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RESUMO 

 

A partir do texto teatral Teodorico Majestade - as últimas horas de um prefeito, foi 

investigado o trabalho da memória como agente político que interfere na realidade 

histórica da cidade.  A partir da reconstrução satírica de uma série de escândalos político, o 

espetáculo, escrito e dirigido por Romualdo Lisboa, é encenado pelo grupo Teatro Popular 

de Ilhéus desde 2006. Para efetuação da análise, foi tomado como referência o texto 

dramatúrgico, o qual veio a ser publicado em livro em 2011. As bases teóricas para a 

análise na perspectiva do teatro se assentam em Jean-Jacques Roubine (2003), Sábato 

Magaldi (2011) e Bárbara Heliodora (2008). Como referencial para os estudos da memória, 

foram utilizados Joel Candau (2014), Ecléa Bosi (1998) e Michel Pollak (1990). A peça, 

compreendida como texto, e o espetáculo, a encenação que concretiza o teatro, integram 

práticas e discursos particulares aos pontos de convergência históricos. Busca-se pensar 

como a representação do passado exposto no texto e sua regular atualização pelas 

encenações do Teatro Popular de Ilhéus servem de mecanismo político no contexto social. 

 

Palavras-chave: Memória, Política, Teatro, Ilhéus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

From the theatrical text Teodorico Majestade - as últimas horas de um prefeito, will be 

investigated the work of memory as a political agent that interferes with the historical 

reality of the city. Since the satirical reconstruction of a series of political scandals, the 

play written and directed by Romualdo Lisboa is staged by the group Teatro Popular de 

Ilhéus since 2006. For the analysis, the dramaturgical text was taken as reference, which 

came to be published in book in 2011. The theoretical bases for the analysis from the 

perspective of theater are based on Jean-Jacques Roubine (2003), Sábato Magaldi (2011) 

and Barbara Heliodora (2008). As a reference for memory studies, we used Joel Candau 

(2014), Ecléa Bosi (1998) and Michel Pollak (1990). The play, understood as text, and the 

spectacle, the staging that concretizes the theater, integrates practices and discourses 

particular to historical points of convergence. It is tried to think like the representation of 

the past exposed in the text and its regular update by the scenarios of the Teatro Popular de 

Ilhéus serve as political mechanism in the social context. 

 

Key-words: Memory, Politics, Theatre, Ilhéus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1: Edição do jornal A Tarde de 30 de janeiro e 2007............................................. 43 

Figura 2: Cena de abertura do espetáculo, após reformulação de 2009, ainda na Casa dos 

Artistas de Ilhéus ................................................................................................................ 59  

Figura 3: Matéria do jornal Agora, de Itabuna, de 27 a 30 de julho de 2007................... 62 

Figura 4: Prefeitura de Ilhéus cercada por manifestantes, em 14 de agosto de 2007....... 70 

Figura 5: Maria das Armas entre Teodorico Majestade e Malote...................................... 88  

Figura 6: Momento em que Teodorico assina sua renúncia............................................... 92  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SUMÁRIO  

  

     INTRODUÇÃO................................................................................................ 11 

1.       MEMÓRIA, HISTÓRIA E POLÍTICA........................................................... 14  

1.1. Sobre memória e História.......................................................................... 16 

1.2. A memória é política................................................................................ 19 

1.2.1. Do cordel ao teatro: memória é recuperação.................................... 23 

1.3. Teatro e memória: em direção à dialética da representação.................... 25 

      1.4. Representação e paródia............................................................................ 27 

 2.       MAPEANDO TEODORICO MAJESTADE................................................... 34 

2.1. TPI ou muito prazer: eu sou o Teatro Popular de Ilhéus........................... 36 

2.2. Meu nome é Teodorico Majestade............................................................. 56 

2.3. Esta é a memória de Teodorico Majestade................................................ 64 

3.              DESCONSTRUINDO TEODORICO MAJESTADE...................................... 74 

3.1. O teatro popular e a memória política........................................................ 75 

3.2. Teodorico entre a memória e a história..................................................... 80 

3.3. Teodorico: o palco e a cidade.................................................................... 97 

                CONSIDERAÇÕES FINAIS........................................................................... 105 

                REFERÊNCIAS............................................................................................... 110

   

  



11 

 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

O texto dramatúrgico, a peça, não é teatro – haja vista que o mesmo apenas se 

concretiza na encenação - ao mesmo tempo em que é fundamental para constituição teatral. 

Conforme observa Sábato Magaldi (2011), a composição do teatro se dá através de uma 

tríade: texto, ator e plateia. Sendo assim, a presente dissertação enfatiza o texto e também a 

encenação, momento em que o teatro se concretiza. O ponto principal da análise será as 

possíveis maneiras com as quais o teatro pode funcionar, enquanto mecanismo de 

manutenção da memória em tensão com a história, tendo como corpus o texto 

dramatúrgico de Teodorico Majestade, as últimas horas de um prefeito, escrito e dirigido 

por Romualdo Lisboa e encenado pelo grupo Teatro Popular de Ilhéus, TPI, desde 2006. A 

obra foi publicada em 2011, pela editora Mondrongo, junto com o texto de O inspetor 

geral: sai o prefeito, entra o vice, continuação de Teodorico Majestade
1
 e adaptação 

também escrita por Romualdo Lisboa do clássico do russo Nikolai Gogol de 1836. 

Em Teodorico Majestade, o sarcasmo está presente na reinterpretação histórica de 

fatos políticos ocorridos em Ilhéus, entre 2005 e 2007, período do mandato do prefeito 

Valderico Reis. O tom de paródico escolhido pelo autor, e também pelo grupo, foi 

utilizado para destacar escândalos políticos que tiveram maior repercussão local e 

acabaram ganhando notoriedade na imprensa regional e, até mesmo, na nacional. As bases 

de compreensão deste estudo se assentam na ideia de que a peça tenha funcionado como 

mecanismo de intervenção no seu contexto social, fazendo clara opção pelo panfletarismo, 

tocante ao movimento do teatro popular.  

O presente trabalho apresenta observações sobre as maneiras pelas quais o texto de 

Romualdo Lisboa, encenado pelo Teatro Popular de Ilhéus, torna atuais a memória 

ilheense, presentificando o passado sem o compromisso de fidelidade absoluta, cumprindo 

o papel subversor da arte. O espetáculo imprime seu ponto de vista acerca da história 

recente da cidade sul-baiana, reinterpretando fatos, reconstruindo vivências e experiências 

a partir das críticas presentes no texto.  

As bases teóricas desta abordagem relativa ao teatro estão, sobretudo, em Décio de 

Almeida Prado (2009), Jean-Jacques Roubine (2003) e Marvin Carlson (1997). Na área 

teatral, consideram-se as contribuições dos estudiosos e críticos teatrais Sábato Magaldi, 

                                                 
1
 Ao longo do trabalho, o subtítulo do espetáculo poderá ser suprimido a fim de evitar a quebra de ritmo da 

leitura. 
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 (2009) Barbara Heliodora (2008), os quais convergem para a interpretação da 

história da dramaturgia.  

De outro modo, como essa dissertação se ancora nas relações entre a história e 

memória ilheenses e a sátira Teodorico Majestade, as últimas horas de um prefeito, do 

Teatro Popular de Ilhéus, são necessários o aprofundamento de aspectos identitários 

representados na obra, os quais serão desenvolvidos à luz das concepções de Michael 

Pollak (1992), sobretudo no que diz respeito à identidade social, bem como a defesa de 

Stuart Hall (2003) de que a identidade é algo construído ao longo do tempo e de Laplantine 

e Nouss (2002), os quais defendem a impossibilidade de uma cultura pura e estanque.  

O texto teatral ainda reconstrói problemas políticos e sociais verídicos, recuperando 

fatos históricos carregados, lembrados e vividos pela sociedade ilheense contemporânea, 

através da reinterpretação da memória local e, neste sentido, os trabalhos de interseção 

entre memória e história foram verificados em Jacques Le Goff (1990); Joel Candau 

(2014) Michael Pollak (1992) e Pierre Nora (1993). 

A pesquisa permite delimitar certos aspectos sediciosos presentes no caráter dos 

textos da montagem cômica, bem como os interesses particulares do grupo teatral em 

contraponto com os da comunidade ilheense. A partir das memórias e fatos históricos 

evocados no texto, ainda poderão ser traçadas características que fazem referência à 

identidade local, considerando-se que memória e identidade estão intimamente conjugadas 

no sentido amplo de tomada de consciência sobre a ideia de um estado particular de 

representação.  

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, de caráter descritivo e interpretativo, o 

projeto é um estudo de caso, buscando a compreensão do texto dramatúrgico de Teodorico 

Majestade e de sua encenação pelo Teatro Popular de Ilhéus nos contextos da memória, 

história e identidade de Ilhéus. Ao longo da análise, serão ponderados os fatos a partir de 

sua inserção em um contexto social, político, a relação entre o texto ficcional e a história, 

através da comparação entre a peça e os resultados do levantamento documental em meios 

de comunicação e registros audiovisuais.  

A partir do entendimento de teorização enquanto a transformação do objeto em algo 

problemático para um estudo de caráter metódico e analítico, serão esmiuçados os 

elementos constitutivos da peça por meio de uma microanálise assentada nas teorias 

relativas ao teatro, memória, história e identidade. O trabalho será voltado às camadas 
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internas e externas da obra literária, a fim de perceber o que forma e organiza seu 

conteúdo, consequentemente, impulsionando seus aspectos exteriores.  

 O primeiro capítulo do trabalho, “Memória, história e política”, apresenta as bases 

teóricas nas quais se assenta a pesquisa, trabalhando os conceitos de cada elemento que o 

intitula e suas inter-relações. Ainda serão abordados os vínculos que o teatro e a literatura 

de cordel mantêm com a memória, a história e a política. A paródia, que faz parte da tônica 

do objeto de estudo, também será explicada no contexto da peça Teodorico Majestade. 

A segunda seção será voltada para a apresentação do objeto de pesquisa, 

relacionando o histórico do Teatro Popular de Ilhéus, das circunstâncias em que se deram 

Teodorico Majestade. Ainda serão abordados os fatos e personalidades que serviram de 

inspiração para a sátira e estabelecem conexões entre o universo ficcional e o histórico 

parodiado. O objetivo dessa parte é apresentar os contextos que motivaram a peça, 

tomando como ponto de partida a trajetória do grupo e da montagem até o momento em 

que o espetáculo completa 10 anos em cartaz. 

Elencados os elementos contextuais, os quais auxiliam no estabelecimento do 

panorama em que se encontra a obra, a pesquisa segue para o aprofundamento dos seus 

aspectos internos.  Após a compreensão dos elementos extrínsecos da peça, que compõem 

a macroanálise, o terceiro capítulo será dedicado ao estudo dos elementos intrínsecos, a 

exemplo da política, da memória e da identidade, constituindo-se uma microanálise cujo 

intuito é compreender o discurso que sustenta a estrutura da obra à luz das teorias.  

Ao empreender este trabalho, buscou-se, através das análises que foram efetuadas, a 

articulação de conceitos e a proposição de novas compreensões para a peça Teodorico 

Majestade, as últimas horas de um prefeito. O espetáculo já foi objeto da crítica 

especializada, a exemplo dos ensaios escritos pelo jornalista e pesquisador brasileiro 

Sebastião Milaré e pelo dramaturgo e diretor colombiano José Assad, os quais 

manifestaram suas impressões e julgamentos acerca da forma e da estética apresentadas no 

palco. Agora, pretende-se, sob o viés acadêmico, compreender os efeitos da obra teatral na 

condição de manifestação artística na sociedade em que se insere. A finalidade deste 

estudo é perceber a relação dialética entre o universo ficcional e o histórico, no que diz 

respeito à memória e à identidade.  
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1- MEMÓRIA, HISTÓRIA E POLÍTICA 

 

A memória pode ser tomada como uma faculdade complexa, dando-se pela 

lembrança ou esquecimento, ambos com a atribuição de reafirmar a identidade em 

construção e que proporcionam a ilusão de controle do tempo. A lembrança funcionaria 

como uma atualização do tempo e da identidade, cuja falta exterminaria o sujeito. A 

origem da palavra, seguindo os estudos de Brandão (1986, p. 202), vem da mitologia 

grega, na divindade Memória, Mnemósina ou Mnemosine, (em grego MnηoσÚnη 

(Mnemosýne), prende-se ao verbo μιμnÇsχein (mimnéskein), “lembrar-se de". Ela seria 

responsável por recordar aos homens os altos feitos dos heróis, vindo a presidir a poesia 

lírica. 

Uma vez que o tempo não existe concretamente, mas é disposto a partir das 

percepções das sucessões dos fatos, a memória seria a ferramenta que o indivíduo dispõe 

para assimilar o que acontece ao seu redor e de que maneira está inserido nesse mundo 

exterior. A memória representa em imagens e lugares que absorve e arquiva para a 

atualização das informações e presentificação dos acontecimentos. O poeta lírico 

Simônides de Ceos, cinco séculos antes da Era Cristã, foi responsável por fixar dois 

princípios da memória artificial: “a lembrança das imagens, necessária à memória, e o 

recurso a uma organização, uma ordem, essencial para uma boa memória” (LE GOFF, 

1990, p. 440). A sistematização da memória, a partir do poeta grego, foi possível após ele 

ter escapado de um desmoronamento de um salão, onde acontecia um banquete em 

homenagem a um atleta. Assim que deixou o local do evento, toda a estrutura ruiu e os 

convidados que morreram no desastre ficaram desfigurados. Por ser o único sobrevivente, 

o poeta foi capaz de identificar os corpos graças às lembranças que tinha do local em que 

cada pessoa se encontrava pouco antes do acidente. 

Avançando os séculos, ainda sobre a memória representada em imagens e lugares, 

na Idade Média, o jesuíta Matteo Ricci, em suas missões na Índia e na China, cria a técnica 

do Palácio da Memória com o intuito de facilitar o processo de catequese. O religioso do 

século XVI passou a associar os elementos da cultura local, especialmente os ideogramas 

chineses, aos ensinamentos da doutrina cristã.  

 
Quando o Padre Ricci aprimora técnicas mnemônicas que vinham desde a 

Antiguidade clássica, através da visualização de nomes e conceitos em nichos 

visuais específicos, procurava sistematizar as lembranças dos dados da realidade. 

A própria ideia da memória como um palácio, ou seja, como um prédio, significa 

que cada um dos cômodos, cantos, era parte de um todo maior. A memória 
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precisava ser ordenada, requisito necessário para uma maior eficiência no 

acúmulo de conhecimentos (MURGIA; RIBEIRO, 2001, p. 183). 
 
 
Ao recuperar um acontecimento ou uma informação, o indivíduo consegue acessar 

diferentes épocas, as quais estão inseridas na percepção do que pode ser classificado como 

passado. Nesse processo, é impossível trazer de volta tudo o que aconteceu, mas um 

fragmento, uma representação moldada às circunstâncias do presente. Trata-se de algo 

construído, já que percepções individuais e coletivas estão sujeitas a flutuações, sendo 

afetadas pelas intervenções atuadas sobre os indivíduos e pela coletividade. Essas 

impressões compõem o sujeito em sua individualidade e coletividade, já que a partir da 

memória constrói as noções acerca de si e dos outros. A ausência da memória acaba por 

interromper as ideias que a pessoa pode formular sobre sua identidade social. No do século 

XX, houve uma ampliação dos conceitos da memória coletiva com o trabalho de Maurice 

Halbwachs, ao considerar os contextos sociais como alicerces mnemônicos. Ele afirma que 

“um homem, para evocar seu próprio passado, tem frequentemente necessidade de fazer 

apelo às lembranças dos outros. Ele se reporta a pontos de referência que existem fora dele, 

e que são fixados pela sociedade” (HALBWACHS, 1990, p. 36). Desse modo, as 

memórias individuais seriam construídas a partir do convívio social ou ainda pontos de 

vista sobre a memória coletiva que sofrem alterações conforme as mudanças de posição 

social ou relações com o grupo.  

Assim como a lembrança, a memória ainda é composta pelo esquecimento, que 

seria a coibição daquilo que não se deseja constar na constituição identitária. Para Ricoeur 

(2007, p. 455), essa seletividade da narrativa se configura em estratégias as quais permitem 

“sempre narrar de outro modo, suprimindo, deslocando as ênfases, refigurando 

diferentemente os protagonistas da ação assim como os contornos dela”. A escolha do que 

deve ser memorável, ou não, é dada por um posicionamento do presente em relação ao 

passado, concedendo à memória um caráter político. 

 E a história – mesmo assumindo o posto de ciência, cujo propósito seria 

investigações a fim de delinear uma possível realidade ou verdade através de 

comprovações documentais – segue caráter semelhante à memória, haja vista que também 

é uma narrativa que reconstrói um tempo passado, por meio de novas leituras dos 

acontecimentos. Hutcheon (1991, p. 274) complementa o entendimento dessa 

reconstrução, afirmando que “assim como não se pode voltar ao passado de maneira não 
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problemática, também não se pode negá-lo. Isso não é nostalgia; é uma reavaliação 

crítica”.  

Do mesmo modo que a memória assume um posicionamento na recuperação dos 

fatos, inserida num jogo de poder, a história explica os fatos e os personagens a partir dos 

direcionamentos escolhidos pelo historiador, o que lhe dá inevitavelmente um caráter 

político. Para Leenhardt e Pesavento (1998, p.10), “a narrativa abre a possibilidade de 

estabelecer uma transcendência sobre a vida, no caso da história ela também constrói um 

sentido e persegue uma finalidade”.  

A reconstituição do passado é marcada pela impossibilidade de trazer de volta as 

condições idênticas àquelas que propiciaram a impressão da reminiscência, bem como o 

contexto histórico e social ou o estado físico e emocional do sujeito. O momento de 

evocação também interfere nas variações da memória, moldando as lembranças. Essa 

impraticabilidade se assemelha ao pensamento do filósofo pré-socrático Heráclito sobre o 

fluxo permanente de transformação, ao afirmar ser impossível cruzar o mesmo rio duas 

vezes, uma vez que as águas são outras e o ser humano também não é o mesmo. 

 

1.1 Sobre memória e história 

Todas as formas de conhecimento são adquiridas pelos seres humanos através da 

memória. É ela a responsável pelo aprendizado, desde a execução de tarefas meramente 

motoras, como manusear talheres, até assimilar informações e saber como aplicá-las com 

eficácia, transformando-as em gestualidades e hábitos, chamadas por Bergson (1999, p. 91) 

de lembranças pela repetição: “esses movimentos, ao se repetirem, criam um mecanismo, 

adquirem a condição de hábito, e determinam em nós atitudes que acompanham 

automaticamente nossa percepção das coisas”. Candau (2014, p. 22) amplia a classificação 

dessa modalidade de memória, denominando-a de baixo nível ou protomemória, que “no 

âmbito do indivíduo, constitui os saberes e as experiências mais resistentes e mais bem 

compartilhadas pelos membros de uma sociedade”. Ela ocorre de maneira imperceptível e 

sem que o indivíduo tome consciência dela.  

Todos os feitos da humanidade seguem atrelados às capacidades da memória, a 

qual, por sua maleabilidade, pode ser ampliada, reconfigurada, adaptada às situações. O 

controle do fogo, a confecção de ferramentas, os alimentos a serem coletados para 

consumo, as estratégias de caça e de guerra, até o desenvolvimento da mais complexa 

tecnologia passam pelo campo da memória. Para Candau (2014, p. 23), o desenvolvimento 
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dessa modalidade de memória, classificada como de alto nível, é “essencialmente uma 

memória de recordação ou reconhecimento: evocação deliberada ou invocação involuntária 

de lembranças autobiográficas ou pertencentes a uma memória enciclopédica (saberes, 

crenças, sensações, sentimentos, etc.)”. Já a metamemória, seria a representação que cada 

indivíduo elabora para sua memória, as maneiras de ligação ao seu passado por meio de 

destaques particulares que atendam a interesses, sendo responsável pela construção 

identitária.  

Cabe à memória registrar um fato e convertê-lo em lembrança, recuperá-lo de 

acordo com as circunstâncias oferecidas pelo presente com o intuito de executar tarefas, tal 

fato colaborou para a evolução dos seres humanos. Antes do desenvolvimento da escrita, e 

até hoje em comunidades em que a cultura oral ainda prevalece prioritariamente, cabe à 

memória guardar os saberes acumulados através dos tempos, os episódios e personagens 

que marcaram o grupo social, reforçar a identidade e estabelecer uma unidade, haja vista 

que as figuras dos anciãos, religiosos e lideranças desempenham a função de protetores das 

tradições, representadas nas narrativas orais e demais costumes. 

Com o desenvolvimento da escrita, as lembranças ganharam um suporte externo e 

independente do tempo e do espaço geográfico. Os primeiros registros escritos eram 

formas de controle do Estado cuja função era contabilizar e controlar os estoques das 

produções agrícolas, além de fixar leis. Posteriormente, os registros escritos serviram para 

registrar os grandes feitos dos líderes e as palavras inscritas, nas pedras ou papiros, 

ajudavam a eternizar o momento, estendendo artificialmente a existência dos chefes 

políticos ou religiosos. 

    Com a escrita, os registros puderam deixar de ser personificados, não estavam 

mais atrelados a um protetor cuja existência é cingida pela mortalidade. Ela sistematizou, 

deu formas à memória, transformou algo puramente abstrato em concreto, palpável, 

ultrapassando os limites da vida humana. Ela é artificial, uma vez que não foi originada 

pelo mesmo processo evolutivo que deu origem aos seres humanos e às demais criações 

naturais, mas foi fabricada pela técnica criada pela humanidade. Já o seu sentido virtual 

pode ser compreendido pelo fato de a escrita ser uma simulação do pensamento convertida 

em códigos.  

A história recorre, basicamente, aos registros escritos para acessar épocas passadas. 

