefato, criando assim a imagem.

E como tentar esmiuçar tal análise, ou seja, separar representante do representado, 
formas de significados, entre outras? Uma maneira que vejo plausível seria aquela que 
abarque e separe algumas instâncias indispensáveis de observação, como elementos 
formais e semânticos, com uma metodologia própria e partindo do isolamento de 
determinada imagem de seu contexto - como sugerida por Artur Freitas3 em sua proposta 
abordagem tríplice sugerida para a análise de imagens artísticas.

Mas, e a fotografia? Pensamos na imagem como representação formal ou pictórica 
de alguém que a constrói com algum sentido, de alguém que faz a impressão, que gere 
aquela representação a partir de uma imagem mental construída pela sua cultura. Como 
o pintor de telas, o desenhista, o gravurista, entre outros que assim podemos definir. 
Mas, e a fotografia, ela é construída? É representada, assim como uma gravura ou um 
óleo sobre tela? Ou a fotografia é um instante congelado sem a intenção de ter uma 
construção estética, de sentidos, sendo sempre documental?

Boris Kossoy vai dizer que a fotografia “é sempre construída; e também plena de 
códigos” (KOSSOY, 2007, p. 42). Entretanto, segundo Kossoy o que sustenta o “status 
indicial” da fotografia é seu vínculo com o real, para o autor “a imagem fotográfica resulta 
num processo de criação do fotógrafo”, e “será sempre um acesso à segunda realidade, 
aquela do documento, a da representação elaborada” (KOSSOY, 2007, p.43). Sendo 
assim, para Kossoy, toda fotografia é construída, tem um processo de construção e com isso 
tem um construtor, alguém que a elabora – o fotógrafo, além de passar por um sistema de 
“representação visual” (KOSSOY, 2007), que seria a máquina analógica ou digital. Essa é 
uma discussão antiga que remonta as origens da fotografia, desde o século XIX. Siegfried 
Kracauer (1996), discutindo as primeiras concepções e tendências da imagem fotográfica, 
se amparando na História da fotografia de Newhall (1944), percebe que:

3 Conferir FREITAS, Artur. História e imagem artística: por uma abordagem tríplice. Estudos Históricos. 
Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, n.34, jul/dez, 2004.
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Ya en 1843 los daguerrotipistas renunciaban a las exploraciones de 
la cámara en aras de los retratos más bien difusos. Adam-Salomon 
comenzó a utilizar el retoque para obtener efectos artísticos y Julia 
Margaret Cameron se Valió de lentes de poca calidad para llegar al 
“espíritu” de la persona retratada sin la perturbadora interferencia de 
los detalles “accidentales”. Análogamente, Henry Peach Robinson 
alentaba el recurso a cualquier clase de “artificio, treta y conjuro” para 
que la belleza pictórica surgiera de la “mezcla de lo real y lo artificial” 
(KRACAUER, 1996, p. 26).

Quanto a esse problema pensemos na famosa imagem fotográfica do fotógrafo húngaro 
Robert Capa – Morte de um miliciano. Esta imagem representa o que há de problema 
na análise da imagem fotográfica enquanto fonte e enquanto memória, problematizada 
por teóricos renomados como Pierre Sorlin (1994), Peter Burke (2004), entre outros. 
Ou seja, a representação dela seria mediada, elaborada ou usou-se a forma imediata 
de representação, um baixo grau de elaboração do instante fotografado - partindo do 
pressuposto que toda fotografia é uma imagem representada, elaborada pelo fotógrafo, 
como propõe Boris Kossoy. 

Parte-se aí de um problema corriqueiro aos fotógrafos, se a imagem fotográfica pode 
ser também artística ou se a imagem fotográfica, mesmo quando se pretende o artístico, 
será sempre documental. Não poderiam estar presente esses dois elementos? Pressupõe-
se que a fotografia artística teria uma elaboração, uma estética pensada, uma poética, 
uma alteração maior do fotógrafo – diz-se artista – e a fotografia documento seria aquela 
elaborada pelo instante, intrínseca ao real, memorialista, foto-jornalística, criada pela 

perspicácia do fotógrafo, pelo seu 
intuito jornalístico e documental. 
O que teria sido pretendido por 
Robert Capa? A foto teria sido 
tirada no instante em que um 
soldado miliciano teria recebido 
um tiro das tropas de Franco 
enquanto Capa acompanhava os 
paramilitares republicanos na 
guerra civil espanhola? Ou, não 
passaria de uma encenação?Imagem 1 - Robert Capa. Morte de um miliciano, 1936.
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O que é questionado no caso da morte de um miliciano, é o grau da elaboração do 
fotógrafo, se houve uma preparação da personagem, um momento mais preservado 
para mediação do fotógrafo, uma preparação cenográfica, de vestuário, enfim, o grau 
de influência do representante naquilo que está sendo representado. Sorlin vai dizer que 
a foto de Capa “é falsa: Capa fotografou por acaso um soldado que escorregou e caiu” 
(SORLIN, 1994: 91). Sorlin diz isso sugerindo que é muito mais fácil fazer uma foto 
falsa do que uma foto verdadeira, e usa da famosa suspeita da ficção da foto de Capa 
para justificar sua tese de limitação da imagem analógica-fotográfica. Hipóteses a parte, 
jamais poderemos saber se Capa realmente criou ficticiamente ou se realmente fotografou 
o miliciano na passagem do umbral. Ora, se é uma foto documental o compromisso 
com a verdade é imprescindível, logo não caberia uma cena forjada nem este tempo de 
elaboração do representante. Nossa ânsia pelo real assim define o documental. Assim 
como a história, a fotografia documento não pode ter o luxo de ser uma construção 
fictícia, uma mediação forjada do representante, pelo único motivo de ter o compromisso 
com a verdade. O cuidado em demonstrar, mesmo após a consideração da narrativa 
histórica em detrimento às provas materiais dos antiquários apontadas por Guinzburg 
(2007)4, evidências claras e óbvias que ainda acompanham a metodologia da escrita do 
historiador. O problema na foto de Capa é a suspeita de que a Morte de um miliciano 
teria sido forjada, dúvida que surgiu, provavelmente pela falta de sangue na personagem, 
de evidência da ferida, da bala e mais recentemente também seria problematizado o 
espaço em que se teria tirado a foto. Ali, aquele local da foto estaria bem longe das 
trincheiras da guerra civil, segundo o pesquisador José Ma  nuel Susperregui em Sombras 
de la Fotografía (2009). Deixando de lado a suspeita de a Morte de um miliciano ter 
sido forjada, a imagem não deixa de ter seu caráter documental. A intenção de Capa 

4 Carlo Guinzburg vai mostrar em O fio e os rastros (2007) o surgimento da aproximação da escrita 
histórica à retórica, na metodologia do oficio do historiador feita pelo filósofo-antiquário Francesco 
Robortello em meados do século XVI. Robortello vai argumentar, segundo Guinzburg, que o elemento 
metodológico da história teria uma aproximação maior com a retórica, que seria diferente da poesia e que 
talvez, ao propor exemplos do que seria correto ou incorreto, superior à filosofia (GUINZBURG, 2007, 
p.26).  Robortello teceu críticas à Sexto Empírico (filósofo grego que expôs as principais teses pirronistas 
em meados no século XVI) quando este objetou que a história não teria método, não seria uma techné – ars 
em latim – e que seria apenas um irrelevante acúmulo de fatos “incertos e fabulosos”. Assim Robortello 
procurou em resposta a Sexto Empírico, demonstrar a existência de uma ars historica, publicando sua 
polêmica obra Artis historicae, uma resposta do filósofo à crescente propagação do ceticismo em relação 
à escrita histórica.
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seria documental. Logo, todo o cenário, a arma que o miliciano carrega, a sua roupa, 
os utensílios, tudo isso fazem parte daquela realidade expressa por Capa, mesmo que 
Capa tivesse forjado a cena. A evidência da cultura material do passado apontada por 
Burke (2004) é nítida. Parafraseando Carlo Ginzburg (2007), o historiador – assim como 
o artista – tem como ofício alguma coisa que é parte da vida de todos: “destrinchar o 
entrelaçamento de verdadeiro, falso e fictício que é a trama do nosso estar no mundo” 
(GINZBURG, 2007, p. 14). 