Os registros de memórias passados a um meio físico. E, enquanto ciência, as investigações 
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são sistematizadas, atribuindo uma sequência lógica aos escritos investigados e também os 

relacionando às concepções de quem os analisa. 

  
A rigor, o “fato” preexiste à construção da narrativa histórica, sob a forma de 

representação já criada, que opera como “matéria-prima” para o historiador, o 

qual via, por sua vez, construir a sua versão. Ou seja, os “conteúdos” dos fatos 

que lhes dão coerência e significância são “inventados” ou “descobertos” pelo 

historiador” (LEENHARDT; PESAVENTO, 1998, p. 11). 

 

A escolha do objeto a ser documentado, o enfoque na construção da narrativa e a 

delimitação de uma linearidade são recursos utilizados pela história com o intuito de 

controlar não apenas o fato, mas também o tempo. A história almeja conceder maior 

confiabilidade àquilo que registra, buscando manter a fidelidade às evidências concretas. 

Porém, assim como a memória, a história trabalha com possibilidades, uma vez que seu 

objeto de estudo são indícios e o seu registro é moldado pelas subjetividades do olhar do 

historiador. 

De acordo com Sarlo (2007), lembrar é colocar algo no lugar do que realmente foi, 

sendo a lembrança vicária por não ser o fato em si. Toda reconstituição do passado seria 

hipermediada pela impossibilidade de resgatar integralmente as condições que propiciaram 

aquela lembrança, bem como as condições do sujeito no momento do registro da memória. 

A memória se instala em meio ao trânsito entre o passado e o presente, sujeita a diversas 

alterações ao longo desses caminhos de idas e vindas das recordações.  

As reminiscências jamais serão uma cópia exata do que serviu de base para sua 

construção, mas sim a crença numa possibilidade, uma expectativa a ser ratificada ou 

descartada. O que valida a memória é aquilo que ela evoca, algo cuja existência apenas 

pode ser legitimada pela familiaridade. 

Por sua flexibilidade e liberdade permitida pela imaginação, a memória se 

assemelha mais à ficção, em que a reconstrução dos acontecimentos no processo de 

recuperação por meio da lembrança origina uma nova narrativa, filtrada e modelada pelas 

circunstâncias do momento de seu registro ou do tempo presente. A fidelidade da memória 

se dá ao seu caráter emocional, e não à reunião de provas materiais.  

Do mesmo modo, a história representa algo que está ausente, todavia, sua 

mobilidade é limitada. Contudo, diferente da memória, em que a cronologia ou 

temporalidade não são exatas, a história almeja a sistematização do passado conforme os 

entendimentos do tempo presente. A necessidade de comprovação documental dos fatos e 

seu ordenamento dão suporte para uma reconfiguração, cuja pretensão é retratar uma 
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versão da realidade sob a ótica do historiador. A história interpreta o passado, concedendo 

uma leitura atualizada dos fatos. 

A memória tem sua origem biológica, consistindo basicamente numa habilidade 

psíquica de conservar informações e impressões que, socialmente, estabelecem identidades 

e vínculos. Ela se desloca, reorganizando-se, registrando e reagindo às conjunturas. E, 

como afirma Certeau (2014, p. 101): “Longe de ser o relicário ou a lata de lixo do passado, 

a memória vive de crer nos possíveis, e de esperá-los, vigilante, à espreita”. O que dá 

sentido à memória não é a representação da realidade em seus pormenores, mas a 

verossimilhança com os acontecimentos, mantendo ligações que permitam o 

reconhecimento entre as narrativas e os fatos.  

Já a história assume seu dever científico de estudo dos acontecimentos e, apesar de 

seu formato aparentemente estável, estabelecida sob os rigores metodológicos e 

solidificada pela escrita, modifica-se ao receber diferentes interpretações nos momentos de 

leitura. Para Le Goff (1990, p. 52), “a história é a ciência do tempo. Está estritamente 

ligada às diferentes concepções de tempo que existem numa sociedade”.  Ambas, história e 

memória, apresentam em comum a característica de serem narrativas que, quando 

acessadas em diferentes ocasiões, são atualizadas pelas circunstâncias do presente. 

Conforme pode acrescentar Nora (1993, p. 24), “na mistura, é a memória que dita e a 

história que escreve”.  

A memória é o elemento primordial para alimentar e compor a história, integrando 

seu primeiro nível de elaboração. Os relatos orais alicerçam os registros escritos, os quais, 

embora transmitam maior confiabilidade pela sua materialidade, estão sujeitos às 

limitações similares. Memória e história atualizam o passado seguindo princípios 

particulares, mas que integram a lógica comum de recuperar o passado. Todavia, a 

efemeridade, por mais que tente ser freada, inevitavelmente atingirá suas essências, haja 

vista que as intencionalidades presentes nos registros jamais poderão ser reproduzidas com 

integralidade no momento de presentificação. 

 

1.2 A memória é política 

Sempre que é evocada, a memória, seja por meio da lembrança ou do 

esquecimento, atua como referência para a identidade, ditando sua conduta, haja vista a 

existência de uma dialética entre ambas. Uma vez que a memória trata de uma negociação 
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entre o presente e o passado, sua constituição é fundamentalmente política, haja vista que é 

assumido um posicionamento em relação aos fatos recuperados pelas lembranças.  

 
A lembrança é uma imagem construída pelos materiais que estão, agora, à nossa 

disposição, no conjunto de representações que povoam nossa consciência atual. 

[...] O simples fato de lembrar do passado, no presente, exclui a identidade entre 

as imagens de um e de outro, e propõe a sua diferença em termos de ponto de 

vista (BOSI, 1998, p. 55). 

 

A ligação pessoal com o passado, impressões, afetividades, interesses, censura e 

manipulações – independentes de serem voluntárias ou não – remetem diretamente à 

constituição de uma memória individual, de algo que pertence unicamente a uma pessoa, já 

que o comportamento idiossincrático tornaria impossível compartilhar reações, 

sentimentos e sensações idênticos. Sobre o assunto, Ricoeur (2014, p. 107) diz que “a 

memória parece de fato ser radicalmente singular: minhas lembranças não são as suas. Não 

se pode transferir as lembranças de um para a memória do outro”.  

Embora haja o entendimento da existência de uma memória individual, existe 

também a aplicação deste nível de memória na esfera coletiva, como ilustra Halbwachs 

(1990, p. 31):  

Acontece com muita frequência que nos atribuímos a nós mesmos, como se elas 

não tivessem sua origem em parte alguma senão em nós, ideias e reflexões, ou 

sentimentos e paixões, que nos foram inspirados por nosso grupo. Estamos então 

tão bem afinados com aqueles que nos cercam, que vibramos em uníssono, e não 

sabemos mais onde está o ponto de partida das vibrações, em nós ou nos outros. 

 

Nesse sentido, a memória individual seria formada como parte de uma apropriação 

da memória coletiva, uma vez que as lembranças são recuperações referenciadas por 

elementos externos ao sujeito. Preservando seus traços singulares, as duas esferas de 

memória, ao mesmo tempo em que se diferem, também se complementam. A modalidade 

individual, por trazer como base o acúmulo de experiências para o reconhecimento de sua 

autenticidade, passa a ideia de maior fidedignidade. Já a coletiva fornece pontos de 

referência externos para as memórias dos indivíduos. Ela acaba sendo ainda objeto de 

disputa política, já que carrega em si a função de construir a identidade de determinado 

grupo social. Por isso, existe a concorrência pela apropriação da memória coletiva a fim de 

deter o privilégio do seu discurso e uso. 

A memória está vinculada à noção de identidade no processo de percepção do 

“Outro”, o dessemelhante, ocorrendo através da compreensão das características que o 

diferem do indivíduo. A partir da visão daquilo que ele não é, daquilo que o torna único ou 

diferente dos demais, são construídos os referenciais que definem a si próprio. Segundo 
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Pollak (1989, p. 09) “a referência ao passado serve para manter a coesão dos grupos e das 

instituições que compõem uma sociedade, para definir seu lugar respectivo, sua 

complementariedade, mas também as oposições irredutíveis”. 

Nesse processo identitário, a memória está incluída, sendo continuamente acionada 

no entendimento do presente e do futuro a fim de trazer representações que demonstrem as 

percepções dos papéis que os indivíduos desempenham dentro do seu grupo social, bem 

como os modos que se percebem ou se veem, guiadas por uma atitude, por uma escolha de 

posicionamento. E já que os perfis das sociedades são delineados em função da posse da 

memória como componente de fixação da unidade, alguns grupos vão além dos discursos, 

recorrendo ao enquadramento da memória e a certa organização narrativa com a finalidade 

de reafirmar o que lhe convém.  

Similarmente à memória, a identidade também é passível de manipulações e 

flutuações para que sejam reforçadas intencionalidades de quem a domina. O pensamento 

de Pollak (1992, p. 204) complementa tal reflexão, afirmando que: 

 
Podemos dizer que a memória é um elemento constituinte do sentimento de 

identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que ela também é um 

fator extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência de 

uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si.  

 

O que é lembrado e as maneiras de lembrar conferem à memória subjetividades que 

auxiliam a expressar o posicionamento político de quem recorda. A recuperação do 

passado passa por um filtro ideológico, reconstruindo as imagens dos acontecimentos em 

conformidade com aquilo que acredita, e, desse modo, procurando fixar seu ponto de vista, 

reafirmando sua opinião diante do fato lembrado.  

Assim, as lembranças evocadas em Teodorico Majestade correspondem às 

memórias que pertencem a uma determinada classe artística. Assim como qualquer tipo de 

obra artística, que vem a questionar os modelos sociais vigentes, o compromisso do 

espetáculo não é com a reconstrução fiel dos fatos que inspiraram a obra, mas com a 

exposição do ponto de vista do Teatro Popular de Ilhéus. Conforme Hutcheon (1991, p. 

227): 

[...] todas as práticas sociais (inclusive a arte) existem na ideologia e por meio da 

ideologia e, como tal, a ideologia passa a significar as formas nas quais aquilo 

que dizemos e em que acreditamos se liga à estrutura de poder e às relações de 

poder da sociedade em que vivemos. 

 

O enredo de Teodorico Majestade pressentiu parte da agitação pela qual Ilhéus 

seria tomada às vésperas da cassação do prefeito Valderico Reis. Acerca das coordenadas 
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espaço-temporais, a peça indica que a história se desenrola na fictícia Ilha Bela, pequena 

cidade do sertão baiano, na década de 1970, onde prefeito se vê acuado no próprio 

gabinete, ameaçado pelos populares e abandonado pelos seus correligionários. Na histórica 

Ilhéus da primeira década do século XXI, a população e os movimentos sociais 

organizados também cercaram a sede do governo municipal por diversas vezes, até a 

conclusão do processo em agosto de 2007. Apesar de o texto dramatúrgico ter sido escrito 

quase um ano antes da intensificação das manifestações populares, a cena de abertura foi 

premonitória, descrevendo o que viria a acontecer nos momentos finais do mandato de 

Valderico Reis. 

Vejam agora meus amigos, 

meus senhores e senhoras, 

acuado na prefeitura 

sem poder e sem penhoras 

Teodorico está vivendo 

suas derradeiras horas. 

 

Licença pedimos para 

Ilustrar essa questão 

Sabemos que o povo tem 

Boa fé, bom coração. 

Ofertamos com prazer 

A singela encenação (LISBOA, 2011, p. 24). 

 

Teodorico Majestade mantém a negociação contínua entre o passado e o presente, 

funcionando como uma unidade de ligação entre o teatro e a sociedade ilheense, a qual se 

referencia, firme às razões de seus discursos, embora fragmentando a historicidade, com o 

rompimento dos limites de tempo e realidade.  Uma vez que, no entendimento de 

Pesavento (1998, p. 21), “a ficção não seria, pois, o avesso do real, mas uma outra forma 

de captá-lo, em que os limites de criação e fantasia são mais amplos que aqueles 

permitidos ao historiador”. Portanto, a obra assume um caráter desprovido de obrigações 

para com a noção histórica sincrônica, contudo sem se desvincular de suas subjetividades.  

 
A rima está ajeitada 

conforme se pode ver. 

Não se assustem, por favor 

com o que aqui acontecer. 

É tudo bem conhecido 

do eleitor arrependido, 

mas é bom para aprender (Ibidem, p. 25) 

Apesar da existência de uma liberdade ficcional, em Teodorico Majestade é 

revelada uma memória que responde às situações, seja no momento de sua inserção ou nas 

atualizações por meio das lembranças. E essas respostas da memória evidenciam conceitos 

formados a partir de certa perspectiva, estabelecendo, mesmo que momentaneamente, um 
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ponto de vista político. Carmo (2015, p. 176) discorre acerca do jogo de negociações e 

intencionalidades do caráter político presente na memória: 

 
A arena política se desenha e se notabiliza em decorrência das variadas 

negociações que envolvem as relações pessoais no cotidiano. A política, então, é 

o resultado mais evidente deste trato, ou seja, a intencionalidade, sobreposta a 

ditames ideológicos naturalmente apreendidos ou optados ao longo da 

experiência humana, moldam o caráter político do indivíduo. Posto em escala, 

assegura-se que a política é resultado das ações pessoais no tempo, 

historicamente sucedidas, que são recolhidas pela memória em forma de 

experiência tornada inata. 

   
Seja ela individual ou coletiva, a memória é sempre uma representação que recorre 

à noção de semelhança, demonstrando as percepções que indivíduos têm de si e dos outros 

dentro do seu grupo social, bem como os modos que se percebem ou se veem. Contudo, 

essas representações seguem um discurso, um posicionamento, semelhante a um acordo 

sobre o que se deseja ser atualizando, assinalando a atitude política da memória.  

 

1.2.1 Do cordel ao teatro: memória é recuperação 

O posicionamento e intencionalidades do grupo Teatro Popular de Ilhéus são 

explicitados ao longo do espetáculo, através da narrativa em forma rimada, inspirada nos 

moldes da Literatura de Cordel, gênero literário popular, cujo nome está relacionado à 

maneira como os folhetos reunidos em cadernos de, aproximadamente, 10x15 cm eram 

vendidos pendurados em barbantes, nas praças, feiras e mercados. Suas origens datam do 

século XV, na Europa, como parte do costume milenar de se contar histórias tradicionais 

oriundas da literatura oral, pelos cantos populares tradicionais, danças, das narrativas 

populares em verso, piadas, lendas e adivinhações, cuja finalidade, segundo Cascudo 

(2012, p. 26) “não é distrair ou provocar sono às crianças, mas doutrinar, pondo ao alcance 

da mentalidade infantil e popular, por meio de apólogos, estorietas rápidas, o corpo de 

ensinamentos religiosos e sociais que preside a organização do grupo”. 

Além de narrar histórias de santos e heróis, poemas e anedotas, a Literatura de 

Cordel também dava espaço a textos dramatúrgicos, originando o teatro de cordel nos anos 

seiscentos, perpassando os séculos até chegar ao XIX.  

Os textos são curtos, cômicos, sempre úteis e moralizantes [...], caracterizavam-

se como divertimento espalhafatoso, representado a traço grosso. Esse tipo de 

peças, certamente trazido pelas companhias portuguesas no século XIX, tornou-

se então muito comum no Brasil, e era usado para finalizar os espetáculos 

teatrais (depois da apresentação de um drama ou de uma tragédia) 

(GUINSBURG; FARIA; LIMA, 2006, p. 97).   
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Apesar de não haver registros de obras específicas de teatro de cordel escrito no 

Brasil, e sim da encenação de adaptações das histórias, o gênero literário popular ganhou 

força no país a partir da segunda metade do século XIX. Adentrando pelo sertão 

nordestino, o cordel vai além do mero entretenimento, servindo também como fonte de 

informação para as camadas populares. Muitas vezes semianalfabetos, os cordelistas 

traduziam para o povo – em sua linguagem simples, marcada pelo coloquialismo, 

vocabulário rústico e regional – acontecimentos políticos, façanhas de cangaceiros, 

catástrofes naturais e até milagres. O primeiro poeta brasileiro a escrever um cordel foi o 

cantador paraibano Silviano Piruá de Lima (1848-1913), publicando o folheto Zezinho e 

Mariquinha, ou A Vingança do Sultão. A partir da década de 1930, o gênero literário 

popular ganhou mais força em sua distribuição e se espalhou pelo Brasil, mantendo a 

oralidade e as rimas perfeitas como características de seu estilo, moldado para ser lido ou 

cantado em praça pública.  

Também sobre as origens da literatura de cordel em território brasileiro, Curran 

(1973, p. 12) afirma que “pode ser delineada em suas fontes: o movimento espontâneo dos 

poetas populares a escrever e vender poesia antes comunicada de maneira oral, e a 

adaptação à poesia de histórias em prosa que vieram de Portugal”. A princípio, os folhetos 

eram vistos como um misto de jornal e enciclopédia, não estando restritos a narrar feitos de 

santos e heróis ou adaptar clássicos da literatura erudita, mas abordando ainda fatos 

ocorridos nos ambientes sociais dos poetas. Diferente do formato jornalístico, que procura 

abordar os fatos com suposta isenção, a poesia popular noticiava os acontecimentos sob a 

ótica do autor, o qual assumia suas preferências de maneira parcial.  

Mesmo sem o prestígio alcançado durante seu auge, o gênero literário popular 

segue resistindo ao longo da contemporaneidade e os cordelistas atuais aproveitam fatos do 

cotidiano para alimentar o enredo de suas histórias, sempre emitindo seu posicionamento 

pessoal a respeito do que é relatado em suas rimas. Segundo Campos (1977, p. 18), o 

folheto “é a maneira de analisar os fatos sociais, políticos e religiosos [...] denunciando 

costumes, atitudes, preferências e julgamentos. Valiosas informações de interesse 

histórico, etnográfico e sociológico”. Além das histórias para entretenimento dos leitores, 

os livretos também revelam opiniões e críticas com didatismo ou explícitas em sermões 

moralistas.  

Atualmente, os cordéis continuam sendo uma modalidade de crônica sociopolítica, 

nos quais os poetas populares exprimem suas opiniões acerca dos mais diversos 
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acontecimentos. Como consequência do processo de desenvolvimento dos meios de 

comunicação e do efeito da globalização, que diminui as fronteiras de comunicação entre 

os povos, os trovadores populares não se limitam a comentar fatos locais, escrevendo 

também acerca de acontecimentos mundiais, a exemplo do cordelista baiano Minelvino 

Francisco Silva, que escreveu seus versos sobre a Guerra do Golfo - confronto entre os 

Estados Unidos e o Iraque que durou entre 1990 e 1991 - no livreto A guerra do Iraque e a 

loucura de Sadam Russém, de 1991.  

Teodorico Majestade procura deixar sua lição para o público na cena final do 

espetáculo, de modo análogo à literatura de cordel.  

 
Acontece que nossa arte, 

A Cultura Popular, 

sempre dá um jeito 

pra no palco exemplar. 

E dizer pra toda gente 

que a vida pode mudar (LISBOA, 2011, p. 65). 

  

Os moldes da literatura de cordel reforçam o apelo popular de Teodorico Majestade 

e as considerações presentes nas rimas perfeitas explicitam o posicionamento não só do 

autor do espetáculo, mas do grupo Teatro Popular de Ilhéus como um todo. O texto 

expressa o idealismo, percepções, posicionamento e intencionalidades do espetáculo, que 

seria a mobilização popular diante dos eventos de corrupção política vivenciados em 

Ilhéus. O modelo irreverente, tomado emprestado dos cordéis, funciona como estratégia 

para aproximar a plateia não acostumada à linguagem teatral clássica e erudita ao discurso 

levantado pelos artistas. Dessa maneira, o grupo consegue ampliar seu público, alcançando 

aqueles já habituados a consumir o teatro formal e também a parcela da população mais 

familiarizada aos gêneros populares.    

   

1.3 Teatro e memória: em direção à dialética da representação 

O teatro é uma arte, uma forma de expressão humana de pensamentos e sentimentos 

a respeito de algo ou alguém. Seu objetivo enquanto arte não se restringe à mera 

contemplação ou entretenimento de quem o assiste, mas também de comunicar à plateia o 

que os artistas envolvidos no processo pensam e sentem a respeito do que é representado. 

Tudo o que aparece em cena tem a finalidade de comunicar algo, carregando em si a 

responsabilidade de traduzir ao longo da encenação o que as pessoas responsáveis pela 

dramaturgia querem dizer a quem se dispõe a assistir. 
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[...] quando você realmente cria uma obra de arte, ela vai expressar não só o que 

está literalmente dito ou feito, mas também mais alguma coisa, ou seja, ela vem 

com uma sobrecarga de significado, exatamente porque foi criada, ou feita, de 

uma certa maneira e com uma certa intenção (HELIODORA, 2008, p. 07). 

 

Assim como os atores e atrizes interpretam o texto, o público também recebe as 

informações através de seus filtros pessoais. Isso porque o teatro é sempre uma experiência 

única, sendo afetado em todo o seu processo. Em todas as etapas, da criação à encenação, o 

texto, embora inalterado, é constantemente atualizado, ganhando novas perspectivas graças 

às pluralidades identitárias envolvidas dentro e fora dos palcos. Isso impossibilita o 

estabelecimento de um sentido único, de modo similar ao descrito por Pollak (1989, p. 09) 

acerca da multiplicidade dos enquadramentos da memória que são alimentados pela 

história: “Esse material pode sem dúvida ser interpretado e combinado a um sem-número 

de referências associadas; guiado pela preocupação não apenas de manter fronteiras 

sociais, mas também de modificá-las”. E esses pontos de vista a respeito do que entra em 

cena ou não são modificados por cada profissional envolvido, os quais imprimem suas 

vivências individuais e coletivas, sendo que esse processo não se estabiliza nunca, nem 

mesmo quando o espetáculo sai de cartaz.   