Deixando de lado a suspeita de a Morte de um miliciano ter sido forjada, a imagem não 
deixa de ter seu caráter documental. A intenção de Capa seria documental. Logo, todo 
o cenário, a arma que o miliciano carrega, a sua roupa, os utensílios, tudo isso faz parte 
daquela realidade expressa por Capa, mesmo que Capa tivesse forjado a cena. A evidência 
da cultura material do passado apontada por Burke (2004) é nítida. Parafraseando Carlo 
Ginzburg (2007), o historiador – assim como o artista – tem como ofício alguma coisa 
que é parte da vida de todos: “destrinchar o entrelaçamento de verdadeiro, falso e fictício 
que é a trama do nosso estar no mundo” (GINZBURG, 2007, p. 14). 

Já se observássemos as obras do fotógrafo Miguel Rio Branco, perceberíamos como 
o artista nos exemplifica com suas obras o que poderíamos dizer que seriam possíveis 
intenções de imagens fotográficas artísticas, ou seja, que tem uma intenção estética, 

um sentido intrínseco do representante, 
que não teria uma intenção documental ou 
pelo menos, que não seria essa a intenção 
principal do fotógrafo.

Miguel Rio Branco faz uso das 
possibilidades que a cor e as formas lhes 
apresentam. A saturação da cor, o foco em 
uma sombra, a exposição das personagens, 
o desfoco – como pode ser percebido na 
imagem 3 –, enfim, toda composição da 
fotografia expressa por Rio Branco tem uma 
finalidade sensorial e estética, com o intuito 
de expressar, segundo o próprio fotógrafo, 
“a vida” (2006). Para Rio Branco, em seu 

Imagem 2: Miguel Rio Branco – Série 
Havana: Fachada Bicicleta, 2002.
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catálogo Notes on the Tides (2006) a força essencial da fotografia seria a de revelar a 
própria vida e não meramente documentá-la, mostrando, assim, para ele, o abismo que 
há entre a fotografia documental e a fotografia artística.

Contudo, O que não podemos deixar de pensar é que aquela fotografia que outrora 
fora elaborada apenas com um objetivo estético, com um sentido artístico, com o tempo, 
tomará também um sentido documental. A história da obra do artista.

Na Selva das Cidades: um estudo de caso

Uma questão espinhosa para quem trabalha com História do Teatro é a inquietude 
de como tecer uma história do espetáculo teatral. Um momento efêmero, que passou, 
e que deixa poucos rastros de observação para a análise do historiador. O que fica, se 
é que fica, são fotografias (ensaios artísticos, fotos usadas em cartazes e revistas de 
divulgação, séries destinadas à documentação), restos de materiais de divulgação, 
figurino, cenografia e memórias de quem assistiu e recebeu determinado espetáculo. 
Assim, é possível pensar em uma estética da recepção, a partir da história oral, assim 
como é possível pensar na história do espetáculo a partir da análise de imagens, sempre 
levando em conta as limitações para se pensar o espetáculo analisado5 sob esse viés. O 
5 Deve-se levar em conta que o espetáculo é composto por uma série de elementos efêmeros, como 
os audiovisuais, que não são retratados pela fotografia. Revisitar as memórias do espetáculo apenas a 
partir das fotografias tem sua limitação, contudo, não deixa de ser uma ferramenta para se pensar aquele 
acontecimento.