O compromisso da memória, bem como o teatro, não é com a fidelidade histórica, 

mas com as particularidades íntimas envolvidas nos processos de registro e recuperação 

dos acontecimentos já ausentes. Nenhum fato é resgatado em sua totalidade, porém em sua 

representação por meio das reminiscências, há uma reconstrução dos fatos em um novo 

contexto permitida pelas circunstâncias do tempo presente.  Segundo Candau (2014, p. 15): 

 
A memória nos dará esta ilusão: o que passou não está definitivamente 

inacessível, pois é possível fazê-lo reviver graças à lembrança. Pela retrospecção 

o homem aprende a suportar a duração: juntando os pedaços do que foi numa 

nova imagem que poderá talvez ajudá-lo a encarar sua vida presente.  

  

Desde suas origens até a contemporaneidade, a função do teatro está intimamente 

atrelada à memória. Seja com a função de celebrar divindades, fixar ensinamentos 

religiosos ou reafirmar os posicionamentos políticos dos artistas, o teatro basicamente 

reconstrói lembranças ou impressões dispostas num texto e as representa a fim de 

presentificá-las. Roubine (2003, p. 195), discorre sobre a associação entre a memória e o 

teatro, a partir das memórias individuais dos artistas e a memória coletiva das quais eles 

fazem parte, bem como a plateia. 

 
Essa memória individual não é hermética nem fechada sobre si mesma. É 

impregnada por uma memória coletiva. Existe aí, potencialmente, espaço para 

um encontro e uma fusão entre o palco e o público. A memória do ator e a do 
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diretor é também sob certos aspectos, a minha, a sua... [...] É preciso delimitar e 

explorar o campo em que essa experiência cruza com a do espectador: herança 

coletiva, feita de valores comuns, de sofrimentos partilhados, de tabus 

assumidos, na qual toda uma sociedade forja sua identidade. 

 

Embora o texto dramatúrgico permaneça inalterado, as circunstâncias nas quais ele 

é interpretado, assim como as conjunturas da formação dos espectadores reconfiguram 

constantemente as memórias evocadas. O texto dramatúrgico, por sua leitura ser uma 

experiência individual, memora o leitor, enquanto a encenação, por ser a ocasião de 

rememoração coletiva entre os artistas e o público, comemora. De acordo com Leenhardt e 

Pesavento (1998, p. 12), “a contemporaneidade de um texto, literário ou histórico, se dá na 

medida em que a sua coerência ficcional é resgatada através da significância que lhe é 

atribuída pelo leitor”. E, em se tratando do teatro, o referido leitor pode ser compreendido 

como aquele que encena o texto, bem como quem o assiste e faz suas leituras pelo 

entendimento de suas percepções. 

O momento da encenação do espetáculo possibilita a coexistência entre história e 

ficção, proporcionando novas leituras individuais dos encenadores e de quem assiste a 

partir da memória coletiva ali apresentada. As releituras da encenação ou do texto 

dramatúrgico facilitam, assim, a criação de ficções inéditas a partir das impressões 

despertadas. E a história que inspirou as criações, acaba ocupando um segundo plano no 

papel a ser desempenhado pela peça, uma vez que o texto anseia a coerência e não a 

verdade.  

 

1.4  Representação e paródia 

Ao reconstruir problemas políticos e sociais verídicos e compartilhá-los com o 

público, o texto teatral recupera episódios históricos carregados, lembrados e vividos por 

um grupo social. No caso de Teodorico Majestade, são representados fatos experimentados 

pela sociedade ilheense contemporânea, através da reinterpretação da memória local. Olga 

Von Simson (2015) reflete acerca desses efeitos da reconstrução de vivências e 

experiências recentes, referindo-se a um mergulhar conjunto e compartilhado no passado, o 

qual traz à tona problemas contemporâneos da vida da comunidade de modo mais 

consciente. Coletivamente atualizadas, essas memórias concedem uma nova perspectiva 

para a análise do que aconteceu, sob a luz do presente e de novas subjetividades. 

O modo que Teodorico Majestade encontra para atualizar história e memória 

ilheenses é através da comicidade. O espetáculo é uma sátira social e política que expõe, 
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através da paródia, personagens históricos e também a sociedade de Ilhéus, que é 

transformada na fictícia Ilha Bela. Hutcheon (1989, p. 54) define paródia como: 

 
A paródia é, pois, repetição, mas repetição que inclui diferença; é imitação com 

distância crítica, cuja ironia pode beneficiar e prejudicar ao mesmo tempo. 

Versões irônicas de “transcontextualização” e inversão são os seus principais 

operadores formais, e o âmbito de ethos pragmático vai do ridículo desdenhoso à 

homenagem reverencial. 

 

A paródia, a qual Teodorico Majestade recorre enquanto meio de ênfase cômica, é 

uma ferramenta eficaz para a efetivação da crítica social. Ela é uma imitação das oposições 

do objeto em questão. A comicidade está presente justamente no fato de poder reconhecer 

o parodiado através das diferenças, da ausência de semelhança, apesar da forma de 

apresentação ser preservada. A paródia deixa claro que está tirando os elementos da sua 

ordem natural, invertendo detalhes e sentidos do objeto em questão. 

 
[...] pode-se entender a paródia como algo mais que uma representação, mais que 

um simples efeito teatral. E nessa direção é preciso recuperar a palavra 

representação num sentido psicanalítico. E isto não é difícil nem muito 

complexo. Pois se a ideia de representação implica o sentido de dramatizar algo, 

o conceito psicanalítico de representação se define como uma re-apresentação. 

O que é isto? A re-apresentação psicanalítica seria a emergência de algo que 

ficou recalcado e que agora volta à tona. [...] Ora, o que o texto parodístico faz é 

exatamente uma re-apresentação daquilo que havia sido recalcado. Uma nova e 

diferente maneira de ler o convencional. É um processo de liberação do discurso. 

É uma tomada de consciência crítica (SANT’ANNA, 2003, p. 31). 

 

Ao invés da praia, o cenário é o sertão. Contudo, entre as oposições, são 

preservadas as essências dos fatos, disfarçados pelos nomes diferentes, mas de sonoridade 

semelhante. As personagens caricatas, que exageram em detalhes sutis, mas capazes de 

serem reconhecidas pelo público que vivenciou os acontecimentos históricos, vêm a 

reforçar o tom paródico. O próprio espetáculo revela em si sua real intenção, em um trecho 

inserido após a conclusão do processo de cassação do prefeito Valderico Reis, em 2008. 

Na peça, o presidente da Câmara de Vereadores, Gersinaldo Quina, alerta o prefeito 

Teodorico Majestade sobre as manifestações dos artistas em frente ao paço municipal 

(LISBOA, 2011, p. 39): 

 
Gersinaldo: Pois eles fizero um teatro 

 Contano os seus robo tudo. 

 Tão apresentano aí na porta 

 Artista é bicho linguarudo. 

Teodorico: É mermo? Eu virei teatro? 

Gersinaldo: Tu é muito do cabeçudo. 

 

Gersinaldo: O nome da peça é assim: 

 Teodorico Majestade 

 Eles conta seus desmando 
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 Sua falta de hombridade 

 Colocam sua bunda na rua 

 Denuncia suas maldade. 

  

Revelando as fragilidades e os defeitos das personagens, Teodorico Majestade 

consegue se afirmar como uma comédia. O riso provocado não é apenas pela exposição 

ridícula das personagens, mas, acima de tudo, por causa de suas deformidades morais. O 

deboche é uma maneira que o Teatro Popular de Ilhéus encontra ainda para punir e criticar 

os agentes políticos da histórica Ilhéus. A peça não se coloca como um retrato idêntico aos 

acontecimentos, deixando claro para o público seu intuito de enfrentamento por meio da 

sátira.  

As personagens representadas são destituídas de qualquer tipo de poder que possa 

vir a intimidar a plateia. Há um desnudamento que expõe as fraquezas das autoridades, 

através de uma perspectiva que coloca a seriedade da corrupção política como algo 

patético. Segundo Bergson (1983, p. 92), “o riso é, antes de tudo, um castigo. Feito para 

humilhar, deve causar à vítima dele uma impressão penosa. A sociedade vinga-se através 

do riso das liberdades que se tomaram com ela”. Em Teodorico Majestade, o jogo de 

reverência aos políticos, naturalizado no cotidiano da sociedade, é desconstruído e 

invertido, empoderando cidadãos comuns, concedendo-lhes a oportunidade de zombar 

daqueles que, numa hierarquia social, estariam numa posição superior. 

 A excentricidade, a quebra de barreiras e o extravasamento que são propiciados 

pelo cômico, elemento que compõe o cerne da paródia, estão implícitos na concepção 

bakhtiniana de carnavalização. Para o filósofo, o espetáculo carnavalesco simbolizava a 

paródia da vida comum, com a transgressão do que é socialmente aceitável e abolição das 

hierarquias, quando o periférico se apropriava do centro simbólico da sociedade, havendo a 

liberdade de contato entre marginalizados e autoridades dos poderes constituídos, como a 

Igreja e o Estado. Seria como o lado avesso do universo, com ciclo de vida e morte 

determinado, onde a praça pública virava o centro das festividades. No período da Idade 

Média, as produções literárias satíricas e as paródias estavam presentes, sobretudo 

relacionadas aos festejos populares análogos ao carnaval.  

A chamada parodia sacra parodiava todos os aspectos do culto: liturgia, hinos, 

salmos, Evangelhos e orações, e outros gêneros eram igualmente alvo do riso 

paródico: decretos, epitáfios, testamentos, etc., cujo sentido residia no 

rebaixamento ou destronamento de tudo o que era elevado, dogmático ou sério 

(SOERENSEN, 2011, p. 321). 
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De acordo com Bakhtin (1987, p. 05), o riso integra os rituais de celebração da 

humanidade desde os primórdios: “No folclore dos povos primitivos [...] a existência de 

cultos cômicos, convertiam as divindades em objetos de burla e blasfêmia; paralelamente 

aos mitos sérios, mitos cômicos e injuriosos; paralelamente aos heróis, seus sósias 

paródicos”. E, apesar de ser um período histórico conhecido como Idade das Trevas, as 

sociedades desfrutavam de determinados períodos em que tinham consentimento para 

infringir as ordens.  

 
Pode-se dizer (com algumas ressalvas, evidentemente), que o homem medieval 

levava mais ou menos duas vidas: uma oficial, monoliticamente seria e sombria, 

subordinada a rigorosa ordem hierárquica, impregnada de medo, dogmatismo, 

devoção e piedade, e outra público-carnavalesca, livre, cheia de riso 

ambivalente, profanações de tudo o que e sagrado, descidas e indecências do 

contato familiar com tudo e com todos (Idem, 1981, p. 122) 

 

Ao longo do Renascimento, o carnavalesco se sobressaía dentre os maiores gêneros 

literários, mas seu declínio começaria a partir do século XVII, quando a festa perde o 

caráter popular da praça pública e passa a ser encerrada nos salões da nobreza. Por isso, o 

carnaval passou a ser uma festa segmentada, separando os aristocratas dos plebeus. Ainda 

no século XVII, a comédia passou a ser classificada como gênero menor pelos teóricos 

teatrais a partir da releitura da Poética de Aristóteles. A tradução da obra para o francês em 

1671 influenciou ainda mais as concepções artísticas europeias, incluindo a literatura e a 

dramaturgia. Conforme a descrição de Roubine (2003, p. 22), “a França letrada logo se 

apaixona pelos debates provocados pelo modelo dramatúrgico descrito na Poética. Todo 

autor que pretenda qualidade ou que vise conquistar um poder econômico-intelectual deve 

reivindicar um conhecimento aprofundado da Poética e de seus comentadores”. Uma vez 

que as investigações do pensador grego não se aprofundavam no estudo da comédia, mas 

exaltavam a tragédia, o irracional e o grotesco passaram a ser refutados, prevalecendo a 

estética da valorização do sublime e das virtudes. 

Todavia, o cômico sempre está a postos para se manifestar, uma vez que o ser 

humano ri do inesperado, daquilo que rompe com a lógica, derruba hierarquias e inverte 

papéis sociais. De acordo com Bergson (1983, p. 25): 

 

O aspecto cerimonioso da vida social deverá, portanto, encerrar certa comicidade 

latente, a qual só espera uma ocasião para exibir-se plenamente. Poderíamos 

dizer que as cerimônias são para o corpo social o que a roupa é para o corpo 

individual: devem a sua seriedade a se identificarem para nós com o objeto sério 

a que as liga o uso, e perdem essa austeridade no momento em que nossa 

imaginação as isola dele. 
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A sátira social surge como uma forma de evidenciar as misérias humanas, 

ressaltadas pela paródia, pelo caricato, exponenciadas pelo grotesco. Ao retratar 

autoridades como objetos de chacota, o riso surge como uma libertação daqueles que se 

sentem oprimidos. Ele atua como uma denúncia, revelando o lado débil daqueles que se 

impõem como poderosos. Desse modo, Teodorico Majestade utiliza a paródia enquanto 

recurso cômico e também de revelação das deformidades que compõem os bastidores da 

corrupção política. Ao povo que compõe o público é permitido um tipo de vingança 

através do riso. 

Este formato que utiliza o riso para tecer críticas sociais, é típico dos gêneros 

cômicos que fazem parte da antologia do teatro nacional: a comédia de costumes e o teatro 

de revista. O primeiro, símbolo da dramaturgia brasileira do século XIX, foi inaugurado 

em 04 de outubro de 1838, quando estreou O juiz de paz na roça, de Luiz Carlos Martins 

Pena. A princípio, censurada por intelectuais, mas com grande aprovação dos populares, as 

peças seguiam os recursos cômicos das farsas, incluindo em seus enredos disfarces, 

pancadarias, perseguições em cena e até mesmo aspectos lúdicos. Os textos dramatúrgicos 

eram recheados pelo realismo e estilização cômica, com o exagero dos personagens 

retratados, inspirados muitas vezes pelos tipos da sociedade da metrópole ou da zona rural, 

revelando características como hipocrisia, desonestidade e ingenuidade.  

Acerca do precursor brasileiro da comédia de costumes, Faria (2012, p. 14), diz que 

Martins Pena “constrói a comédia com pleno domínio das regras do gênero: sabe como 

armar o enredo e pôr em pé os personagens, bem como provocar o riso no espectador, 

conciliando a comicidade burlesca com a crítica aos costumes de seu tempo”. Os seus 

textos cômicos revelavam os acontecimentos cotidianos da sociedade brasileira, em 

especial, a do Rio de Janeiro. 

 
O Martins Pena comediógrafo, seja pelo temperamento, seja pela escrita teatral, 

nada tinha de romântico [...] Ao contrário, o escritor brasileiro, em suas peças 

cômicas, satirizou as atitudes exaltadas e as declarações de amor bombásticas. 

Mas foi romântico, ainda que a contragosto, pela época em que viveu e que 

retratou com uma mistura inconfundivelmente pessoal de ingenuidade e 

engenhosidade artística. E tanto mais por possuir em alto grau duas qualidades 

prezadas pela ficção romântica: o senso da cor local e o gosto pelo pitoresco 

(PRADO, 1999, p. 60). 

 

Provavelmente, uma das inspirações para o estilo do comediógrafo brasileiro 

Martins Pena foi o dramaturgo francês Moliére, cujos espetáculos no século XVII teciam 

críticas aos defeitos da humanidade através da sátira. Os comediantes encenavam os 

hábitos corriqueiros praticados pelo público, o qual, inevitavelmente, acabava rindo de si 
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mesmo. Esse efeito de distanciamento permitido pela sátira pode ser entendido a partir de 

Bergson (1983, p. 12) ao explicar que “o vício cômico, por mais que o relacionemos às 

pessoas, ainda assim conserva a sua existência independente e simples; ele continua a ser o 

personagem central, invisível e presente, do qual são dependentes os personagens de carne 

e osso no palco”. 

Segundo Carlson (1997, p. 100), no prefácio de Tartufo, de 1664, Moliére fala 

sobre as intencionalidades de sua comédia, que vai além de agradar ao público, 

provocando o riso, mas que “sua finalidade é corrigir os vícios humanos expondo-os ao 

ridículo”. Ainda acerca das características do teatro de costumes, Roubine (2003, p. 110) 

acrescenta que: 

Trata-se em suma de um teatro-espelho, ou suposto como tal. Sua base teórica é 

dupla. O palco, acredita-se, se empenha em devolver para a plateia uma imagem 

"semelhante" de si própria. Ao mesmo tempo, veicula uma "moral", "diretrizes" 

que pretendem assegurar a gestão harmoniosa da vida cotidiana e de seus 

inevitáveis conflitos. 

 

Com o fim do Império e a Proclamação da República, em 1889, o teatro brasileiro 

ficou ainda mais nacionalista e menos patriota. Inúmeros brasileiros já tinham se 

consolidado como dramaturgos e a irreverência permaneceu como uma das marcas da arte 

cênica feita no Brasil, com o sucesso do teatro de revista. O gênero, marcado pelo luxo, 

números musicais e mulheres em trajes diminutos e com alto apelo popular, foi 

influenciado pelas visitas da companhia francesa Ra-ta-plan. O modelo em voga gerou 

diversas produções que imitavam as vindas da França e até mesmo o nome, a exemplo a 

Tro-lo-ló. Diversas operetas francesas eram imitadas pelos artistas brasileiros, como Orfeu 

na roça, uma paródia nacional inspirada na obra francesa Orfeu no inferno. 

Um dos nomes de destaque do auge do teatro de revista no Brasil foi o maranhense 

Artur Azevedo. Além de dramaturgo, ele escrevia para revistas que cobriam com sarcasmo 

os feitos da República recém-instaurada. Suas obras exploraram vários gêneros que 

fizeram sucesso na época, incluindo traduções e paródias de textos franceses, mas também 

peças nos moldes da comédia de costumes inaugurada por Martins Pena. Apesar de ter sido 

duramente criticado pela elite intelectual, Artur Azevedo escreveu peças célebres: A 

capital federal (1897), que conta as desventuras de uma família mineira ao enfrentar a 

corrupção e imoralidade no Rio de Janeiro, e O mambembe (1904), versando sobre a vida 

de um grupo de atores que circulam pelo Brasil. Ele ainda foi um dos artistas a estimular a 

construção do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, mas não viveu para assistir sua 

inauguração em 1909. 
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A tradição cômica de Martins Pena seguiu firme nas primeiras décadas do século 

XX, surgindo, na década de 1920, nomes como Armando Gonzaga e Gastão Tojeiro. Um 

dos textos mais memoráveis do primeiro é O Ministro do Supremo (1921), crítica à 

corrupção dos cargos públicos brasileiros. Do segundo, a comédia Onde canta o sabiá 

(1920) foi uma das mais remontadas ao contar a história de um brasileiro que, após passar 

um tempo em Paris, volta desprezando o Brasil. Entre as décadas de 1920 e 1930, 

começaram a despontar atores que começaram a experimentar o sucesso pessoal, como 

Oduvaldo Vianna, Procópio Ferreira e Dulcina Moraes, todos se destacando na comédia. 

A comicidade presente nas paródias sociais dos espetáculos teatrais é possibilitada 

e até mesmo potencializada, sobretudo, pelas memórias de quem assiste ou lê o texto 

dramatúrgico, haja vista a afirmação de Laraia (2009, p. 69), de que “o riso é totalmente 

condicionado pelos padrões culturais, apesar de toda a sua fisiologia”. E esses padrões são 

formados pelas imagens e conceitos formados a partir das ideias que o público tem de si, 

reunindo memórias individuais e coletivas que colaboram para o processo de construção 

identitário. O que pode ser considerado ridículo ou não depende da identificação das 

referências utilizadas pelo autor e, conforme Bergson (1999, p. 91), “[...] esse 

reconhecimento implica a evocação de uma imagem passada e a reaproximação dessa 

imagem à percepção presente”. O momento de presentificação da referência indicada como 

recurso cômico, através da atualização da lembrança em menção a um conceito oposto, 

provoca a sensação de absurdo, invertendo a real significação. Conforme Ferrara (1986, p. 

103), “a paródia, metalinguagem pelo riso, encadeia os textos e esclarece o sentido 

daqueles índices, amplificando o jogo de lembranças associativas e indicando, pelas vozes 

que se articulam entre os textos, uma outra direção de leitura”.  

A paródia, bem como o riso, existe em função das memórias, uma vez que é uma 

representação, algo que vem em lugar de outro. Sua subversão depende do conhecimento 

do sentido original daquilo que é apresentado. Paradoxalmente, o cômico é justamente 

provocado pelo reconhecimento da ausência do original.  E, partindo dessa conjectura, o 

texto paródico de Teodorico Majestade utiliza como referência não apenas os episódios da 

Ilhéus histórica, mas eventos universalmente reconhecidos, como a corrupção política e 

seus jogos de conchavos. Assim, o espetáculo consegue se manter atual, independente da 

ciência dos fatos originais que inspiraram seu enredo e personagens. 
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2. MAPEANDO TEODORICO MAJESTADE 

 

 O mapeamento de Teodorico Majestade pode ser iniciado com a compreensão do 

que se trata um grupo teatral, enquanto núcleo que busca o estabelecimento de uma 

identidade coletiva ao longo de seu processo de manutenção. Quando a peça estreou em 

2006, o Teatro Popular de Ilhéus tinha 11 anos de história. Desde a sua fundação em 1995, 

por Équio Reis, o grupo acumulou experiências que possibilitaram a realização do 

espetáculo que serviu como um marco para toda sua trajetória, bem como para a antologia 

do teatro ilheense. O Teatro Popular de Ilhéus se destaca pela sua longevidade em mais de 

duas décadas de resistência e pelas conquistas no campo dramatúrgico nacional, projetando 

a região sulbaiana como celeiro artístico que vai além da literatura do cacau estabelecida, 

sobretudo, pelas obras de Jorge Amado e Adonias Filho. Assim, a respeito dos objetivos 

característicos dos grupos teatrais, Guinsburg, Faria e Lima (2006, p. 163), afirmam que:  

 
Movidos por objetivos semelhantes e experiências sociais comuns, na produção 

contínua de uma série de trabalhos conseguem desenvolver pesquisas 

consistentes, em longos processos de autoexpressão artística que se amparam na 

criatividade do ator e na teatralização de experiências subjetivas, com a 

exploração de temáticas do cotidiano. 