Imagem 3: Miguel Rio Branco – Série Noturna 4, 1991.
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texto, não deixa de ser um alicerce imprescindível para tal análise, para a compreensão 
semântica do evento que está retratado na imagem, qual a cena, qual o momento e as 
intenções daquele momento. O problema deste tipo de observação é que a fotografia 
representa uma grafia imagética, um artefato, assim como o espetáculo, um duplo que 
existe a partir de uma relação do observador com o meio. Nesse sentido pode-se pensar 
também que a fotografia é um artefato que representa outra imagem – o espetáculo. A 
produção visual de determinado grupo de teatro em um momento e em um contexto 
histórico.

As imagens acontecem entre nós, que as olhamos, e seus meios, com os 
quais elas respondem ao nosso fitar. Elas se fiam em dois atos simbólicos 
que envolvem nosso corpo vivo: o ato de fabricação e o de percepção, 
sendo este último o propósito do anterior (BELTING, 2005, p. 69).

A fotografia surge como uma ferramenta possível para a análise da história do espetáculo, 
partindo de suas duas variações conceituais aqui elencadas; ou seja, o documental e o 
artístico. Tanto em sua intenção estética, se o fotógrafo teve tal intenção, quanto na 
sua intenção documental – de retratar determinada encenação com a necessidade e 
construção de memória. Analisemos a imagem 4, abaixo, que diz respeito à encenação 
provavelmente de um ensaio no ano de 1969 pelo Teatro Oficina do texto de Bertold 
Brecht: Na Selva das Cidades (Im Dickicht der Städte). 

Imagem 4 - Ensaio de Na selva das Cidades de Bertold Brecht 
sob direção de José Celso Martinez Corrêa. Teatro Oficina, 
São Paulo, 1969. Arquivo Edgard Leuenroth Unicamp - SP.
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Mesmo sendo a fotografia de um ensaio, a imagem possibilita a análise de detalhes 
da encenação do Teatro Oficina onde podemos perceber elementos que particularmente 
quebram o estilo tradicional de cenografia tanto do teatro brasileiro, quanto do próprio 
Teatro Oficina, que passaria por intensas transformações na linguagem cênica e nas 
teorias teatrais desse período, devido principalmente à relação com o contexto político 
que o grupo vivenciava nos últimos anos de 1960. Mudança que passou a ser perceptível 
principalmente após a encenação de O Rei da Vela de Oswald de Andrade, em 1967, e 
com o aumento da repressão política após a promulgação do AI-5, em 1968.

O cenário traz elementos que dão o sentido de um ringue de lutas, mais perceptível 
na imagem 5, abaixo. Essa era a intenção do Teatro Oficina, sob direção de José Celso, 
naquele momento, ou seja, proporcionar uma agressão aos espectadores, um choque de 
realidade, o que acabaria sendo uma forma de resistir nas entrelinhas da encenação à 
ditadura militar brasileira. As linguagens cênicas eram constantemente amalgamadas 
num estilo Grotowski-Brecht-Stanislaviski, assim como observou Fernando Peixoto 
(1982) ator e um dos fundadores do Teatro Oficina. 