 

O modo como o primeiro elenco do Teatro Popular de Ilhéus foi reunido, a 

ideologia que norteava as primeiras montagens, as pesquisas de linguagens cênicas, os 

contatos com a comunidade, assim como as relações construídas com o poder público, 

influenciaram a construção de Teodorico Majestade. E, após a estreia da peça, a busca por 

universalização, as aberturas de novas possibilidades para o grupo através do 

reconhecimento nacional (com indicação aos Prêmios Braskem e Shell, participação em 

mostras e festivais internacionais de teatro, além de avaliações positivas de críticos 

especializados, como os brasileiros Sebastião Milaré e Valmir Santos e o colombiano José 

Assad), o impacto nas estratégias de sobrevivência enquanto teatro de grupo também 

compõe sua trajetória.  

O próprio nome escolhido para o grupo dá indícios acerca de sua missão inaugural 

de ser uma equipe artística ilheense, que trabalha a partir do entendimento teórico do que 

se trata teatro popular. Conforme Pavis (1999, p. 393): 

 
A noção de teatro popular, invocada hoje com tanta frequência, é uma categoria 

mais sociológica que estética. A sociologia da cultura define assim uma arte que 

se dirige e/ou provém das camadas populares. A ambiguidade está em seu auge 

quando nos perguntamos se se trata de um teatro originário do povo ou destinado 

ao povo. 
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 O conceito de teatro popular, que guiou o grupo ilheense, é muito inspirado nos 

ideais do dramaturgo alemão Bertolt Brecht, de um teatro feito pela e para a classe 

trabalhadora, concebendo a arte dramática enquanto uma possível ferramenta de 

transformação e mobilização social. O teatro não teria mais o papel de formar o espectador, 

sendo norteado pelas necessidades e interesses do público proletário, indo ao encontro da 

comunidade e se dirigindo a ela, e, como complementa Roubine (1998, p. 209), 

 

Os que fazem teatro colocam-se como amadores, ou melhor, como militantes, e 

não mais como profissionais. É que o objetivo visado é diferente. O sonho de 

uma revolução feita senão pelo teatro, ao menos com a colaboração do teatro, 

veio substituir o sonho de uma partilha democrática do prazer cultural. Esse novo 

teatro popular, em vez de glorificar aquilo que une, numa espécie de ilusão 

universalista, faz ver aquilo que divide, numa exigência de lucidez crítica. 

 

Destarte, o Teatro Popular de Ilhéus, seja pela escolha do nome ou inspirado pelo 

idealismo brechtiano, carrega em si a ideia da prática de uma arte em busca de um sentido 

social e político. Entre as escolas teatrais que influenciaram sua trajetória, o grupo bebe, 

primordialmente, no teatro épico de Brecht que “dirige-se à razão e não à empatia, pois os 

sentimentos são privados e limitados. Diante deles, a razão é inteiramente compreensível e 

tem credibilidade” (CARLSON, 1997, p. 371). É por isso que a maioria das montagens do 

grupo mantém uma relação crítica com a sociedade como um todo e suas relações de 

poder. As provocações levantadas pelos artistas, mesmo em textos ficcionais, eram guiadas 

pelos fatos históricos e também pelos questionamentos da própria comunidade. Teodorico 

Majestade surgiu como efeito desses diálogos associado às demandas da própria classe 

artística, que se traveste de povo e reivindica em nome dele. 

Teodorico Majestade não figura apenas como um dos mais de 20 espetáculos 

encenados pelo Teatro Popular de Ilhéus, e sim enquanto divisor de águas, fazendo com 

que a história e a memória de Ilhéus saíssem dos seus limites geográficos basilares e 

pudessem ganhar novos significados, diferentes do contexto e do sentido para os quais 

foram criadas. Com a repercussão da peça em nível nacional, o grupo gradualmente foi se 

desvinculando do propósito de denúncia de um fato específico para falar e ser entendido 

por plateias de diferentes cidades, estados e regiões do Brasil. A partir da repercussão de 

Teodorico Majestade, Ilha Bela deixou de ser exclusivamente uma paródia de Ilhéus para 

se tornar uma sátira dos bastidores da corrupção política em geral.  

 Conforme a afirmação de Moisés (2007, p. 17) de que “toda análise textual é 

contextual”, antes de adentrar no estudo dos aspectos intrínsecos da peça, faz-se necessário 
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realizar, primeiramente, contextualizações históricas a fim de compreender o âmbito e os 

fatores que serviram de referência ao texto paródico. Destarte, para mapear Teodorico 

Majestade, é preciso ir à gênese do Teatro Popular de Ilhéus, averiguar seus primeiros 

intentos e convicções, seus alicerces ideológicos primários, bem como os elementos que 

conectam o espetáculo às circunstâncias históricas que não apenas o inspiraram, mas 

também o afetaram posteriormente. Essa investigação cartográfica visa analisar os passos 

que levaram o grupo a estrear o espetáculo que, ao mesmo tempo em que o aproxima de 

sua origem de crítica política e diálogo com os setores populares da sociedade ilheense, o 

levou a ampliar seu alcance enquanto movimento artístico e afastá-lo de suas origens, 

iniciando, assim, um processo de autofagia. 

 

2.1 TPI ou muito prazer: eu sou o Teatro Popular de Ilhéus 

 Não há muitos registros formais acerca da biografia de Équio Reis (ou Echio Reis, 

como também aparece grafado), idealizador do Teatro Popular de Ilhéus, ou TPI, como é 

chamado corriqueiramente. As parcas fontes acadêmicas ou notas acerca de sua 

participação em trabalhos de terceiros dão conta que o ator, diretor, produtor e dramaturgo 

foi um dos fundadores do Teatro Vila Velha, em Salvador, em 31 de julho de 1964, quatro 

meses após o início da ditadura militar no Brasil. Os jovens artistas que formaram a 

companhia teatral eram dissidentes da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA), conforme descreve Silva (2010, p. 5): 

 
A Sociedade Teatro dos Novos foi criada em 1959 por alunos da Escola de 

Teatro e um professor/diretor. A primeira turma concluinte decidiu se 

desvincular da escola.  Foram os seguintes alunos a tomar tal decisão: Othon 

Bastos, Sonia Robatto, Carlos Petrovich, Carmem Bittencourt, Echio Reis, 

Teresa Sá, Maria Francisca, posteriormente, juntam-se ainda ao grupo 

Nevolanda Amorim, Marta Overbeck, Mario Gusmão, Mário Gadelha e Wilson 

Mello. Liderados por João Augusto, que era professor da Escola, estes jovens 

organizariam o grupo que futuramente construiria o Teatro Vila Velha. 

 

O nome de Équio também aparece na cinematografia nacional
2
, fazendo sete filmes 

no período de 1966 a 1973, incluindo Terra em Transe (1967) do célebre cineasta baiano 

Glauber Rocha, um dos principais líderes do movimento do Cinema Novo. Ele emprestou 

sua voz para narrar o documentário O país de São Saruê (1971), que aborda a 

sobrevivência dos moradores da região do polígono nordestino da seca, Rio do Peixe. Sua 

                                                 
2
 O nome de Echio Reis consta no Internet Movie Database (2016), ou IMDb, base de dados online que traz 

informações sobre cinema, televisão e música de todo o mundo 
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última atuação no mercado audiovisual teria acontecido em uma novela da Rede Record 

em 2000, fazendo uma participação como a personagem Coronel Ventura.  

Pouco tempo depois de instalado em Ilhéus, Équio Reis participou do projeto Terça 

a Três, realizado pela Companhia Caras e Máscaras, entre julho e agosto de 1995, sempre 

às 18h30min das terças-feiras, na antiga Casa dos Artistas. Ele dirigiu os atores Tereza Sá 

e Justino Viana, na apresentação de seu texto e na estrutura da Literatura de Cordel, O 

fiscal e a fateira. Conforme o Memorial Brasil de Artes Cênicas (2016, p. 01): 

  
A proposta era a apresentação de espetáculos com dois atores em cena e um 

diretor. Équio Reis, recém-chegado à região, aproveitou a oportunidade para 

observar o potencial de cada artista que subiu ao palco. Sua intenção era recrutar 

aqueles que atendessem ao perfil desejado para um futuro grupo de teatro 

independente do sul da Bahia. Um grupo que representasse e discutisse, em 

alguma medida, os anseios da comunidade. 

 

 Concluído o projeto, o diretor se reuniu com os atores Romualdo Lisboa, Tânia 

Barbosa, Franklin Costa, Tereza Damásio, Adelson Costa e Val Kakau, os quais aceitaram 

a proposta do diretor de fundar um grupo de teatro independente na cidade. Sob forte 

influência da ideologia de esquerda de Équio, no mesmo ano, o recém-criado Teatro 

Popular de Ilhéus estreou A estória engraçada e singela de Fuscão, o quase capão, e o 

cabo eleitoral, de sua autoria. A montagem seguiu a técnica do teatro invisível,
3
 de 

Augusto Boal. 

Em Fuscão..., o então recém-criado Teatro Popular de Ilhéus tinha como meta 

alertar a população sobre os deméritos do pré-candidato a prefeito, o médico Roland 

Lavigne, que na ocasião exercia seu mandato de deputado federal (1995-1999). 

Supostamente, ele estaria usando cabos eleitorais trocando favores por votos, tendo sido 

investigado pelo Ministério Público Federal por fazer plásticas vaginais em mulheres 

jovens e laqueaduras de trompas em massa, incluindo índias da tribo Pataxó. Lavigne foi 

acusado de ter desviado verbas do Sistema Único de Saúde (SUS), além de fraudes no 

extinto Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps) e ainda, 

conforme citação em matéria da Folha de São Paulo (1995), “de desviar verbas de AIHs 

(Autorização de Internamentos Hospitalares) nos hospitais que possui nos municípios 

baianos de Una e Camaçari”. 

                                                 
3
  Segundo Guinsburg e Lima (2006, p. 173), “consiste na representação de uma cena em um ambiente que 

não seja teatro, e diante de pessoas que não sejam espectadores. [...] O Grupo Boal, conjunto formado por 

ativistas políticos, recorreu ao teatro invisível para discutir e investigar, em comunidades carentes, questões 

de interesse coletivo”. 
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O grupo, capitaneado por Équio Reis, encenava a peça em pontos de ônibus e 

bairros periféricos, retratando um homem ferido pedindo ajuda e um cabo eleitoral de um 

deputado oferecendo o serviço de ambulância, desde que garantissem o voto ao seu 

candidato a prefeito mediante o fornecimento do número do título de eleitor do enfermo e 

seus familiares. A cena do teatro invisível do TPI chegou a provocar revolta entre os 

populares que desconheciam que se tratava de uma encenação. Em depoimento concedido 

a SescTV, no episódio Modos Contemporâneos de Criação Dramática - Vias de buscas e 

rupturas da série Teatro e Circunstância (2013) - Romualdo Lisboa descreve uma das 

situações vivenciadas no bairro periférico do Teotônio Vilela: 

 
O grupo chegava e o espetáculo começava sem anúncio prévio. E as pessoas 

embarcavam na história sem saber que é teatro. [...] Em alguns lugares 

funcionava bem, as pessoas conheciam um ou outro ator. Mas, quando não tinha 

nenhum conhecido, a gente sofria duras penas. Era pedrada, tentativa de porrada 

mesmo. E a gente tinha que correr. Nos espetáculos seguintes, nós buscamos 

cada vez mais deixar claro o teatro. Deixar sempre à mostra todos os elementos 

do espetáculo. 

  

 O segundo espetáculo do Teatro Popular de Ilhéus foi A Via Sacra, de Henri 

Gheón, em 1996. A peça, encenada nas escadarias da Catedral de São Sebastião, em 

Ilhéus, foi reapresentada em 1997, no mesmo local. Em 1998, o grupo estreou o auto 

natalino O Bonequeiro Vitalino (ou nada é impossível aos olhos de Deus e das crianças), 

de Jurema Penna, em 1998. Em 2000, apresentaram O Boi e o Burro a caminho de Belém, 

outro auto de Natal, mas dessa vez escrito por Maria Clara Machado.  

Em 2001, Équio Reis faleceu vítima de um infarto e o grupo passou a ser dirigido 

por Romualdo Lisboa. Nesse mesmo ano, já sem o seu primeiro diretor, o TPI remontou A 

Via Sacra, a qual reapresentou em 2002 e 2003, sempre nas escadarias da Catedral durante 

o período da Semana Santa. Ainda em 2001, estrearam o O fiscal e a fateira; a peça 

infantil O palácio Verde-Gaio, de Júlio César Ramalho e Auto dos Navegantes, de 

Romualdo Lisboa, inspirada no Auto da Barca do Inferno (1517), de Gil Vicente. O grupo 

também integrou o projeto social Comviver, da Fundação Fé e Alegria, voltado para 

crianças em situação de risco do bairro periférico da Esperança, Basílio e Altos da 

Esperança e dos Palmares, a partir desses trabalhos, montaram o espetáculo Comviver 

canta os oprimidos, contando a história de suas próprias comunidades. 

A partir de 2002, o Teatro Popular de Ilhéus deixou de ser apenas um grupo teatral 

e passou a ter uma sede própria, ao assumir a administração da Casa dos Artistas. O 
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casarão histórico, construído pelo intendente de Ilhéus Domingos Adami de Sá, em 1890, 

foi cedido pelo mecenas suíço Hans Koella para uso da classe artística ilheense.  

 
A Casa dos Artistas foi oficialmente inaugurada em 5 de janeiro de 1990. 

Localizada no Quarteirão Jorge Amado, preserva sua estrutura colonial e 

mantém um espaço cultural alternativo, gerado de uma iniciativa particular que, 

na década de 1990, era ponto de encontro entre artistas locais e o público, em 

saraus mensais tradicionais, durante o período em que funcionava como galeria 

(SOUSA; REHEM, 2011, p. 114). 

  

O Teatro Popular de Ilhéus foi convidado pela Secretaria Municipal de Turismo 

para montar um espetáculo em homenagem ao escritor grapiúna
4
 Jorge Amado, em agosto 

de 2002. Assim, Romualdo Lisboa montou Da história às estórias de Gabriela e seu 

Amado, que ocupava todo o quarteirão Jorge Amado, com elenco formado por 100 

pessoas, dividido em várias cenas ao longo do percurso. Uma das cenas foi realizada na 

Casa dos Artistas, extraída do romance jorgeamadiano Gabriela, Cravo e Canela (1958), 

retratando o momento em que o turco Nacib flagra a infidelidade de Gabriela com Tonico 

Bastos. A partir dessa montagem, o então gestor do espaço cultural, Bruno Susmaga, 

sugeriu que o grupo passasse a administrar o local. De acordo com relato da atriz e diretora 

Tânia Barbosa, para documentário da série Teatro e Circunstância (2013) da SescTV: “O 

espaço físico era completamente diferente. Mudamos toda a estrutura de palco para estrear 

Moliére, Sganarello, o corno imaginário. Foi logo após a morte de Équio Reis, então 

estava todo mundo próximo, influenciando para que a gente não desistisse jamais”.  

Sganarello..., texto de Moliére, traduzido por Miécio Tati e dirigido por Romualdo 

Lisboa, foi o primeiro espetáculo que o Teatro Popular de Ilhéus encenou enquanto 

administrador da Casa dos Artistas. O ator, diretor e jornalista ilheense Pedro Mattos - 

antigo diretor do Teatro Municipal de Ilhéus e, após o falecimento de Équio Reis, 

aproximou-se do TPI, trabalhando no Auto dos navegantes - faria parte do elenco, mas 

faleceu em junho de 2002. Em homenagem ao artista, o teatro do espaço cultural foi 

batizado de Pedro Mattos. Com Sganarello, o corno imaginário, o Teatro Popular de 

Ilhéus fez temporada no Teatro Vila Velha, em Salvador. A relação com o grupo 

soteropolitano, o qual teve Équio Reis como um de seus fundadores, foi estreitada, 

principalmente entre o diretor do TPI, Romualdo Lisboa, e o diretor do Vila Velha e do 

Bando de Teatro Olodum, Márcio Meirelles. 

                                                 
4
 Termo utilizado pelos sertanejos para identificar os moradores do litoral, o qual virou sinônimo de habitante 

da região cacaueira sul-baiana. 
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Também em 2002, o Teatro Popular de Ilhéus deixou de ser apenas um grupo 

teatral e se tornou uma organização não governamental (ONG), entidade sem fins 

lucrativos constituída formalmente para a promoção de atividades culturais e educativas. 

Em 03 de abril de 2003, através da Lei 3.005, o grupo foi declarado como de utilidade 

pública municipal. Em 2007, a deputada estadual Ângela Sousa incluiu o TPI na Lei 

Autorizativa Estadual, permitindo a captação de recursos e celebração de convênios com o 

governo estadual. E, no dia 20 de março de 2014, através da Lei 13.000, o grupo recebeu o 

título de utilidade pública estadual, a partir de projeto de lei encaminhado pela deputada 

estadual Neusa Cadore.  

No ano de 2003, o Teatro Popular de Ilhéus teve seu projeto Rodando Ilhéus 

aprovado pelo Fazcultura, circulando por oito bairros da cidade com o infantil Ita - um 

tupinambá em busca do manto sagrado, de Romualdo Lisboa, e Pega pá capá, que reunia 

dois textos em cordel: O homem que pintou a parede e a mulher chupou, de Franklin 

Costa, e O fiscal e a fateira, de Équio Reis. No mesmo ano, estrearam o espetáculo infantil 

A Gema do Ovo da Ema, texto de Sylvia Orthof, dirigido por Tânia Barbosa, e OQuadro, 

texto e direção de Romualdo Lisboa, executado em parceria com a banda de hip-hop 

OQuadro. 

A primeira versão de A estória engraçada e singela de Fuscão, o quase capão, e o 

cabo eleitoral, escrita em 1995, tinha somente as personagens Fuscão, Zé de Boa, Seu 

Fumaça, Dona do Bode, Dona do Cacho e Seu Clodemir. Em maio de 1997, Équio Reis 

escreveu uma versão ampliada da peça e adaptada para salas de teatro, incluindo as 

personagens Dinha, Beleca, Amozão, Das Dori, Peta e Delegado. O enredo não foi 

alterado, permanecendo uma crítica à compra de votos através da troca de favores de um 

deputado, cujo nome não é citado, e que deseja se candidatar a prefeito. Conforme 

indicação de Équio, o cenário da comédia é uma praça, uma rua ou uma esquina de 

qualquer subúrbio ou zona rural. Como o autor viveu no distrito de Castelo Novo, algumas 

personagens foram inspiradas em pessoas que moravam na localidade, a exemplo do nome 

do protagonista que intitula o espetáculo. 

O TPI ensaiou a remontagem do seu espetáculo inaugural com Équio Reis, mas a 

estreia só aconteceu em 2004 na Casa dos Artistas, com a direção de Romualdo Lisboa, 

através do Prêmio de Estímulo à Montagem de Teatro do Estado da Bahia. O novo diretor 

aproveitou as lembranças das falas do autor acerca da semelhança entre as personagens e 

animais, trabalhando nos ensaios a técnica do distanciamento brechtiano, através da 
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deformação do corpo dos atores e atrizes, os quais passaram a imitar os animais sugeridos 

durante a preparação da peça, a exemplo das fofoqueiras Dona do Bode e Dona do Cacho, 

que se assemelhavam a galinhas. Os diálogos são repletos de coloquialismos e 

regionalismos, reproduzindo expressões tipicamente utilizadas por moradores da zona rural 

de Ilhéus, com a escrita integralmente baseada na oralidade.  

A preparação para a remontagem de Fuscão... foi o primeiro ponto de virada para o 

Teatro Popular de Ilhéus, que passou a desenvolver uma metodologia própria, utilizando a 

deformação dos movimentos corporais a fim de despertar o senso crítico dos atores em 

relação ao texto, durante a preparação das personagens e também de suas performances no 

palco. Posteriormente, Romualdo Lisboa nomeou esse trabalho como “Mondrongo”, 

inspirado no poema épico Iararana (1933), de Sosígenes Costa, que utiliza o vocábulo 

como a descrição feita pelos seres mitológicos que viviam no sul da Bahia sobre os 

colonizadores portugueses. Acerca do efeito de distanciamento formulado por Brecht, no 

qual o TPI se baseou para seu efeito de estranhamento, Ferrara (1986, p. 37), explica: 

 

Para poder interferir na realidade é necessário reconhecê-la, mas como processar 

esse reconhecimento se a realidade se tornou rotina, hábito familiar. Há 

necessidade de produzir-se uma interferência que permita ver à distância, isto é, 

longe de condicionamentos. 

  
 Ainda em 2004, o Teatro Popular de Ilhéus apresentou o infantojuvenil Lampiaço 

– o Rei do Cangão, texto de Walmir José, dirigido por Tânia Barbosa. Também no mesmo 

ano, Romualdo Lisboa remontou o espetáculo O contador de histórias grapiúnas, com o 

ator José Delmo. O artista, licenciado em artes plásticas pela Universidade Federal da 

Bahia, também é poeta e integrou um dos movimentos artísticos que agitaram a região 

entre as décadas de 1970 e 1990, o Grupo de Arte Macuco, de Buerarema.  

 
Fundou ao lado de outros artistas grapiúnas, como Ramon Vane, José Araripe, 

Gal Macuco, José Henrique e Marcelo Ganem, o Grupo de Arte Macuco e a 

Feira de Arte de Buerarema. Ao longo de 15 anos foi um movimento que tornou 

Buerarema como o grande celeiro de arte da região (HEINE, 2016). 
 