A idéia da violência e do choque da realidade era trazida a partir da frase: São Paulo: 
a cidade que se humaniza, de forma irônica e alegórica, remetendo aos problemas da 
capital do Estado de São Paulo. Pode-se perceber na imagem 4, um sentido de um jantar, 
ou almoço familiar, que parece ser realizado dentro de um ringue de lutas, cenário que 
é composto por objetos com aparência de lixo (imagem 5). O lixo da região do Bixiga 
– bairro onde estava e ainda está localizado o grupo Oficina – fora trazido para dentro 
do cenário como forma de enriquecer a cenografia, caixas de madeira, papelões, papéis, 
latas, tudo que pudesse incrementar e somar ao cenário agressivo proposto pelo grupo 
em 1969. Na verdade o que Lina Bo Bardi (1914 – 1992)  – cenógrafa da peça – sugere 
é que fosse trazido para dentro do teatro parte do entulho e do lixo que se acumulava 
na frente do Teatro Oficina, onde se construía o viaduto Costa e Silva – mais conhecido 
como Minhocão. Essa era uma forma de questionar essa construção que desagradou e 
muito não só os moradores daquela região, como a classe de artistas do Teatro Oficina, 
pois deixaria o lugar sem passagem e comunicação com as pessoas – um viaduto na 
frente da porta do teatro. Viaduto que até hoje é visto como um problema para o grupo e 
desde a década de 90 do século passado se tem projetos para retirar o Minhocão daquele 
local.
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A cenografia ficaria ainda completa com a intervenção renovada pela arquiteta Lina 
Bo Bardi (arquiteta italiana que ficou conhecida no cenário nacional por ter desenhado 
o projeto do MASP – Museu de Artes de São Paulo), que reformularia todo o interior do 
espaço do grupo trazendo novas concepções de distribuição da plateia, posicionamento 
das personagens e intercomunicação da plateia com os atores e atrizes. Segundo crítico 
teatral Sábato Magaldi, o espetáculo levou ao paroxismo o guinhol metafísico de Bertold 
Brecht. A peça trazia com suas características caóticas, herméticas, uma possível réplica 
teatral da alucinação rimbaudiana, o texto de um gênio que estaria apenas com seus 22 
anos, e se resolve numa “multiplicidade de caminhos anunciando até o tão em voga 
teatro do absurdo”. Para Magaldi José Celso conduz cada ‘round’ para a destruição de 
tudo, e móveis e objetos se vão amontoando, nas partes laterais do ringue (voltaram as 
duas plateias convergentes do Oficina), numa imagem de impressionante eloquência 
(MAGALDI, 1969).

A proposta do grupo era a destruição, a violência contra o tradicionalismo teatral, as 
antigas linguagens, as formas tradicionais de encenação, a repressão cultural, a falta de 
liberdade, a construção do Minhocão, nas palavras de Fernando Peixoto:

Imagem 5 - Cenografia de Na selva das Cidades de Bertold Brecht sob 
direção de José Celso Martinez Corrêa. Teatro Oficina, São Paulo, 1969. 

Arquivo Edgard Leuenroth Unicamp - SP.
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Não éramos rebeldes ou disciplinados intérpretes de um texto, mas sim, 
mais que nunca, criadores de uma textura dramática, nova que se voltava 
contra o próprio ato de representar, contra a própria noção tradicional 
de teatro. O cenário era em cada espetáculo literalmente destruído. A 
ânsia era destruir o espetáculo, tendência que, enquanto proposta, se 
acentuará em seguida (PEIXOTO, 1982, p. 80-81).

A possibilidade de compreender como poderia ter sido o espetáculo teatral encenado 
em 1969, sua cenografia, as personagens, o figurino, é amparada com o uso da imagem 
fotográfica, uma revisitação àquele momento que de certa forma, no caso de Na Selva 
das Cidades, só seria possível através dela. Na imagem 5, pode-se perceber os lixos 
esparramados pelo ringue, a falta de elementos cenográficos, e os detalhes da construção 
do ringue próximo a forma de um deck de madeira erguido onde se formaria o palco 
de encenação das personagens. Além disso, as pichações nas paredes dão forma às 
características da violência proposta na cenografia de Lina Bo Bardi.