Em parceria com a Escola Agrícola Comunitária Margarida Alves, localizada no 

Sítio Flor do Iguape em Ilhéus, o Teatro Popular estreou 4Rumo, em 2005. A montagem 

foi escrita e dirigida por Romualdo Lisboa, contando com a participação de estudantes, 

professores e técnicos da instituição de ensino. Foi nesse mesmo ano que o TPI montou sua 

primeira adaptação de Bertold Brecht, Os fuzis da senhora Carrar, primeira peça que 

contou com Elielton Isidoro (Cabeça), enquanto responsável pela trilha sonora. O processo 

de criação da montagem, que se passava durante a Guerra Civil Espanhola, contou com a 



42 

 

 

 

inauguração do projeto de debates Improviso, Oxente!, o qual trazia especialistas para falar 

sobre o assunto, mesclando improvisações cênicas do elenco e também musicais, com 

intervenções dos artistas e também do público, que fazia perguntas ao profissional 

convidado. A partir das discussões geradas, foi questionado o posicionamento do Teatro 

Popular de Ilhéus diante dos escândalos políticos que Ilhéus vinha passando, durante a 

gestão de Valderico Reis, que tinha assumido o executivo municipal no início daquele ano.  

 E em 26 de novembro de 2006, o TPI estreou Teodorico Majestade, as últimas 

horas de um prefeito, fruto das conversas com os representantes da comunidade e das 

notícias que circulavam pela cidade acerca das denúncias contra a gestão de Valderico 

Reis, sobretudo nos programas de rádio e também nos blogs que, na época, davam seus 

primeiros passos como fonte de informação. A respeito da função da montagem, Lisboa 

(2013, p. 119) descreve como “uma resposta aos escândalos da política ilheense [...] e é 

fundamental para a mobilização do processo de cassação do então prefeito do município”. 

 O ano de 2007 foi iniciado com uma crise a ser resolvida pelo Teatro Popular de 

Ilhéus. O não cumprimento do convênio de cooperação com a Prefeitura, assinado em 

2005 e renovado em 2006, comprometeu o funcionamento da Casa dos Artistas, a qual 

veio a fechar suas portas temporariamente. O governo municipal havia se comprometido a 

repassar R$ 3 mil mensais, não cumprindo o último ano do acordo. Em 30 de janeiro, os 

artistas promoveram uma manifestação contra a gestão de Valderico Reis, invadindo a sede 

do governo municipal, o Palácio Paranaguá, prédio histórico que, assim como a Casa dos 

Artistas, foi construído pelo Coronel Domingos Adami de Sá, no início do século XX. 

 

 

Figura 1: Edição do jornal A Tarde de 30 de janeiro de 2007. 
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 A ação dos artistas contra o governo municipal ganhou destaque em matéria do 

jornal A Tarde, de Salvador: 

 
Por volta das 14 horas, os cerca de 50 manifestantes partiram da frente do espaço 

cultural, no centro histórico, em direção à prefeitura. “Só sairemos quando 

pagarem o dinheiro”, afirmou Lisboa. Barrados pela Guarda Municipal, as atores 

e músicos passaram a encenar a peça Teodorico Majestade, que satiriza, com 

linguagem inspirada na literatura de cordel, os desmandos da atual gestão. A 

peça é um dos espetáculos que estava em cartaz na Casa dos Artistas. [...] No 

final da tarde, líderes do movimento conseguiram uma audiência com o recém 

empossado secretário de Cultura, Arléo Barbosa, que disse estar triste com a 

situação precária que se encontra o espaço cultural (GOMES, 2007, p. 20). 

 

O ano de 2007 continuou movimentado para o Teatro Popular de Ilhéus, sendo 

marcado pela realização da campanha Viva a Casa dos Artistas. Com sérios problemas 

estruturais, o imóvel centenário ficou sete meses fechado e precisou passar por reforma 

com troca do emadeiramento do telhado e sua cobertura, de parte do piso também de 

madeira e parte da estrutura interna, vindo a ser reaberto em 20 de dezembro. Os custos das 

obras foram arcados pelos recursos arrecadados com a campanha, a qual teve o cantor e 

compositor Nando Reis como padrinho. O artista era afilhado do ator e diretor Pedro 

Mattos, que integrou o Teatro Popular de Ilhéus, e no mês de junho fez show beneficente 

cuja renda foi destinada à requalificação do espaço cultural. Outro artista de 

reconhecimento nacional que integrou a ação foi o cantor Xangai, acompanhado ainda do 

Bando de Teatro Olodum, que apresentou a peça Ó pai, ó, de Márcio Meirelles. Na época, 

a campanha recebeu ajuda de artistas, funcionários públicos, políticos, comunicadores e 

empresários locais, sendo um dos maiores entusiastas Raimundo Kruschewsky Ribeiro, o 

popular Barão de Popoff. A afiliada da Rede Globo na região, a Tv Santa Cruz, reforçou o 

elenco de apoiadores da Viva a Casa dos Artistas, veiculando propagandas institucionais 

da iniciativa em sua grade de programação. Em publicação do dia 07 de abril de 2007, o 

blog Jacarandá da Bahia publicou matéria sobre a iniciativa: 

 
[...] o apoio pode ser através da compra de ingressos para os shows e eventos 

realizados pela Casa, ou se tornando um Amigo da Casa, que é aquele que faz 

doações em dinheiro ou materiais para recuperação do espaço, ou ainda, contrata 

os produtos culturais oferecidos, como: esquetes teatrais, espetáculos, oficinas, 

recreação artística para crianças e adolescentes, dentre outros (GRANDE..., 

2016, p. 07). 

 

A administração da Casa dos Artistas foi reforçada quando o Teatro Popular de 

Ilhéus foi selecionado pelo governo estadual como um dos grupos apoiados pelo Programa 

de Ações Continuadas a Instituições Culturais, iniciativa da Secretaria de Cultura do 
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Estado da Bahia, através do Fundo de Cultura da Bahia. Também em 2007, o TPI passou a 

receber recursos para manutenção do espaço, que antes contava apenas com a renda obtida 

com a venda de ingressos dos espetáculos, souvenires, além das mensalidades das oficinas 

e cursos oferecidos, uma vez que, embora tenha negociado com a gestão do espaço cultural 

para regularizar o cumprimento do convênio no início daquele ano, o governo de Valderico 

Reis não honrou o convênio firmado junto ao governo municipal. 

O antigo núcleo infantojuvenil do Teatro Popular de Ilhéus resolveu se tornar um 

grupo independente, sendo criada a Cia. Boi da Cara Preta - Núcleo de Atividades para 

Infância e Juventude do TPI, a qual compunha junto com a A-RRISCA Cia. de Dança, as 

bandas Improviso Nordestino e Dr. Imbira, os grupos residentes da Casa dos Artistas de 

Ilhéus, a qual seguia sob a administração do TPI. Em dezembro, o grupo estreou o musical 

Auto do Boi da Cara Preta, escrito por Romualdo Lisboa e dirigido por Tânia Barbosa, 

sem o estímulo de editais ou qualquer tipo de financiamento externo. O elenco da época foi 

composto por adolescentes egressos da oficina de teatro ministrada pela diretora da 

montagem. A peça, inspirada no folclórico bumba-meu-boi nacional, também foi 

influenciada pelo bumba-meu-boi de Seu Oreco, realizado no povoado ilheense de 

Urucutuca. O violeiro Azulão Baiano ajudou o grupo no processo de escolha das canções 

tradicionais que faziam parte do folguedo popular e ganharam novos arranjos feitos pelo 

diretor musical Cabeça. A coreógrafa Érica Ocké contribuiu com a coreografia do auto 

natalino que era encenado nas ruas. A peça foi remontada em 2012, com ampliação do 

elenco e renovação dos adereços, figurinos e nova trilha sonora. 

Em setembro de 2008, o TPI foi contemplado pelo programa Pontos de Cultura da 

Bahia da Secretaria de Cultura estadual em parceria com o Ministério da Cultura, através 

do programa Mais Cultura. O projeto aprovado consistia na implantação do Núcleo de 

Produção Audiovisual. No seu primeiro ano de funcionamento, ganhou o nome de Núcleo 

de Produção Audiovisual da Casa dos Artistas, em referência ao espaço cultural onde 

funcionava, mudando depois para Núcleo de Produção Audiovisual do Teatro Popular de 

Ilhéus e, em seguida, Mondrongo Filmes. As atividades do Ponto de Cultura incluíam 

ações de fomento à produção audiovisual local e seria implantado em três fases, sendo a 

primeira voltada para vídeo, a segunda para áudio e a terceira para ampliação das ações. 

Sob a coordenação do comunicólogo Felipe de Paula, o lançamento aconteceu no dia 07 de 

março de 2009, com a abertura do edital Concurso de Apoio à Produção de Videoclipes. A 

seleção contemplou duas propostas: Jeep, da banda Mendigos Blues e Sistema de doido, do 
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cantor e compositor Sérgio di Ramos. Em maio do mesmo ano, o Núcleo realizou o 

Seminário de Audiovisual da Casa dos Artistas, reunindo profissionais e acadêmicos, e 

iniciou as atividades do Cineclube Équio Reis, com a exibição de filmes seguidos de 

discussões sobre a temática abordada.  

A implantação do Núcleo de Produção Audiovisual acabou prejudicada após não 

receber os equipamentos encomendados junto à empresa carioca Genlock, inviabilizando o 

início das produções em vídeo. Nos anos seguintes, o Teatro Popular de Ilhéus abandonou 

a proposta que foi submetida à Secretaria de Cultura do Governo do Estado da Bahia, não 

desenvolvendo projetos voltados para o áudio e restringindo as produções em vídeo aos 

espetáculos e atividades desenvolvidas pelo próprio grupo. 

O anúncio dos governos estadual e federal sobre a instalação do Complexo 

Logístico Intermodal Porto Sul, no litoral norte de Ilhéus, preocupou a comunidade 

acadêmica, ambientalistas e empresários do segmento turístico. A obra, que integra o 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal, além do Porto, inclui 

o Aeroporto Internacional, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) e a Zona de 

Processamento de Exportações (ZPE), que seriam instalados na área de um minicorredor 

ecológico que engloba a Área de Proteção Ambiental (APA) da Lagoa Encantada, o Parque 

da Esperança e o Parque Estadual da Serra do Conduru. 

As inquietações acerca dos possíveis danos socioambientais geraram temas para o 

projeto de debates Improviso, Oxente! do Teatro Popular de Ilhéus. E, em 31 de maio de 

2008, o grupo estreou a opereta Porto Sul - artimanha do mal, durante o projeto Improviso 

Itinerante, Oxente! realizado no distrito de Serra Grande, município de Uruçuca, que 

também seria um dos afetados pelo empreendimento. Em 05 de junho, dia do Meio 

Ambiente, o espetáculo foi encenado em frente à Casa dos Artistas, na Rua Jorge Amado. 

Escrito e dirigido por Romualdo Lisboa, com músicas de Cabeça, a montagem era uma 

sátira ao modelo de implantação do Porto Sul. A manifestação aconteceu em parceria com 

a Associação Ação Ilhéus, que depois viraria Instituto Nossa Ilhéus, com apoio dos 

estudantes do Instituto Nossa Senhora da Piedade. 

A opereta Porto Sul - artimanha do mal passou a ser apresentada em diversos 

eventos promovidos pela Bahia Mineração Limitada (Bamin), empresa sócia do Governo 

Estadual no empreendimento e cujo controle acionário pertence ao Eurasian Resources 

Group, que, segundo informação do site da companhia (QUEM..., 2016, p. 01), é “um dos 

principais produtores de recursos naturais que incorporou os ativos da ENRC”. Um dos 
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protestos realizados pelo Teatro Popular de Ilhéus aconteceu durante evento esportivo 

patrocinado pela Bamin, na Avenida Soares Lopes, em 14 de dezembro de 2008. Ao lado 

da concentração dos atletas e dos pontos de partida e chegada da corrida, os artistas 

montaram um pequeno tablado, ao lado da Catedral de São Sebastião, onde executaram as 

músicas e encenaram as cenas da opereta.  

 
[...] o protesto foi integrado pelo Departamento de Ciências Exatas da 

Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), empresários do trade turístico e 

entidades como a ONG Ação Ilhéus e o Instituto Floresta Viva. “Nosso objetivo 

é chamar a atenção da comunidade sobre os riscos que corre nossa região, já que 

o local apontado para o mega-empreendimento está em uma Área de Proteção 

Ambiental (APA)”, disse o autor e diretor da montagem, Romualdo Lisboa 

(OPERETA..., 2016, p. 01). 
 

A relação próxima entre o Teatro Popular de Ilhéus e a comunidade acadêmica e 

científica foi se estreitando com o passar dos anos, gerando novos projetos e espetáculos. A 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) elegeu 

2009 como ano internacional da astronomia. Esse foi o motivo pelo qual o Observatório 

Astronômico da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) propôs ao Teatro Popular de 

Ilhéus a montagem de um espetáculo que auxiliasse na popularização da referida ciência. A 

partir disso, Romualdo Lisboa deu início ao processo de montagem de Vida de Galileu, 

adaptação do texto de Bertolt Brecht, com pesquisas para a peça, através do projeto de 

debates Improviso, Oxente!, reunindo especialistas sobre a temática e os contextos 

históricos e sociais da época das descobertas de Galileu Galilei, realizadas entre os séculos 

XVI e XVII. De acordo com o site do Observatório Astronômico (2016), a peça contou 

com financiamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, vindo a estrear em fevereiro de 

2010 e permanecendo em cartaz durante três meses.  

As apresentações de Vida de Galileu aconteciam no prédio histórico do Palácio 

Episcopal, construído em 1928 para funcionar como residência dos bispos da Diocese de 

Ilhéus, mas que, na época, abrigava parte da Escola Santa Ângela, administrada pelas 

Irmãs Ursulinas. O espaço passou por pequenos reparos feitos pelo grupo e seus cômodos 

serviram para a execução do espetáculo que tinha cerca de quatro horas de duração. Nesse 

período, o público era convidado a observar o céu com lunetas similares às utilizadas por 

Galilei em 1610, quando ele visualizou as luas de Júpiter e publicou suas descobertas no 

livro Siderius Nuncius, traduzido como Mensageiro das Estrelas.  

Para celebrar o dia internacional do teatro e do circo, em 2009, o TPI reuniu artistas 

de Ilhéus e Itabuna para a realização de 12 horas ininterruptas de espetáculos na Rua Jorge 
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Amado, em frente à Casa dos Artistas. Intitulado de Tome Teatro!, o evento ofereceu, 

gratuitamente, apresentações de teatro, dança, música e poesia. A primeira edição foi 

realizada no dia 27 de março de 2009, contando com 24 atrações no período das 10 às 22 

horas. As cadeiras do público eram colocadas entre os dois palcos e, a cada mudança de 

atração, a plateia se virava para assistir aos artistas.  

A segunda edição do Tome Teatro! seguiu a mesma estrutura da primeira, mas com 

atrações diferentes. No dia 26 de março de 2010, o Teatro Popular de Ilhéus reuniu, 

novamente, artistas regionais que se revezaram entre os dois palcos durante 12 horas 

ininterruptas de 26 apresentações. E, mesmo com as duas experiências exitosas, o Teatro 

Popular de Ilhéus deixou de realizar a maratona artística nos anos seguintes. 

No ano de 2010, o Teatro Popular de Ilhéus estreou Nazareno contra o Dragão da 

Maldade. O espetáculo contemplado pelo edital Manoel Lopes Pontes, financiado pela 

Fundação Cultural do Estado da Bahia, celebrou os 15 anos de fundação do grupo ilheense. 

A montagem, escrita e dirigida por Romualdo Lisboa, foi inspirada nas manifestações de 

Barreto, presidente da Associação de Moradores da Vila Nazaré, bairro periférico da 

cidade, que no final da década de 1990 e início dos anos 2000, saía pelo centro da cidade, 

pedalando em sua bicicleta, pintado com lama do mangue e empunhando cartazes de 

protesto. O site Pimenta na Muqueca (2016) descreveu o que a montagem se 

disponibilizava a proporcionar ao público: “a peça oferece uma experiência única, 

verdadeira imersão no universo da miséria humana. O chão do teatro coberto de lama, piso 

típico da Vila Nazaré”. 

 O Teatro Popular de Ilhéus foi selecionado pelo Serviço Social da Indústria (SESI) 

-São Paulo, através do edital de montagens inéditas e, em maio de 2011, estreou O inspetor 

geral - sai o prefeito, entra o vice, adaptação em cordel do clássico de Nikolai Gogol feita 

por Romualdo Lisboa. O grupo passou quatro meses em cartaz na capital paulista, nos 

teatros do SESI AE Carvalho e Vila das Mercês. A peça, uma continuação de Teodorico 

Majestade, abordava os escândalos do vice-prefeito, Gilton Munheca, que teria assumido o 

governo após a cassação de Teodorico. Assim como Teodorico, O inspetor geral também 

era uma sátira dos escândalos políticos envolvendo a gestão do sucessor de Valderico Reis, 

Newton Lima. Todavia, a montagem não surgiu como uma manifestação espontânea do 

grupo, uma vez que seu texto foi finalizado durante o processo de pré-produção, já em São 
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Paulo, e a estética do espetáculo tinha como inspiração o Movimento Armorial Brasileiro
5
, 

criado por artistas de Pernambuco em 18 de outubro de 1970: 

Diferente de Teodorico Majestade, O inspetor geral do Teatro Popular de Ilhéus 

buscava a reprodução da estética do “erudito popular”, misturando elementos da cultura 

popular com o gênero burlesco, que pode ser compreendido como: 

 
[...] uma forma de cômico exagerado que emprega expressões triviais para falar 

de realidades nobres ou elevadas, mascarando assim um gênero sério por meio 

de um pastiche grotesco ou vulgar: é a explicitação das coisas mais sérias por 

expressões totalmente cômicas e ridículas (PAVIS, 1999, p. 35)  

 

Enquanto Teodorico Majestade colocava o povo em posição de protagonismo, 

funcionando como denúncia aos crimes de corrupção política e conclamando a 

mobilização popular, O inspetor geral mudou o foco e deu voz aos artistas, que se 

apresentavam como críticos das atuações dos políticos corruptos, como anunciava a cena 

de abertura do espetáculo: 

 
Para história começar 

Pedimos sua permissão 

Desculpem os exageros 

É para carregar de emoção 

De conteúdos exemplares 

Pois somos artistas populares 

Gente de bom coração (LISBOA, 2011, p. 82) 

 

Apesar de ser uma paródia dos acontecimentos políticos de Ilhéus, o público 

ilheense demorou de poder conferir o resultado de O inspetor geral. Devido ao contrato 

assinado com o SESI- São Paulo, o TPI não podia encenar a peça antes do final do 

contrato, que terminou em novembro de 2011. Antes de ser encenada na cidade, a peça foi 

indicada ao Prêmio Shell de Teatro de 2012, na categoria especial. E, apenas no dia 24 de 

fevereiro, o espetáculo foi encenado na cidade, no palco do Teatro Municipal de Ilhéus, já 

que a estrutura da montagem foi pensada para os teatros paulistanos e não cabia no palco 

diminuto do espaço cultural administrado pelo Teatro Popular de Ilhéus. A ansiedade do 

público em ver a peça satírica lotou os mais de 300 lugares da plateia do Municipal e gerou 

também certa expectativa entre aqueles que poderiam ser reconhecidos ou se reconhecer na 

                                                 
5
 Como consta em Guinsburg e Lima (2006, p. 39): “A Arte Armorial Brasileira é aquela que tem como 

característica principal a relação entre o espírito mágico dos folhetos do Romanceiro popular do Nordeste 

(literatura de cordel), com música de viola, rabeca, ou pífano que acompanha suas canções e com a 

xilogravura que ilustra suas capas, assim como o espírito e a forma das artes e espetáculos populares em 

correlação com este Romanceiro.”  
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obra. A nota do site Pimenta na Muqueca publicada momentos antes da data de estreia 

dava conta da tensão. 

 
Dadas as inevitáveis comparações entre os personagens da ficção e algumas 

figuras da realidade ilheense, havia hoje um burburinho no Palácio Paranaguá, 

sede do governo municipal, onde Ilha Bela pode de repente se materializar, 

transformando o risível em lamentável. Nos corredores e salas, tinha quem 

apontasse o desconforto de algum secretário com uma suposta semelhança 

indigesta, mas não faltava gente morrendo de vontade de assistir à peça, que já 

fez sucesso em palcos de São Paulo, mas só agora chega a Ilhéus 

(QUALQUER..., 2016, p. 01) 
  

Ainda em 2011, o Teatro Popular de Ilhéus aumentou sua parceria com a produção 

literária regional com o lançamento do selo editorial Mondrongo. A primeira publicação 

foram os textos dos espetáculos Teodorico Majestade, as últimas horas de um prefeito e O 

inspetor geral - sai o prefeito, entra o vice, lançado em 1º de outubro. O livro conta com 

apresentação de Márcio Meirelles e as críticas de Teodorico Majestade feitas pelo 

jornalista, crítico e pesquisador de teatro, Sebastião Millaré, e pelo ator, dramaturgo e 

professor colombiano, José Assad. O escritor Gustavo Felicíssimo foi o responsável pela 

implantação do projeto. 

Outros dois livros com textos de espetáculos do Teatro Popular de Ilhéus foram 

publicados pelo selo Mondrongo: Lendas da Lagoa Encantada e 1789, ambos de autoria 

de Romualdo Lisboa e publicados em 2013. Enquanto esteve vinculada ao TPI, a editora 

publicou dezenas de livros de poesia, estudos acadêmicos, ficção científica, terror, contos 

de autores baianos, incluindo os consagrados Jorge de Souza Araújo e Aleilton Fonseca. 

Em 2014, a editora Mondrongo deixou de integrar o Teatro Popular de Ilhéus e passou a 

realizar seus trabalhos de maneira independente, continuando com Gustavo Felicíssimo 

como editor. 

 O musical infantojuvenil Lendas da Lagoa Encantada foi a estreia do ano de 2012 

da Cia. Boi da Cara Preta. Escrito por Romualdo Lisboa e dirigido por Tânia Barbosa, o 

espetáculo foi financiado pelo Prêmio Manoel Lopes Pontes - Edital de Estímulo a 

Montagem de Teatro do Estado da Bahia do Fundo de Cultura e Fundação Cultural do 

Estado da Bahia. A pesquisa para a peça teve como base o projeto Improviso, Oxente!, 

reunindo especialistas não apenas sobre as lendas e os mitos que envolvem o povoado 

ilheense da Lagoa Encantada, mas também técnicos e acadêmicos que apresentaram dados 

sobre a Área de Proteção Ambiental em que está inserida a localidade e os possíveis 

impactos dos empreendimentos anunciados pelo Governo Estadual para a região para 
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escoar o minério de ferro produzido na cidade baiana de Caetité: o Porto Sul e a Ferrovia 

Oeste-Leste. O trabalho contou com a coordenação pedagógica de Reinaldo Soares, autor 

do livro As Lendas da Lagoa Encantada e o Imaginário Popular, derivado de sua 

dissertação do mestrado acadêmico em Cultura e Turismo pela UESC, O Encanto da 

Lagoa: O imaginário histórico-cultural como elemento propulsor para o Turismo Cultural 

na Lagoa Encantada, de 2004. 

 Na apresentação do livro que traz o texto de Lendas da Lagoa Encantada, 

publicado em 2013 pela editora Mondrongo, Romualdo Lisboa explica que o enredo foi 

baseado no poema épico Iararana de Sosígenes Costa. Enquanto o poeta falava sobre o 

ponto de vista dos personagens míticos sobre a chegada dos colonizadores portugueses no 

extremo-sul da Bahia, o dramaturgo do TPI se inspirou livremente na obra, aproximando-a 

das tradições do povoado ilheense. 

 
Naquele momento, outubro de 2011, estávamos em temporada em São Paulo, 

envolvidos com nossa montagem de O inspetor geral, que foi construída a partir 

de uma técnica que nós batizamos de mondrongo, personagem de Iararana [...] 

Foi envolvido nesse jogo, influenciado pelas dezenas de leituras de Iararana que 

se desenhou a nossa história. [...] Mas não é somente isso. Os artistas e técnicos 

do Teatro Popular de Ilhéus, nos últimos anos, se dedicam criteriosamente a 

entender o modelo de “desenvolvimento” imposto pelo Estado brasileiro, através 

do PAC - Plano de Aceleração do Crescimento, e as muitas obras gigantescas 

que ele envolve. [...] A questão que a peça quer colocar em discussão é saber se 

esse modelo de desenvolvimento que prioriza o capital estrangeiro, as grandes 

corporações e multinacionais, contempla os anseios do povo de uma região 

assolada, há anos, por uma crise econômica de enormes proporções. (LISBOA, 

2013, p. 09-10). 

  

Em 16 de março de 2012, no Teatro Pedro Mattos da Casa dos Artistas, a Cia. Boi 

da Cara Preta estreou Lendas da Lagoa Encantada, reunindo elementos da contação de 

histórias, encenando parte do antigo festejo do Terno de Reis e retomando personagens do 

imaginário grapiúna, a Mãe D’Água, o Nego D’Água, a Biatatá, Mula sem Cabeça e 

Caipora, reunidos contra um empreendedor indiano, que ameaça o equilíbrio ambiental e 

ignora as tradições populares locais. A peça contava com inserções audiovisuais de cenas 

gravadas no povoado. Ao final, o público assistia a trechos de depoimentos de moradores 

sobre suas memórias relacionadas ao local. Como parte do projeto premiado pelo edital, a 

Cia. Boi da Cara Preta disponibilizou ônibus para que os residentes do povoado fossem 

conferir o resultado final dos trabalhos realizados na localidade. 

 O ano de 2012 reservou algumas reviravoltas para o Teatro Popular de Ilhéus. Os 

proprietários do imóvel onde funcionava a Casa dos Artistas anunciaram não ter intenção 

de renovar o contrato de aluguel, o qual passou a ser cobrado nos últimos dois anos de 
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funcionamento do espaço cultural. E, após 13 anos de cessão gratuita à classe artística 

ilheense e mais de 10 anos sob a administração do grupo, a Casa dos Artistas fechou e foi 

destinada à exploração comercial. O prédio histórico teve sua fachada alterada para a 

instalação de uma franquia da rede de óculos e acessórios Chilli Beans, a sala onde 

funcionou o Teatro Pedro Mattos deu lugar a uma unidade da cafeteria Rei do Mate e o 

depósito foi transformado em um restaurante da rede de fast-food Burger King. Em 04 de 

outubro de 2012, a Prefeitura de Ilhéus propôs ao TPI a ocupação do prédio do antigo 

Grupo Escolar General Osório, onde funcionava a Biblioteca Pública Municipal Adonias 

Filho e o Arquivo Público João Mangabeira. O governo municipal assinou um Protocolo 

de Intenções, formalizando o propósito de ceder o imóvel para a entidade cultural pelo 

período de 20 anos, através de Termo de Permissão de Uso de Bem Público, o qual seria 

formalizado posteriormente.  

A sinalização positiva, por parte do governo municipal, não garantiu a instalação do 

Teatro Popular de Ilhéus no prédio da Biblioteca Pública. Além das instalações físicas em 

estado precário e exigindo reforma de grandes proporções e alto custo, após avaliação do 

arquiteto Carl Von Hauenschild, a pedido do próprio grupo, o prefeito vencedor das 

eleições de outubro 2012, Jabes Ribeiro, declarou que não desejava dar continuidade ao 

Protocolo de Intenções, assinado por seu antecessor, Newton Lima. 

 
Eu estive com o pessoal do Teatro Popular e eles concluíram que realmente a 

biblioteca não é o lugar ideal para que possam trabalhar. O TPI é uma instituição 

não-governamental, com serviços prestados à comunidade na área cultural, e nós 

queremos ser parceiros. O que vai ficar claro é que biblioteca será biblioteca. 

Nós vamos recuperá-la, assim como o arquivo público municipal (JABES..., 

2016, p.01). 

  

Com a iminência de ficar sem uma sede e ter o convênio com o Fundo de Cultura 

da Bahia cancelado, o Teatro Popular de Ilhéus recebeu a ajuda do Sebrae e do Instituto 

Arapyaú para ocupar um circo na Avenida Soares Lopes, em abril de 2013, inaugurando a 

Tenda Teatro Popular de Ilhéus. O processo de instalação foi iniciado após o Aleluia Ilhéus 

Festival, evento patrocinado pela Secretaria Estadual de Turismo e Bahiatursa, realizado 

durante o período da Semana Santa, entre os dias 28 e 31 de março daquele ano. No 

Aleluia Ilhéus, o TPI ocupou o espaço A Tenda é nossa, com a mesma estrutura alugada do 

Circo Show Brasil, cujos três primeiros meses foram pagos pelo Sebrae. A intenção do TPI 

era que, após a instalação no local, o grupo pudesse captar recursos junto a leis de 

incentivo a fim de viabilizar a construção do Parque Cultural Aldeia das Artes, projeto 

financiado pelo Instituto Arapyaú e elaborado pelo arquiteto Carl Von Hauesnschild, o 
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qual seria um complexo voltado para atividades culturais e economia criativa dotado de 

teatro, circo e ocas de estrutura metálica.  

A Casa dos Artistas tinha um espaço físico limitado. Era dotada de um pequeno 

teatro com capacidade para 60 lugares, o Pedro Mattos; uma galeria para exposições, 

batizada de Hans Koella, em homenagem ao mecenas que cedeu o imóvel à classe artística; 

uma sala de ensaio; e, no mezanino, funcionava a administração do espaço, o camarim 

improvisado e o depósito de figurinos e adereços. A campanha Viva a Casa dos Artistas, 

realizada em 2008, não conseguiu angariar fundos suficientes para a finalização do 

camarim completo. Como não possuía banheiro, artistas e público utilizavam os do 

restaurante Barrakítica, uma vez que o espaço tinha uma porta nos fundos que o ligava ao 

estabelecimento comercial. A ida para a Tenda alimentou o sonho do Teatro Popular de 

Ilhéus de ter sede própria. A matéria do jornal Diário de Ilhéus traz a declaração do diretor 

artístico, Romualdo Lisboa: “a mudança para o novo espaço é um marco histórico para o 

grupo. É o início da luta por nossa sede própria, que comporte nossas ações e dê a 

possibilidade de ampliarmos nosso trabalho” (TENDA..., 2013, p. 06). A estreia na Tenda 

Teatro Popular de Ilhéus aconteceu na noite de 06 de abril de 2013, com o infantojuvenil 

Lendas da Lagoa Encantada, escrito por Romualdo Lisboa e dirigido por Tânia Barbosa. 

 O primeiro espetáculo montado pelo Teatro Popular de Ilhéus em sua Tenda foi 

1789, uma ópera afro-rock sobre o levante dos escravos do Engenho de Santana. A 

montagem, escrita e dirigida por Romualdo Lisboa, foi uma das contempladas pelo edital 

setorial de teatro do Fundo de Cultura da Bahia, com produção a cargo de Pawlo Cidade, 

através da entidade sociocultural Associação Comunidade Tia Marita. A pesquisa para a 

peça foi iniciada em 2008, no projeto de debates Improviso, Oxente!, que convidou 

pesquisadores para falar a respeito do contexto histórico da revolta dos escravos ocorrida 

entre 1789 e 1791, na atual vila de Rio do Engenho, em Ilhéus. O processo foi retomado 

em 2012, ainda na Casa dos Artistas, quando o grupo foi contemplado pelo edital.  

No mês de janeiro de 2013, as atividades preparatórias para 1789 foram suspensas 

devido ao atraso da liberação dos recursos por parte da Fundação Cultural do Estado da 

Bahia, inviabilizando as oficinas, ensaios, capacitação do elenco e confecção de material 

cênico. Em abril do mesmo ano, já instalado na Tenda, o TPI reiniciou a produção da 

montagem, após a liberação do pagamento da primeira parcela do projeto. Além da 

consultoria técnica realizada ao longo dos encontros do Improviso, Oxente!, com pesquisa 

histórica orientada pelo professor doutor Marcelo Henrique Dias, do Departamento de 
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Filosofia e Ciências Humanas da UESC, o elenco de 1789 participou de oficina sobre 

performance negra com o diretor e dramaturgo Márcio Meirelles, do Bando de Teatro 

Olodum, e  orientação do bailarino e coreógrafo Zebrinha, diretor do balé Folclórico da 

Bahia. 

  A estreia de 1789 aconteceu no dia 1ª de julho de 2013 para convidados e no dia 

02 de julho para o público em geral. A primeira temporada da peça durou até o dia 25 do 

mesmo mês de estreia, com 18 apresentações. A matéria do jornal Diário de Ilhéus explica 

a estrutura do espetáculo, bem como seu enredo: 

 
A peça conta com 20 artistas em cena, entre atores, atrizes e músicos do TPI e 

membros do Terreiro Matamba Tombenci Neto, remanescente dos escravos do 

Engenho de Santana. O local histórico é o atual povoado do Rio do Engenho, 

onde ocorreu a rebelião entre 1789 e 1791. A montagem começa em 2089, 

quando operários de uma fábrica de processamento de cacau param suas 

atividades reivindicando melhores condições de trabalho e o direito de produzir o 

próprio chocolate. A partir disso, começam os saltos no tempo e espaço, indo ao 

século XVIII, contextualizando os motivos do levante (1789..., 2013, p. 08). 

 

 Pela primeira vez, o Teatro Popular de Ilhéus adaptou uma peça de William 

Shakespeare, a comédia Medida por Medida, texto escrito entre 1603 e 1604. O feito 

aconteceu em 2014, quando o grupo foi o primeiro colocado na vigésima edição do edital 

TCA.NÚCLEO “Em Construção”, seleção organizada pelo Teatro Castro Alves (TCA) em 

conjunto com a Fundação Cultural do Estado da Bahia. Entre os meses de agosto e 

dezembro, o TPI ocupou o maior complexo artístico de Salvador, durante a execução do 

projeto Shakespeare - Teatro popular em construção, uma celebração aos 400 anos do 

bardo inglês.  

Entre apresentações de espetáculos, seminários, debates e oficinas, a companhia 

ilheense participou de intercâmbio com o grupo potiguar Clowns de Shakespeare, parceiro 

de todas as etapas do processo criativo. A dramaturgia foi feita por Romualdo Lisboa, que 

assinou a direção, e Fernando Yamamoto, do Clowns, o qual foi responsável também pela 

tradução do texto em inglês. A direção musical foi feita por Cabeça, do TPI, com 

colaborações de Marco França, do grupo do Rio Grande do Norte. Já os figurinos e 

adereços foram elaborados pelo ilheense Justino Vianna em conjunto com Shicó do 

Mamulengo, artista plástico do Rio Grande do Norte. O Movimento Armorial também 

serviu de inspiração para a estética de Medida por Medida, mesclando elementos cômicos 

e circenses ao cancioneiro popular nordestino. A trilha musical da peça inclui ainda o estilo 

musical do arrocha, oriundo da seresta e do brega, cujo sucesso começou nas camadas 

populares da Região Metropolitana de Salvador 
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Embora a comédia Medida por Medida possua um narrador que faz breves 

referências à cidade fictícia de Ilha Bela, onde se passavam Teodorico Majestade e O 

inspetor geral, utilizando alguns versos que remetem à literatura de cordel, o Teatro 

Popular de Ilhéus optou por manter a locação escolhida por Shakespeare, a cidade de 

Viena. Remetendo às sátiras anteriores, que parodiaram a política e sociedade ilheenses, o 

narrador menciona atitudes reprováveis do fictício prefeito Jabé, em alusão ao então 

prefeito de Ilhéus, Jabes Ribeiro, que teria reformado o antigo cabaré do Bataclan, prédio 

histórico de uso público, o qual teria sido repassado para exploração comercial de seu 

irmão.  Os nomes dos personagens originais também foram mantidos. O texto conservou o 

tom erudito, embora apresentasse coloquialismos e alguns termos regionalistas. Apesar de 

montada para as ruas, a peça contava com um palco móvel, o qual era um reboque 

projetado pelo arquiteto Carl Von Hauesnchild, adaptado para a funcionalidade teatral 

quando suas estruturas eram abertas.   

 O projeto inicial era que as personagens de Medida por Medida utilizassem 

máscaras e até mesmo bonecos em tamanho natural, projetados por Shicó do Mamulengo, 

os quais seriam manipulados pelos atores. Ainda que esses materiais tivessem sido 

confeccionados a tempo, não foram utilizados em sua totalidade. Apenas as máscaras das 

personagens do Duque e do Carrasco foram usadas e os bonecos acabaram destinados à 

decoração cênica. O espetáculo estreou no dia 10 de dezembro, no Largo do Campo 

Grande, em Salvador, onde realizou outras nove apresentações. A montagem foi encenada 

pela primeira vez em Ilhéus no dia 09 de janeiro de 2015, também no palco móvel. Foram 

duas apresentações em frente à Tenda Teatro Popular de Ilhéus e outras duas aos pés da 

Catedral de São Sebastião. 

 Logo após a estreia de Medida por Medida em Ilhéus, o diretor artístico Romualdo 

Lisboa deixou a cidade para assumir a diretoria de espaços culturais da Secretaria de 

Cultura do Estado da Bahia, ainda no mês de janeiro de 2015. O Teatro Popular de Ilhéus 

passou a ter como prioridade a gestão e manutenção da programação do seu espaço 

cultural, ainda conveniado com o governo estadual, uma vez que as ações de produção 

criativa e artísticas eram centralizadas na pessoa de Lisboa. Com o afastamento dele, a 

direção artística ficou a cargo de Tânia Barbosa.  

 No ano em que o TPI completou sua segunda década de fundação, Tânia Barbosa, a 

cargo do roteiro e direção artística, e Cabeça, assinando a direção musical, iniciaram os 

ensaios do musical Teatro para ouvir - trilhas do TPI, reunindo canções de espetáculos, 
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figurinos e adereços de montagens anteriores. A Cia. Boi da Cara Preta seria a responsável 

por relembrar a trajetória do grupo através das músicas. A primeira apresentação foi 

marcada para o dia 19 de junho de 2015, mas, devido alguns desentendimentos entre a 

direção e integrantes do elenco, a montagem foi cancelada e jamais estreou.  

 Os 20 anos do Teatro Popular de Ilhéus foram marcados por outro espetáculo, o 3 

Encena, que remeteu ao Terça a três, mostra cênica que gerou o elenco escolhido por 

Équio Reis, em 1995. Para o projeto, foram convidados atores de Ilhéus e Itabuna que, 

através de sorteio, escolheram os trechos dos espetáculos que seriam reencenados. A 

estreia aconteceu no dia 20 de agosto de 2015, na Tenda Teatro Popular de Ilhéus. O 

espetáculo foi apresentado mais uma vez no mesmo mês e outra em outubro do mesmo 

ano. 

 
A proposta é que grupos de três atores relembrem, no palco da Tenda, cenas de 

montagens feitas pelo TPI ao longo desses anos. Serão relembrados trechos das 

peças: O Fiscal e a Fateira (2002); Sgnarello, o Corno Imaginário (2002); O 

Quadro (2003); Os Fuzis da Senhora Carrar (2005); Vida de Galileu (2011); O 

Inspetor Geral (2011) e 1789 (2013) (NESTA..., 2016, p.01). 
 

 Após o 3 Encena, o Teatro Popular de Ilhéus reabsorveu a Cia. Boi da Cara Preta, 

que passou a funcionar como Núcleo Infantojuvenil do grupo. As montagens seguintes 

seriam cenas curtas, adaptadas de contos infantis, voltadas para a primeira infância, dentro 

do projeto de contação de histórias, Conto e Cantigas. A Tenda Teatro Popular de Ilhéus 

também deixou de ter grupos residentes, sendo os últimos a Cia. de dança Sôanne Marry e 

o Grupo Teatro/ Circo Maktub. No ano em que ocupou o espaço cultural, seu repertório 

contava com Teodorico Majestade, O inspetor Geral, 1789 e os infantojuvenis Auto do boi 

da cara preta e Lendas da Lagoa Encantada. Sozinho na gestão de seu espaço cultural, o 

TPI mantém apenas dois espetáculos em cartaz, Teodorico Majestade e Medida por 

Medida. O projeto de debates Improviso, Oxente! foi mantido, todavia não mais para servir 

de fonte de pesquisa para novas montagens, e sim para a sociedade civil organizada e 

acadêmica discutir projetos para o município.  

O diálogo que o Teatro Popular de Ilhéus se propôs a ter com a comunidade local 

nos primeiros anos de sua fundação passou a ser indireto, mediado pelos representantes de 

universidades, associações, institutos, organizações não governamentais e poder público. 

Como atividades obrigatórias do plano de metas estabelecido, através do convênio com o 

Programa de Ações Continuadas de Instituições Culturais da Secretaria de Cultura do 

Estado da Bahia, o grupo mantém ainda o Cineclube Équio Reis, único remanescente do 
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Núcleo de Produção Audiovisual, e encontros com escritores e compositores da cidade, 

além de cursos de bateria, com o Mestre Sabará, e de dança. 

O Teatro Popular de Ilhéus resiste enquanto movimento artístico, o qual 

acompanhou a criação e extinção de outras dezenas de companhias ilheenses ao longo de 

seus 20 anos de existência. Todavia, o caráter burocrático do perfil de gestor afastou o 

grupo do conceito de teatro popular que reflete as aspirações do povo, por meio do 

questionamento dos valores sociais, econômicos e políticos a partir dos anseios das 

camadas populares, valorizando elementos e manifestações da cultura popular. Além disso, 

a centralização da produção artística na figura de Romualdo Lisboa restringiu e 

personalizou as ações do TPI, embora o processo criativo das montagens seja colaborativo. 

As produções antes espontâneas, movidas pelo posicionamento político dos artistas e 

motivadas pelos anseios da população, ficaram, em sua maioria, condicionadas ao 

financiamento da política de editais, assim como a circulação de espetáculos em bairros 

periféricos, vilas, distritos e povoados da zona rural. Por gerir um espaço cultural, o grupo 

passou a investir mais na atração de plateia ao invés do processo de formação.  

A independência e liberdade do Teatro Popular de Ilhéus, sua militância em favor 

da arte como mecanismo de transformação social, são mantidas em estado de latência, 

prontas para serem retomadas. A missão do TPI, que alicerçou a gênese do grupo, segue 

viva nas memórias dos artistas e da população, além de eternizadas na história da antologia 

do teatro ilheense.  

 

2.2 Meu nome é Teodorico Majestade  

O texto dramatúrgico é considerado parte principal da ação cênica. Todavia, “o 

texto, alinhado na biblioteca, sem alguém que o encene, também não é teatro. Será sempre 

mais fecundo pensar a arte dramática na totalidade dos seus elementos” (MAGALDI, 

2002, p. 15-16). Já o espetáculo, que existe na efemeridade de sua duração, agrega 

literatura, arquitetura, artes plásticas, dança etc. A peça teatral não é uma reunião de artes, 

e sim a síntese de elementos artísticos, uma vez que não é uma linguagem fragmentada, a 

qual reúne outras expressões artísticas separadamente como uma colcha de retalhos, mas 

tem como essência a combinação fluida de artes distintas em função da história que é 

contada, os sentimentos, sensações e pensamentos que desejam ser estimulados.  

Para Moisés (2007, p. 205), “como todo organismo vivo, uma peça monta-se em 

partes que se justapõem harmonicamente, formando a unidade pretendida”.  Assim, o 
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processo de criação de Teodorico Majestade envolveu muito mais que a escrita do texto 

dramatúrgico, já que é fruto da reunião de outras expressões artísticas, das memórias dos 

artistas e da comunidade, da história política de Ilhéus e ainda da história do próprio 

espetáculo.   