Na imagem 6, Zé Celso propõe um velório em cena, o morto jaz com suas flores no 
peito enquanto uma mulher com um vestido de noiva lhe olha com um sorriso estranho. 
Ao lado esquerdo da noiva um, castiçal comporta quatro velas acesas e, ao lado deste 
castiçal, um homem fumando um charuto de terno e gravata olha atenciosamente o morto 
disposto em uma mesa. Pode-se perceber o lixo que compunha o cenário de Bo Bardi 
em primeiro plano abaixo na imagem. Apesar de ser uma imagem bela e interessante, ela 
coloca alguns problemas a se pensarem aqui levando em conta a imagem para análise do 
espetáculo. Como imaginar a cena sem o texto? Que cena seria essa, estranho momento 
de velório na peça de Brecht? Poderia o Zé Celso ter modificado alguma cena? Seria 
o espetáculo ou seria um ensaio (que não deixa de ser um espetáculo)? Para sanar tais 
questões o texto original e readaptado deve ser levado em conta, para se compreender 
o discurso e o contexto sugerido em cena. Mas também outros recursos devem fazer 
parte do material de pesquisa do historiador do teatro, como memórias de sujeitos que 
participaram (história oral), recortes de jornais que possibilitam trabalhar com outros 
discursos, enfim, memórias que amparam a análise e ajudam elucidar a cena enunciativa 
proposta na imagem. 
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A peça Na Selva das Cidades traz uma temática impiedosa recortada espacialmente 
numa possível Chicago estadunidense, espaço que narra a saga de uma família de 
emigrados que lutava para sua subsistência. A personagem Garga, representada por 
Renato Borghi, um jovem empregado de uma “locadora” de livros, vai experimentar o 
desafio de defender sua opinião frente ao poderoso Schlink, encenado por Othon Bastos, 
controlador da prostituição e do tráfico naquela cidade que se humanizava. Isso abre 
uma franca batalha entre os dois, batalha essa que atravessaria toda a trama. A peça 
mostra o drama da família Garga, seu refúgio aos mangues do entorno da cidade e a caça 
impiedosa da polícia a quase todos os personagens. A irmã de Garga, Maria, interpretada 
por ítala Nandi, seria estuprada pelos capangas do malaio, um deles encenados também 
por Renato Borghi, se entregaria ulteriormente à prostituição, caminho que também 
seguiria a namorada de Garga. Os pais seriam tratados como escravos, buscando no lixo 
a comida para sua subsistência.  O Oficina propõe um texto trágico, dramático e junto 
uma poética da violência, uma proposta que tentou abarcar alegoricamente os problemas 
vivenciados pelo grupo e pela sociedade brasileira no contexto político e social da época.

O Teatro Oficina sai de um ambiente político que podemos considerar no contexto 
brasileiro como sendo conservador, tradicional, um espaço com ressonâncias políticas 

Imagem 6 - Encenação de Na selva das Cidades de Bertold Brecht sob 
direção de José Celso Martinez Corrêa. Teatro Oficina, São Paulo, 1969. 

Arquivo Edgard Leuenroth Unicamp - SP.
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ditas de “direita”6 como podemos relativamente considerar7  a cultura política8  do curso 
de Direito e o Centro Acadêmico XI de Agosto do Largo São Francisco que pertencia a 
este curso na USP, no final dos anos 1950. Transita com um discurso político de esquerda, 
ou simpático com essas culturas políticas no começo da década de 1960, culminando em 
um discurso alegórico, anárquico no final dos anos 1960 e começo de 1970, perceptível 
em suas linguagens artísticas próximo ao período de sua primeira ruptura em 1974. Não 
é em vão a escolha de determinadas peças, determinados posicionamentos, determinadas 
práticas como, por exemplo, à ida de alguns membros do grupo em direção a Jean Paul 
Sartre - simbólico intelectual da “esquerda” – quando o mesmo vem ao Brasil em 1960.

Em 1960, Sartre vem ao Brasil num momento em que seu pensamento 
e sua ação como escritor e homem público de reconhecimento 
internacional passam por radical adesão ao Marxismo. Vem até nós 
falar de revolução e empolga as platéias brasileiras com a narrativa 
das experiências revolucionárias que presencia em Cuba (ROMANO, 
2002, p. 61).