Teodorico Majestade nasceu como uma resposta à sociedade ilheense acerca da 

expressão da opinião e mobilização política do Teatro Popular de Ilhéus, diante dos 

escândalos envolvendo a Prefeitura e a Câmara de Vereadores do município. A partir do 

projeto de debates Improviso, Oxente!, o diretor artístico e dramaturgo Romualdo Lisboa, 

bem como o elenco do grupo, ouviram as cobranças do público por algum tipo de 

manifestação. As discussões foram geradas a partir do processo de montagem da peça 

antecessora, Os fuzis da senhora Carrar, cuja temática abordava a necessidade de um 

posicionamento em face da defesa da democracia, uma vez que o texto original do clássico 

de Brecht, escrito em 1937, abordava um drama familiar em meio à Guerra Civil 

Espanhola. Em depoimento concedido ao documentário Teatro e Circunstância (2013), 

Romualdo Lisboa explica como foi o processo que gerou a montagem seguinte:  

 
Todas as montagens do Teatro Popular de Ilhéus, desde a fundação, de alguma 

forma, elas sempre foram motivadas por alguma relação criada pela montagem 

anterior. [...] Durante as apresentações de Os fuzis da senhora Carrar, as 

associações de moradores vinham e acontecia o debate. [...] Eles falavam sobre 

os escândalos com o prefeito, denúncias de desvios de recursos públicos e vários 

problemas. O nosso público perguntava: “E aí, vocês não vão falar nada? Vocês 

não vão dizer nada sobre isso? Está aí, cada dia um escândalo diferente”. Então, 

foi meio que uma cobrança da própria população que nós nos posicionássemos 

diante disso. 

 

 Segundo o autor e diretor, a inspiração para o espetáculo surgiu, justamente, do 

comportamento característico do prefeito Valderico Reis, empresário mineiro de oratória 

deficiente e recheada de termos grosseiros, colecionador de rumores abrangendo consumo 

excessivo de bebidas alcoólicas e envolvimentos amorosos com ninfetas, além das 

denúncias públicas de esquemas de corrupção. Ainda no mesmo documentário (ibidem), 

Romualdo explica a escolha da linha da peça: “resolvemos jogar com aquilo que parecia 

mais divertido da figura dele, que é o lado grotesco dele. E foi jogando com isso, que a 

gente retomou a literatura de cordel e aí nós resolvemos escrever o texto todinho em 

cordel”.  

A influência da literatura de cordel foi além da abordagem de temáticas grotescas 

com irreverência. Para compor Teodorico Majestade, o Teatro Popular de Ilhéus imergiu 

no universo das xilogravuras. A técnica de impressão criada na China e trazida ao Brasil 
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pelos colonizadores portugueses não era reproduzida com refinamento, expressando nos 

traços grosseiros dos entalhes, os parcos recursos das impressões dos primeiros livretos. A 

pesquisa do trabalho de corpo do elenco foi inspirada nos traços das xilogravuras que 

estampavam as capas dos primeiros folhetos. As deformações corporais seguiram a técnica 

iniciada na remontagem de Fuscão de 2005, que o diretor nomeou de “Mondrongo”, a fim 

de estabelecer os efeitos de distanciamento e estranhamento. A xilogravura também foi 

base para a maquiagem das personagens e o cenário composto por seis estandartes pintados 

pelo artista plástico Carlos Makalé, cujas ilustrações remetem à temática do sertão 

nordestino, bem como ao enredo da peça. 

 

 

Figura 2: Cena de abertura do espetáculo, após reformulação de 2009, ainda na Casa dos Artistas de Ilhéus. 

Foto da autora. 

 

Uma vez que a peça se passava em uma fictícia cidade do sertão nordestino na 

década de 1970, o figurino remetia à moda da época. Parte das peças que compunham 

figurino e adereços foi comprada na Central de Abastecimento do Malhado, maior centro 

de comércio popular de Ilhéus. Estima-se que os gastos com a montagem tenham custado 

pouco mais de R$ 200. 
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A figura do cantador, que costumavam declamar os textos dos livretos de cordel nas 

feiras e praças públicas, acompanhado de instrumentos musicais, principalmente violão, 

viola ou pandeiro, foi transformada em narrador do espetáculo. O violeiro e repentista 

Azulão Baiano
6
 foi o primeiro a musicar o texto de Romualdo Lisboa, interpretando o 

primeiro narrador de Teodorico Majestade.  

 Além do apelo popular, a escolha da literatura de cordel como espinha dorsal de 

Teodorico Majestade tem suas origens nas memórias de Romualdo Lisboa, conforme nota 

contida no livro que traz o texto da peça:  

 
Minha história com a literatura de cordel tem raízes na feira de Ibicaraí, que 

como tantas outras feiras nordestinas, era palco dos trovadores, violeiros, 

repentistas e também dos vendedores de cordel, que anunciavam seus títulos 

como arautos medievais. Ali, na feira, ouvi História da mulher ciumenta que 

matou o marido e comeu assado, O filho de João Acaba-Mundo e o dragão do 

reino encantado. Histórias do mestre Minelvino Francisco Silva (LISBOA, 

2011, p. 11). 

 

A familiaridade com a literatura de cordel sobre influências também do modo de 

construção da cultura grapiúna, foi influenciada pelos retirantes do sertão nordestino, 

principalmente da Bahia, Sergipe e Alagoas. Eles se estabeleceram na região fugindo das 

misérias da seca e dos conflitos, acompanhando o crescimento da região com o sucesso do 

advento da cacauicultura, no final do século XIX e início do século XX. 

  
Na década de 1890, há uma seca de grandes proporções no Nordeste brasileiro. 

Aliado a isso, em 1897, a Guerra dos Canudos agrava a situação dos nordestinos. 

Terminada a guerra e continuando a seca, o governo da Bahia promoveu os 

meios para quem quisesse mudar-se para o Sul do estado, de preferência para 

Ilhéus, onde havia terras devolutas em quantidade (ROCHA, 2008, p. 127). 

 

Junto com os sertanejos que se dispuseram a desbravar as matas e confrontar os 

indígenas em busca de terras e riquezas, veio o costume da escrita e consumo do gênero 

literário popular. A aproximação com a literatura de cordel, assim como histórias de 

temáticas relacionadas ao sertão nordestino, fazem parte do processo de construção 

identitária dos povos da região cacaueira sul-baiana, especificamente de Ilhéus. Desse 

modo, Teodorico Majestade não causou grande estranhamento ao tratar da realidade 

sertaneja e até mesmo mesclá-la à grapiúna, conforme é percebido nos versos da quarta 

estrofe do trecho da peça que se refere ao modo de luta do povo, evidenciando o aipim e o 

caranguejo como produtos de subsistência. 

                                                 
6
 Nelson Ribeiro da Silva, o Azulão Baiano, foi um artista popular de destaque na região grapiúna. Ele era 

poeta, cantor e compositor, tendo muitas de suas obras dedicadas à história regional e ao candomblé. Ele veio 

a falecer em 15 de maio de 2016, na cidade de Ibicaraí, aos 82 anos, vítima de complicações da diabetes. 
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A luta da nossa gente 

parece nunca ter fim.  

É catando caranguejo,  

plantando, colhendo, assim,  

que o povo garante o sustento  

com raiz de aipim (LISBOA, 2011, p. 22) 

 

O cordelista Gilton Silva Thomaz, assíduo colaborador da Casa dos Artistas de 

Ilhéus e parceiro do TPI, auxiliou Romualdo Lisboa com a escrita de Teodorico Majestade, 

aperfeiçoando a cadência das rimas soantes perfeitas dos versos em sextilhas. O repentista 

Azulão Baiano também foi um dos colaboradores para o aprimoramento da sonoridade do 

texto dramatúrgico, o qual reproduz a métrica utilizada dos cordéis. 

O primeiro ator cogitado para encarnar o protagonista de Teodorico Majestade foi o 

ator Bruno Susmaga. Porém, temendo represálias por parte do poder público, ele, que 

também era empresário do setor de restaurantes, declinou o convite. O papel do prefeito 

corrupto da fictícia Ilha Bela foi assumido pelo ator Ely Izidro. O assessor Malote ficou a 

cargo de Takaro Vítor e a líder do Povo, Maria Antônia das Armas, foi encarnada por 

Tânia Barbosa. Esses atores permaneceram interpretando suas respectivas personagens até 

a conclusão da atual pesquisa, em 2016. 

Em 21 de março de 2009, após uma breve pausa de apresentações, o espetáculo foi 

reformulado, sofrendo alterações no elenco e no texto. Azulão Baiano foi substituído por 

Cabeça, que deu novos arranjos à trilha sonora, seguindo as influências do cancioneiro 

popular nordestino, mas imprimindo também suas raízes musicais fincadas no rock and 

roll. O papel do vereador Gersinaldo Quina, antes interpretado por Marcelo Novaes, 

passou a ser interpretado por Aldenor Garcia. 

Entre as alterações feitas em 2009, estava a nova abertura do espetáculo, que 

passou a remeter ao modo que os livretos de cordéis eram vendidos em seus primórdios. O 

elenco era pendurado por pregadores em um varal que cortava o palco e, antes de 

ganharem vida, eram soltos pelo autor e diretor da peça. Essa cena introdutória passou a 

ser utilizada em 2009 e abandonada em 2015, após o afastamento de Romualdo Lisboa 

para assumir cargo na Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. 

O texto, que antes trazia uma ofensa racista feita pelo personagem Teodorico ao 

vereador Gersinaldo Quina, foi alterado e esta cena retirada. Antes da reformulação era: 

 
Teodorico:  Sai daqui seu penitente, 

vou li dizer uma coisa: 

se preto fosse gente,  

Urubu era tenente! 
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E, após às novas adequações em 2009, passou a ser: 

 
Teodorico: Sai daqui seu penitente, 

  vou li dizer uma coisa: 

  se preto fosse gente... 

Gersinaldo: Não se atreva Teodorico 

  Não seja inconsequente (LISBOA, 2011, p. 40). 

 

 

Figura 3: Matéria do jornal Agora, de Itabuna, de 27 a 30 de julho de 2007. 

 

A primeira apresentação de Teodorico Majestade aconteceu no dia 26 de novembro 

de 2006, no Teatro Pedro Mattos, na Casa dos Artistas. Após a estreia, a peça ganhou as 

ruas do centro de Ilhéus, as escadarias do Palácio Paranaguá, bairros, associações de 

moradores, igrejas católicas e terreiros de candomblé. O Teatro Popular de Ilhéus ainda, 

como forma de protesto, levava a peça a eventos onde sabiam da presença do então 

prefeito Valderico Reis. Em julho de 2007, o grupo teve pedido de pauta no Teatro 

Municipal de Ilhéus negado pela então Fundação Cultural de Ilhéus (Fundaci), gestora do 

equipamento cultural, então presidida por Arléo Barbosa. 

 
A censura velada da Fundaci deixou indignados os grupos que atuam na Casa 

dos Artistas, espaço cultural administrado pelo Teatro Popular de Ilhéus. Mesmo 

sob o protesto do diretor da peça e do TPI, Romualdo Lisboa, o presidente da 

entidade ameaçou o grupo. “Se você apresentar o espetáculo, pedirei demissão”, 

afirmou Arléo. Acrescentou dizendo que a pauta seria liberada somente com a 

autorização do prefeito Valderico Reis (FUNDACI..., 2007, p. 06). 
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A fim de garantir a apresentação de Teodorico Majestade no Teatro Municipal e 

proteger o direito da liberdade de expressão, o grupo impetrou mandado de segurança 

contra a Fundaci. Todavia, antes do efeito do instrumento processual, o governo municipal 

reavaliou a circunstância e decidiu autorizar a encenação da peça no espaço. 

Mesmo após a cassação do prefeito Valderico pela Câmara de Vereadores, em 29 

de agosto de 2007, o espetáculo se manteve em cartaz, sendo constantemente apresentado 

na Casa dos Artistas e também em diversas localidades de Ilhéus. A peça circulou por 

cidades do interior do estado e, em novembro de 2008, fez sua primeira temporada em 

Salvador, no Teatro Vila Velha. A temporada na capital baiana rendeu ao grupo duas 

indicações ao Prêmio Braskem de Teatro 2008, nas categorias melhor ator, Ely Izidro, e 

melhor texto, Romualdo Lisboa. 

A primeira apresentação de Teodorico Majestade fora da Bahia aconteceu em 

setembro de 2010, quando o Teatro Popular de Ilhéus foi selecionado pelo programa Caixa 

Cultural da Caixa Econômica Federal. A peça ficou em cartaz no Teatro de Arena, no Rio 

de Janeiro. No ano seguinte, o grupo foi convidado para apresentar a peça na VI Mostra 

Latino-Americana de Teatro de Grupo, em São Paulo. A apresentação, no Centro Cultural 

São Paulo, foi organizada pela Cooperativa Paulista de Teatro e pelo Instituto Internacional 

de Teatro do Brasil, aconteceu em maio de 2011, que, além do TPI, reuniu mais de 100 

artistas de companhias teatrais da América do Sul, América Central e Europa.  

No mês de setembro de 2011, a convite do Campus do Sertão da Universidade 

Federal de Alagoas e com patrocínio da Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia, 

Teodorico Majestade foi encenado pela primeira vez em outro estado nordestino, além da 

Bahia. O Teatro Popular de Ilhéus realizou três sessões da comédia no auditório do antigo 

Cine Pedra e ministrou oficinas de iniciação ao teatro para alunos da rede municipal de 

educação. 

Em abril de 2012, o Teatro Popular de Ilhéus fez sua primeira temporada na região 

sul do Brasil, sendo selecionado para participar da vigésima edição do Festival de Teatro 

de Curitiba, o Fringe. O grupo ilheense apresentou Teodorico Majestade no auditório Potty 

Lazzarotto, do Museu Oscar Niemeyer. No mesmo evento, o TPI também apresentou O 

inspetor geral. E, entre maio e agosto do mesmo ano, o grupo levou Teodorico Majestade 

a 22 assentamentos de reforma agrária dos municípios de Ilhéus, Una, Santa Luzia, 

Canavieiras e Itacaré. O projeto de circulação foi patrocinado pelo Prêmio de Estímulo ao 

Circo, Dança e Teatro da Fundação Nacional de Artes (Funarte). Além das encenações da 
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peça, cuja classificação indicativa é de 14 anos, o grupo promoveu exibições de curtas-

metragens para as crianças das localidades. 

Em 2013, o Teatro Popular de Ilhéus iniciou a execução do projeto Cordel 

Itinerante, selecionado pelo Edital Setorial do Fundo de Cultura da Bahia, o qual previa 

apresentações de Teodorico Majestade e O inspetor geral, além de oficina gratuita sobre o 

processo criativo do grupo. Em setembro de 2013, o TPI se apresentou no Centro de 

Cultura Adonias Filho, em Itabuna, mas, devido ao atraso no pagamento dos recursos, 

interrompeu o cronograma de atividades, que incluía passagens por mais duas cidades. 

Com parte do repasse liberada, o Teatro Popular de Ilhéus levou seus dois espetáculos ao 

Centro de Cultura Emília Barradas, em Valença. E, após mais outro período sem a 

liberação da verba do patrocínio, o projeto só foi concluído em fevereiro de 2015, no 

Centro de Cultura de Teixeira de Freitas, onde contou com apoio da Universidade Federal 

do Sul da Bahia e Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas. 

Teodorico Majestade também foi levado às telas do cinema, no documentário 

homônimo dirigido pelo cineasta ilheense Elson Rosário. O curta-metragem foi 

selecionado pelo Edital n.º 02/2011 de Apoio à Produção de Obras Cinematográficas 

Inéditas de Curta-Metragem, de Ficção, Documentário e Animação da Secretaria do 

Audiovisual do Ministério da Cultura. O filme contou ainda com a coprodução do Núcleo 

de Produção Audiovisual do Teatro Popular de Ilhéus. As gravações aconteceram no mês 

de março de 2013, registrando trechos do espetáculo, depoimentos dos artistas do elenco e 

de cidadãos ilheenses que acompanharam o período político no qual a montagem é 

inspirada. A estreia ocorreu em 06 de junho de 2014, durante o IV Festival de Cinema 

Baiano (Feciba), realizado no Cine Santa Clara, em Ilhéus. 

Ainda ano de 2014, durante o período da ocupação artística do Complexo do Teatro 

Castro Alves, através do edital TCA.NÚCLEO “Em Construção”, o grupo apresentou 

Teodorico Majestade no lançamento do projeto, em 22 de agosto. Até a conclusão das 

atividades em janeiro daquele ano, o espetáculo do TPI foi encenado no Espaço Xisto, no 

Centro Cultural Plataforma e no Espaço Cultural Alagados, em Salvador.  

Com a instalação do Teatro Popular de Ilhéus na Tenda, o grupo deixou de 

apresentar a Teodorico Majestade nas ruas de Ilhéus, como costumava fazer em frente à 

Casa dos Artistas. Até a celebração dos 20 anos do grupo, em 2015, a última circulação por 

outras cidades aconteceu através do projeto Palco Grapiúna, iniciativa da Associação 

Comunidade Tia Marita e Saron Produções Artísticas. O projeto reuniu cinco espetáculos, 
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incluindo a comédia do TPI, de grupos de Ilhéus e Itabuna, os quais circularam por 

Ubaitaba, Itajuípe, Buerarema e Uruçuca, além de suas respectivas cidades de origem. 

Em novembro de 2016, quando completou 10 anos em cartaz, Teodorico 

Majestade, as últimas horas de um prefeito demonstrou o afastamento do seu caráter de 

protesto e denúncia. Com o passar do tempo, as memórias abordadas distanciam-se cada 

vez mais do público ilheense, afetado também pela renovação da plateia, a qual não viveu 

diretamente o período conturbado que inspirou a montagem. Inclusive, como marco da 

celebração de sua primeira década em cartaz, o espetáculo não foi apresentado em Ilhéus, e 

sim no 18º Festival Recife do Teatro Nacional. Ao invés das ruas ou em localidades 

periféricas, a encenação aconteceu no Teatro Luiz Mendonça, situado no bairro da Boa 

Viagem, área nobre da capital pernambucana. 

A peça demonstrou que, apesar de ter surgido como protesto de determinada classe 

artística, continua se mantendo atual em função da continuidade das práticas nefastas da 

política, através da corrupção, dos conchavos, dos jogos de poder. O fato de se apresentar 

como a voz popular que clama o fim dos desmandos políticos, colocando os agentes 

públicos na posição de funcionários a serviço do povo, aproxima a montagem dos 

propósitos das mais diversas manifestações.  

O poder de arrebatamento de Teodorico Majestade vem perdendo fôlego com o 

passar do tempo, junto com o escopo do Teatro Popular de Ilhéus. Tanto a luta do 

espetáculo quanto do grupo deixou de ser pela mobilização popular. O diálogo direto com 

a comunidade, feito com as apresentações fora do espaço físico do teatro 

institucionalizado, foi substituído pelas apresentações comerciais, financiadas por editais 

ou projetos patrocinados por outras instituições. Embora o discurso da peça não tenha sido 

inalterado, desde a sua estreia em 2006 e sua última reformulação em 2009, seus intentos 

ficaram escritos na história política e do teatro ilheense e seus ideais gravados nas 

memórias e presentificados no momento da encenação ou leitura do texto dramatúrgico. 

 

2.3 Esta é a memória de Teodorico Majestade  

Não apenas os fatos históricos serviram de inspiração para Teodorico Majestade, 

mas também personalidades envolvidas nas denúncias que influenciaram a criação das 

personagens. Todavia, por se tratar de uma obra satírica, as figuras fictícias e os 

acontecimentos reconstruídos são cópias construídas pela caricatura. Para Bosi (1998, p. 

67), “o ponto de vista do grupo constrói e procura fixar a sua imagem para a história. Este 
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é, como se pode supor, o momento áureo da ideologia com todos os seus estereótipos e 

mitos”. Nesse caso, o teor da peça tem o intuito de zombar, evidenciando elementos que 

possibilitam a relação entre ficção e contexto histórico, contudo de maneira distorcida e 

depreciativa.  

A crítica e o escárnio presentes na montagem demonstram a memória do Teatro 

Popular de Ilhéus, enquanto grupo social, sobre as circunstâncias históricas. Para isso, o 

espetáculo evoca suas lembranças, utilizando recursos da chamada baixa comédia: 

 
[...] os procedimentos cômicos predominantemente são simples, diretos e até 

mesmo rasteiros: pancadaria, disfarces, cacoetes de linguagem, extravagâncias 

de todo tipo, situações absurdas ou quase inverossímeis, tipificação exagerada 

das personagens (GUINSBURG; FARIA; LIMA 2006, p. 56). 

 

Com Teodorico Majestade, os acontecimentos que antes provocaram a revolta da 

população ilheense, passam a ser encarados como algo ridículo e patético, uma vez que o 

espetáculo constrói um novo sentido para os fatos. A ironia contida na peça representa uma 

espécie de revanchismo, funcionando como uma forma de reparação ao público através da 

provocação do riso escarnecedor. A sensação despertada é como se público e artistas 

pudessem castigar os políticos corruptos por meio da zombaria.   

A trama gira em torno da denúncia do esquema de repasses de dinheiro à Câmara 

dos Vereadores de Ilha Bela, provocando a revolta da população, que pede a cassação do 

prefeito Teodorico. Com o paço municipal cercado pela turba, acuado em seu gabinete e 

contando apenas com a fidelidade do seu assessor, o alcaide tenta reverter a situação 

desfavorável as suas aspirações, negociando com o presidente da Câmara e também com 

uma líder do povo.  