A escolha da peça do jovem Brecht em 1969 seria uma opção também guiada pelos 
signos políticos do grupo, em resposta à intensa repressão do governo militar brasileiro. 
A intenção de um estilo anárquico, negando os valores teatrais seguidos até aquele 
momento, a opção pela violência ao público, a destruição do cenário, das personagens 
e a reflexão da destruição de todo o espetáculo. O teatro de agressão. O discurso teatral, 
o discurso público, se fosse pretendido qualquer manifestação política nessa época, só 

6 Adoto aqui as categorias de direita e esquerda significantes para o contexto político da época; entendendo 
como “direita” as forças conservadoras, alheias às mudanças e transformações e com a disposição de 
permanecer com seu status quo, e “esquerda” representando as forças que defende mudanças em nome do 
social e da justiça.
7 Alguns professores e integrantes do Clube XI de agosto do Largo São Francisco – Faculdade de 
Direito - eram ferrenhos e declarados defensores do autoritarismo político enquanto sistema ideológico 
de governo – considerado na época como a direita do Brasil, como o Reitor da USP - Professor Doutor 
Miguel Reale, Catedrático do Curso de direito do Largo São Francisco. Reale ocupou a cadeira quatorze 
da Academia Brasileira de Letras e participou ativamente na criação da Ação Integralista Brasileira, 
nomeado pelo ditador Artur da Costa e Silva para a “Comissão de Alto Nível”. O que resultou do trabalho 
de Reale na comissão de revisão constitucional é parte do texto da Emenda Constitucional nº 1, de 17 de 
outubro de 1969, que deu base de sustentação para o Regime Militar no Brasil.
8 Acerca da definição do conceito de Culturas Políticas sugerido é levado em conta aqui os estudos e as 
definições propostas por Serge Berstein em BERSTEIN, Serge. A Cultura Política.In:  Para uma História 
Cultural. Jean-Pierre Rioux e Jean-François Sirinelli, Lisboa: Editorial Estampa, 1998.
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poderia ser alegórico, momento em que o CCC (Comando de Caça aos Comunistas) 
estava no auge da repressão e iria incomodar também o Teatro Oficina.

Na imagem 7, abaixo, pode-se perceber o ator Otávio Augusto, que representaria o 
Pai na peça de Brecht readaptada pelo Oficina. Na cena enquadrada pelo fotógrafo, que 
utiliza Augusto agachado em primeiro plano, corresponde a uma ação do Pai, que acende 
um cigarro, apoiado com os braços em suas próprias pernas. Perceba no figurino de 
Otávio Augusto, uma calça curta para seu corpo, e um sapato sem meias. O figurino dá 
o sentido da humildade e simplicidade da família Garga, que acabaria na derrocada com 
a tragédia proposta por Bertold Brecht.

A intenção em traçar aparências entre a cidade de São Paulo e a fictícia Chicago 
estadunidense de Brecht era uma das expectativas do grupo com a encenação, o cenário 
de Lina Bo Bardi para a peça e também o novo rearranjo espacial proposto com tijolos 
aparentes, roupas penduradas, como pode ser observado na imagem acima, o fogareiro 
adaptado, em primeiro plano na imagem 7, todos esses elementos dariam sentido 
enquanto elementos de uma cidade degradada, auge da degenerescência humana em 
conflito. São Paulo que optava pela construção de um viaduto, um não-lugar, um espaço 

Imagem 7 – Em primeiro plano o ator Otávio Augusto representando a 
personagem (Pai) - Encenação de Na selva das Cidades de Bertold Brecht 

sob direção de José Celso Martinez Corrêa. Teatro Oficina, São Paulo, 1969. 
Arquivo Edgard Leuenroth Unicamp - SP.
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para veículos automotores, do que um espaço para a sociedade usufruir na região do 
bixiga como parques, iluminação e calçadas de comunicação.

A encenação de Na Selva das cidades feita pelo Teatro Oficina, ainda traria citações de 
célebres cenas de filmes clássicos e também outras peças teatrais, trazendo para o público 
um repertório de imagens de violência e perturbação. Assim, era proposto um ambiente 
selvagem e ao mesmo tempo poético, adensado por recursos sonoros selecionados com 
a intenção de provocarem nos espectadores o nojo, a repulsa, o asco e o inconformismo 
devido à destruição do cenário e do fim trágico das personagens envolvidas na trama. 

A análise de imagens fotográficas enquanto método de construção de uma possível 
história dos espetáculos teatrais pode ser uma solução para a revisitação de tais 
acontecimentos efêmeros e uma forma de auxílio para o historiador do teatro no trabalho 
de pesquisa e abordagem. Contudo, devemos atentar para o limite dessa possibilidade 
de revisitação do espetáculo através das imagens do mesmo, visto que, por mais que 
as fotografias tragam memórias que são passíveis à análise e pesquisa historiográfica, 
o espetáculo, para compreendê-lo, não se pode prescindir de outros elementos 
audiovisuais que estavam presentes na encenação, assim como as sensações, as reações 
e as intersubjetividades trocadas entre espectadores e as personagens, em ação, pouco 
possíveis de serem apreendidas apenas pela análise visual e textual.

Imagem 8 - Encenação de Na selva das Cidades de Bertold 
Brecht sob direção de José Celso Martinez Corrêa. Teatro 

Oficina, São Paulo, 1969. Arquivo Edgard Leuenroth 
Unicamp - SP.
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Pretendeu-se neste artigo dar visibilidade no que tange o uso de teorias da imagem, 
da estética, o uso de novas metodologias, novas abordagens, possibilidades e relações 
interdisciplinares que venham acrescentar para o ofício do historiador, para uma possível 
História do Espetáculo Teatral. Como observado por Didi-Huberman, parafraseando 
Walter Benjamim, a fotografia é “o outrora reencontrando o agora em um momento de 
luz”9, a imagem é aquilo que nos olha com suas diversas temporalidades passíveis à 
interpretação e a identificação desses tempos por parte do historiador.

Fontes das imagens

Figura 1 - Robert Capa. Morte de um miliciano, 1936. Imagem disponível em: http://www.
iconica.com.br/wp-content/uploads/2010/11/Robert-Capa-La-muerte-de-un-miliciano.
jpg. Acesso em 27 de julho de 2011 às 09h:14min.

Figura 2 - Miguel Rio Branco. Fachada Bicicleta, 2002. Imagem disponível em: http://
www.miguelriobranco.com.br/portu/comercio2.asp?flg_Lingua=1&flg_Tipo=f1. Acesso 
em 27 de julho de 2011 às 09h:14min.

Figura 3 - Miguel Rio Branco – Série Noturna 4, 1991. Imagem disponível em: http://
www.miguelriobranco.com.br/portu/comercio2.asp?flg_Lingua=1&flg_Tipo=f1. Acesso 
em 27 de julho de 2011 às 09h:14min.

Figura 4 - Ensaio de Na selva das Cidades de Bertold Brecht sob direção de José Celso 
Martinez Corrêa. Teatro Oficina, São Paulo, 1969. Arquivo Edgard Leuenroth Unicamp 
- SP.

Figura 5 - Cenografia de Na selva das Cidades de Bertold Brecht sob direção de José 
Celso Martinez Corrêa. Teatro Oficina, São Paulo, 1969. Arquivo Edgard Leuenroth 
Unicamp - SP.

Figura 6 - Encenação de Na selva das Cidades de Bertold Brecht sob direção de José 
Celso Martinez Corrêa. Teatro Oficina, São Paulo, 1969. Arquivo Edgard Leuenroth 
Unicamp - SP.

Figura 7 - Em primeiro plano o ator Otávio Augusto representando a personagem (Pai) - 

9 DIDI-HUBERMAN, Georges. L’empreinte. Tradução de Patrícia França. Paris [s. n.], 1997. P. 97 – 98, 
117. Catálogo de exposição do Centro Georges Pompidou.
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Encenação de Na selva das Cidades de Bertold Brecht sob direção de José Celso Martinez 
Corrêa. Teatro Oficina, São Paulo, 1969. Arquivo Edgard Leuenroth Unicamp - SP.

Figura 8 - Encenação de Na selva das Cidades de Bertold Brecht sob direção de José 
Celso Martinez Corrêa. Teatro Oficina, São Paulo, 1969. Arquivo Edgard Leuenroth 
Unicamp - SP.
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