O estímulo para a trama veio do que seria considerado o primeiro grande escândalo 

da gestão de Valderico Reis, o esquema apelidado de “mensalinho
7
”. Em outubro de 2005, 

o então presidente da Câmara dos Vereadores e ex-secretário municipal de transporte e 

trânsito, Zerinaldo Sena, trouxe a público DVDs contendo vídeos de conversas com o 

prefeito e o então subprocurador Jerbson Moraes, negociando o repasse de R$ 6 mil a nove 

dos 13 vereadores para facilitar a aprovação de projetos. Segundo as gravações, o dinheiro 

seria oriundo da licitação envolvendo a empresa responsável pela coleta de lixo, Queiroz 

Galvão. Ministério Público, Polícia Federal e a Comissão Especial de Inquérito (CEI) do 

                                                 
7
 Alusão ao “mensalão”, escândalo de corrupção política ocorrido no primeiro mandato do presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, envolvendo a compra de votos de deputados federais, em maio de 2005. 
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legislativo municipal passaram a investigar a denúncia e o caso, além de agitar a cidade e a 

região, ganhou repercussão nacional, pautando matéria da revista Isto é. 

 
[...] Jerbson, em nome de Valderico, teria lhe repassado R$ 5,3 mil e embolsado 

R$ 650, que seria sua “comissão”. Em outro momento, o vereador devolve o 

dinheiro e diz que esperava o próprio prefeito para fazer a entrega. Vereadores 

supostamente beneficiados são citados. Valderico também foi gravado num 

momento em que diz que o dinheiro “sai do lixo”. O DVD tinha trechos 

inaudíveis e foi analisado pelo perito Ricardo Molina de Figueiredo, que 

confirmou a autenticidade das gravações (NASCIMENTO, 2015, p. 01). 
 
Na peça Teodorico Majestade, o vereador Gersinaldo Quina teria denunciado o 

esquema de repasses de verbas aos edis como uma forma de se livrar de futuros processos. 

 
Gersinaldo: Se eu não denunciasse 

  o caso da licitação, 

  eu é que me lascava. 

  Podia até dar em prisão. 

Teodorico: Pois agora que lascou-se 

  Vai ser minha cassação (LISBOA, 2011, p. 35). 
 
Em outro trecho, a personagem Maria das Armas, a liderança popular, confronta o 

vereador Gersinaldo e o prefeito Teodorico, demonstrando ter conhecimento da origem do 

dinheiro repassado aos vereadores. 

 
Ô tu pensa que a história 

do dinheiro repassado, 

num ficô claro pra nóis 

que foi tudo mermo armado? 

O prefeito leva a culpa, 

Mas tu também, seu safado. 

 

O dinheiro veio do lixo, 

daquele contrato esquisito. 

Os vereador tudo aceitado, 

O dinheirinho maldito. 

Só sobraro dois ou três 

Esses fizero bunito (ibidem, p. 51). 
 
Embora o texto dramatúrgico traga os últimos momentos de Teodorico Majestade, 

enquanto prefeito de Ilha Bela, o início da peça apresenta uma breve contextualização dos 

rumos tomados pelo protagonista na cidade fictícia até conseguir alcançar a chefia do 

executivo municipal.  

 
Ele chegou de mansinho, 

vindo de outra região. 

Trouxe no seu alforje 

esperteza e ambição. 

Tornou-se em pouco tempo 

um tremendo mangangão (Ibidem, p. 21) 
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 O trecho evoca a origem de Valderico Reis, nascido na cidade mineira de Guapé, 

que se instalou em Ilhéus em meados da década de 1980, mantendo diversos 

empreendimentos, sendo proprietário de companhias de transporte rodoviário e 

radiodifusão. No início dos anos 2000, Valderico perdeu a licitação que daria continuidade 

à concessão para exploração do transporte público com sua empresa Gabriela. Alegando 

perseguição por parte do então prefeito Jabes Ribeiro, ele decidiu disputar as eleições de 

2004 filiado ao PMDB. Quando os showmícios ainda eram permitidos pela Lei Eleitoral, o 

candidato não poupou recursos com as atrações musicais de seus eventos, trazendo os 

tradicionais grupos afro soteropolitanos Ilê Ayê e Filhos de Gandhi, além de artistas de 

sucesso da época, como o cantor Maurício Manieri e a banda de forró Mulheres Perdidas. 

No espetáculo, os episódios também foram ilustrados como parte da trajetória de 

Teodorico. 

 
Certa vez, o nosso rei,  

Teodorico, o majestoso, 

brigou feio com o prefeito, 

seu amigo mui tinhoso. 

A contenda foi tão grande 

que um roeu do osso o outro. 

 

Teodorico Majestade 

candidato se tornou 

pra provar ser bem melhor 

do que quem hostilizou. 

Jogou dinheiro na campanha 

e a pobreza o aprovou (LISBOA, 2011, p. 22-23) 
 
 Eleito para a Prefeitura de Ilha Bela, Teodorico Majestade é acusado de nomear 

familiares para ocupar cargos públicos, evidente comparação a Valderico Reis que, em seu 

primeiro ano de mandato, escolheu a filha Luciana para ocupar a Secretaria de Governo, a 

filha Simone para a presidência da Fundação Cultural de Ilhéus, a então esposa Fátima 

Barletta para a Secretaria de Assistência Social e Trabalho, além do ex-cunhado Marcos 

Barletta como tesoureiro da Secretaria de Finanças. Por conseguinte, a peça critica o 

nepotismo praticado por Teodorico Majestade em referência à gestão do ex-prefeito de 

Ilhéus. 

 
Malote  Juntou a esses desvios outros mais 

Teodorico Isso eu num sei. 

  Pra isso contratei muita gente, 

Malote  É... eu bem que te avisei. 

  Contratou tanto parente, 

  Filham genro... 

Teodorico ... até gay. 
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Malote  Isso é outra história, 

  outro tipo de situação. 

  Opção sexual e competência. 

  Nepotismo né isso não. 

  Estamos falando aqui 

  do DNA da corrupção (Ibidem, p. 28) 

 

 O escândalo da compra de uma roupa íntima com recurso da secretaria de Governo, 

comandada por Luciana Reis, em abril de 2005, foi inserido no texto da peça, contudo 

deixou de ser levado aos palcos após a reformulação de 2009. A referência ao episódio 

histórico, que foram os R$ 46 saídos da verba de adiantamento para material de consumo 

da Secretaria para a aquisição de um short-doll em uma sexy-shop da cidade, estaria 

incluído na cena em que as personagens recebem um toca-fitas contendo a gravação de 

conversas entre Teodorico e seu secretariado. Na cena, a peça de roupa íntima citada é 

outra. 

 
Agora, seu prefeito 

é preciso ter cuidado. 

Sua filha dá uns vacilo 

e deixa nóis desarrumado. 

A história da calcinha 

foi um caso mal contado (LISBOA, 2011, p. 62) 

 

 Na Ilhéus histórica, embora denunciado ao Ministério Público Estadual, à Polícia 

Federal e investigado por uma Comissão Especial de Investigação da Câmara Municipal de 

Vereadores, Valderico Reis foi cassado devido à infração político-administrativa de atraso 

do duodécimo ao Legislativo Municipal. Além do caso do “mensalinho”, o ex-prefeito foi 

investigado por diversas irregularidades nas secretarias de Educação e Saúde, licitações 

fraudulentas, e, em 2011, veio a ser condenado pelo Ministério Público Estadual por 

formação de quadrilha e peculato. Assim como nos protestos que antecederam sua saída da 

Prefeitura, incluindo os dois afastamentos determinados pela Justiça nos meses de maio e 

julho de 2007, Valderico se recusou a deixar o posto. 

 

Em 29 de agosto de 2007, numa sessão histórica, a câmara municipal cassou o 

mandato do prefeito por doze votos a um. O prefeito se entrincheirou no Palácio 

e o povo de Ilhéus, numa demonstração de civismo e amor à cidade, permaneceu 

na rua até que fossem retirados os ocupantes do Paço Municipal. Foi preciso 

grande contingente de policiais para dar garantia aos integrantes do governo 

cassado. Valderico Reis tentou várias vezes derrubar a decisão da Câmara 

Municipal e não logrou êxito em nenhuma (SOUB, 2013, p .61). 
 

A peça encenada pelo Teatro Popular de Ilhéus foi escrita antes das determinações 

que obrigavam o prefeito a deixar o cargo. De certa forma, Teodorico Majestade previu a 
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resistência de Valderico Reis a abrir mão do comando da Prefeitura de Ilhéus. No texto 

dramatúrgico, o protagonista quase é convencido a assinar sua renúncia, mas muda de ideia 

no último momento. 

 
Eu num vô mais assinar, 

vou impor o meu respeito. 

Só saio daqui de dentro 

cum uma bala do peito. 

Porque afinal das contas 

Dessa cidade eu sou prefeito (LISBOA, 2011, p. 52). 

 

 

Figura 4: Prefeitura de Ilhéus cercada por manifestantes, em 14 de agosto de 2007. Foto de Ed Ferreira. 

 
Além das menções paródicas, Teodorico Majestade também se atualizou inserindo 

áudios dos protestos que aconteceram durante as diversas manifestações populares que 

cercaram o Palácio Paranaguá. Os trechos foram utilizados pela sonoplastia como nas 

entradas e saídas do gabinete. Em 2009, o autor Romualdo Lisboa incluiu no texto o fato 

de quando os artistas do TPI encenaram o espetáculo nas escadarias do paço municipal. 

 
Gersinaldo É melhor tu entrá ni acordo 

  Cunversá com essa gente. 

  É capaz da coisa ficar é fêa, 

  Aí tu se increnca de repente. 

  Tô sabeno que os artista 

  Tão vino aí para a frente. 

 

Teodorico E eu tenho nada que vê 

  Cum esses artista fulêro? 

Gersinaldo Tão reclamano e cum razão 

  Te chamano: trambiquero. 

Teodorico Eu num sei pra que 
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  Essas peste qué dinheiro (LISBOA, 2011, p. 38). 
  
 Ao mesmo tempo em que o espetáculo compôs os protestos, ele também foi 

influenciado por eles, assimilando os acontecimentos cronológicos em sua estrutura cênica. 

A partir disso, foi proporcionada uma nova inter-relação entre a Ilha Bela fictícia e a Ilhéus 

histórica. Essa justaposição, em que parte do vozerio popular é o mesmo em ambas as 

situações, funciona como recurso para demonstrar o nível de proximidade entre os dois 

universos. 

 Ainda que o protagonista de Teodorico Majestade seja a construção de uma 

imagem burlesca enquanto paródia do ex-prefeito Valderico Reis, ressaltando de forma 

exagerada e caricatural seus vícios pessoais e desvios morais, o espetáculo acaba 

conferindo certa humanidade à personalidade histórica. Ele não é descrito como um vilão, 

o qual poderia provocar raiva ou asco no público. A figura de Teodorico Majestade está 

mais próxima a do clown, já que se trata de uma personagem rústica, desajeitada e tola, 

marcada por estereótipos.  Ao invés de incitar o público contra o fictício prefeito de Ilha 

Bela, expondo somente seus deméritos, a peça revela suas fraquezas e limitações, 

demonstrando que ele não sabe como resolver o momento de tensão em que se encontra. O 

prefeito Teodorico demonstra certa fragilidade, embora nenhum arrependimento, e seu 

desconforto em vivenciar as crises decorrentes de suas ingerências a frente de um cargo 

que não tinha o desejo de ocupar. Ele ressalta sua inabilidade enquanto gestor público, 

deixando claro que não se sentia responsável pelas ações de seu governo, já que o controle 

maior ficava nas mãos de sua filha, Juscilana. 

 
Teodorico Eu num queria guverná 

  só queria tirar o meu. 

  Passei tudo foi pra ela, 

Malote  aí ela te fudeu! 

Teodorico Olha o respeito, moleque! 

Malote  Perdão, mas o caso é todo teu (LISBOA, 2011, p.31). 

  

A peça ainda utiliza recursos do gênero narrativo épico, em que “o narrador em 

geral finge distinguir-se das personagens” (CANDIDO et al, 1968, p. 17). Para isso, a 

montagem é conduzida e pontuada pela figura do Cantador, presente na cena de abertura e 

responsável por dar vida às personagens através de sua música, quando cada um vai 

descobrindo os sons dos instrumentos musicais que estão em suas mãos e, gradativamente, 

formam um pequeno conjunto musical. Eles despertam, mantendo o corpo ainda 

deformado, em referência à técnica do “mondrongo”, tal como bonecos desengonçados, os 

quais, à medida que a música avança, apropriam-se das personagens que irão interpretar. 
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Embora seja o narrador, o Cantador não assume a figura do autor, o qual também se insere 

na trama como um dos agentes da narrativa. Era o autor quem subia no palco no início da 

peça para soltar os comediantes do varal e os prendia no final. Ele também dialoga com as 

personagens, através de uma gravação em off, quando o Cantador interrompe o momento 

do ápice da curva dramática para entregar uma mala com um toca-fitas e uma carta a fim 

de conduzir a trama ao seu momento de resolução. 

É o Cantador quem deixa a mensagem moralista e didática no final do espetáculo, 

sempre falando e cantando voltado de frente para o público. Ele assume uma postura 

dialética, demonstrando que se trata de uma ficção e quebrando a chamada quarta parede 

cênica, barreira imaginária que divide o palco e a plateia, em referência à estrutura do 

teatro épico brechtiano. 

 
Os songs intervêm, como se sabe, como instrumentos do distanciamento [...] no 

sentido de que introduzem um sistema de quebras destinado a romper a 

continuidade da ação, a naturalidade de uma interpretação, a identificação com o 

personagem. Ruptura, em primeiro lugar, entre o personagem e o ator [...]. Ele 

não é anulado, pois o intérprete se parece ainda com o personagem, mas fica, 

digamos, como que suspenso (ROUBINE, 1998, p. 66). 

  

Outros momentos são marcados por essas quebras, como quando o protagonista 

Teodorico Majestade, em uma espécie de desabafo devido à perda iminente de seu 

mandato, também fala diretamente ao público, explicando os motivos de ter entrado na 

política, assume suas inabilidades de oratória, cita algumas falcatruas e lamenta sua atual 

condição. 

 
Mais é uma vida boa 

essa vida de prefeito. 

Num faz nada, vezes nada 

grana vem de todo jeito. 

Mas a mamata eu perdi, 

tomei um tiro no peito (LISBOA, 2011, p. 34). 

 

 A representante popular, Maria das Armas, também se direciona ao público, no 

momento em que decide declinar às ofertas de Teodorico, para convencer o povo que o 

prefeito deve dar continuidade ao seu mandato. Enquanto tira seu calçado para desferir 

pancadas nos políticos, ela inclui a plateia em sua fala: 

 
Tu tá quereno dizer 

pra essa gente aqui presente, 

que vai enrolar a mim 

E sair abrino os dente? 

Dar uma de gostoso 

e sair todo contente? (Ibidem, p. 54). 
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O distanciamento e estranhamento provocados quando os atores falam diretamente 

aos espectadores, quebrando a narrativa, de certo modo, seguem o efeito de despertar o 

pensamento crítico indicado por Brecht. Ele sugeria que essas interferências no texto 

dramatúrgico procuram “transformar os fatores de prazer, em fatores de ensinamentos” 

(FERRARA, 1986, p. 38). Tais intervenções suspenderiam a atmosfera nobre, mística e 

ritualística do teatro, humanizando os artistas e, consequentemente, colocando a arte 

dramatúrgica e plateia num mesmo nível. Essa dessacralização ajudaria a estabelecer uma 

relação dialética a fim de dar lugar à razão e não aos sentimentos. Com isso, o sentido da 

peça poderia ser efetivamente assimilado, uma vez que é provocada a dissolução dos 

condicionamentos e o espectador é tirado da condição de fruição inebriante, sendo 

instigado a se posicionar diante daquilo que é encenado.  

Conforme o próprio Brecht (1978, p. 53), “o verdadeiro propósito do teatro épico 

era, mais do que moralizar, analisar. Assim, primeiro, analisava-se a questão, e só depois 

vinha a substância, a moral da história”. Antes de deixar sua lição no final da peça, ao 

longo de Teodorico Majestade, são apresentadas as circunstâncias que fundamentam a 

condução ao final moralizante, culminando com a cassação do prefeito Teodorico e uma 

série de orientações apresentadas como ensinamentos. Desse modo, a peça reforça seu 

caráter didático, utilizando a palavra lição em três estrofes da cena de encerramento. Na 

primeira, sugere reflexão acerca da lição apresentada ao longo do discurso da peça. Na 

segunda, a lição seria dada pela união do povo, enquanto a terceira menção seria a 

instrução do povo para que exija dos políticos o comportamento digno, enquanto fator 

condicionante. 

Entre paródias de acontecimentos, da personalidade e feitos do ex-prefeito 

Valderico Reis, Teodorico Majestade reinventa Ilhéus em Ilha Bela, buscando na cidade 

histórica referências para a crítica feita pelo espetáculo. Mesmo cumprindo o seu papel 

contestador ao subverter a realidade enquanto obra de arte, a peça se encaixa como parte 

dos eventos que marcaram a história do município, os quais também imprimiram suas 

marcas na montagem. E, ao mesmo tempo em que critica a sociedade, acaba fazendo parte 

dela. O enredo do texto dramatúrgico e a encenação do espetáculo seguem o pensamento 

de Nora (1993, p. 09) de que “a história é a reconstrução sempre problemática e 

incompleta do que não existe mais. A memória é um fenômeno sempre atual, um elo 

vivido no eterno presente”. Mesmo em seu universo ficcional, o enredo de Teodorico 
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Majestade, consegue funcionar como ligação entre história e memória ilheenses, as quais 

são presentificadas e atualizadas no palco. 
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3.  DESCONSTRUINDO TEODORICO MAJESTADE 

 
Ao decompor Teodorico Majestade, será possível descobrir os princípios de 

funcionamento de sua estrutura interna, a qual norteia aquilo que é exteriorizado por meio 

do texto e é encenado no palco. Desse modo, o estudo poderá seguir os princípios de uma 

análise literária, a qual deve ser feita de maneira que incorpore as aproximações textuais, 

consoante às características da obra, não às crenças ou comportamentos. Todavia, de modo 

análogo à escritura de um texto, é impossível realizar uma leitura analítica totalmente 

desprovida de valores ideológicos e demais impressões subjetivas. Mas, o objetivo deste 

trabalho é realizar um estudo técnico e científico, trilhado pelas referências teóricas as 

quais ajudarão a referendar as seguintes análises e conclusões, buscando o distanciamento 

da crítica resultante, exclusivamente, de julgamentos ou sentimentos pessoais. 

Ao problematizar o conteúdo, faz-se necessário empreender uma análise que 

ultrapasse o sentido da reflexão sobre seus aspectos concretos, exteriorizados no texto 

dramatúrgico e encenados nos palcos. Com a investigação de seus elementos subjetivos, 

será possível compreender melhor as particularidades do espetáculo, as características que 

o diferenciam e fazem dele um fenômeno singular, mas que é constantemente atualizado. 

As peculiaridades de Teodorico Majestade, os elementos que os constitui e sustenta na 

experiência única de sua efemeridade, também o distingue, inserindo-o nas histórias das 

artes cênicas e da política de Ilhéus. Já as memórias contidas na peça, presentificadas a 

cada leitura ou encenação, vão sendo transformadas com o passar do tempo, perdendo a 

missão original de denúncia dos desmandos de determinada gestão municipal e mantendo o 

caráter de escárnio dos bastidores da corrupção. 

A desconstrução da peça, que será efetuada a seguir, será abalizada pela articulação 

de conceitos, os quais possibilitarão o entendimento do papel desempenhado por Teodorico 

Majestade no âmbito dramatúrgico, uma vez que se trata de uma manifestação artística 

intimamente vinculada à atuação do grupo Teatro Popular de Ilhéus, na esfera política 

municipal. O espetáculo vai além de expressar um posicionamento individual, interferindo 

e também sendo afetado pela sociedade que proporcionou seu surgimento e na qual está 

inserido. Ao mesmo tempo em que a peça apresenta sua versão da história, ela se inclui 

nela e sofre alterações decorrentes dessa história. E a memória política que norteia a 

montagem também passa pelos mesmos fenômenos, estando em permanente atualização. 
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Portanto, é preciso investigar os princípios que incluem a peça dentro de ações 

tipicamente vinculadas ao movimento do teatro popular, o qual busca o estreitamento do 

diálogo com os setores populares da sociedade e sua classe trabalhadora. Uma vez que a 

lembrança é um tipo de imagem construída para representar algo, o esforço da recordação 

presente no texto e na encenação integra o processo de iconização, valendo-se da paródia e 

da sátira. O recorte produzido pelo texto dramatúrgico confere novas aparências e 

percepções ao que outrora foi vivenciado, fazendo referências aos elementos históricos, a 

fim de possibilitar seu reconhecimento, o qual ocorre quando “somos remetidos ao enigma 

da lembrança enquanto presença do ausente anteriormente encontrado” (RICOEUR, 2007, 

p. 56).  

Teodorico Majestade se coloca como suporte artificial que traz à superfície a 

história e a memória dos artistas e também da cidade Ilhéus, entrelaçando ficção e 

realidade. Afinal, toda escrita é uma narrativa que se enquadra como uma forma de 

(re)criação e (re)produção, estando em permanente negociação com o presente. É, 

justamente, a compreensão desses fenômenos comportados pela peça que direciona esta 

etapa do presente trabalho. 

 

3.1 O teatro popular e a memória política 

 O grupo Teatro Popular de Ilhéus indica em seu nome as tendências políticas que 

embasam o discurso de suas produções, incluindo Teodorico Majestade, as últimas horas 

de um prefeito, objeto do presente estudo. Desde suas origens, o teatro popular, enquanto 

modalidade de arte dramatúrgica, ganhou diversos sentidos, os quais foram modificados ao 

longo do tempo e do espaço. Todavia, o que se mantém em meio aos múltiplos 

entendimentos é a ideia central de teatro voltado ao povo, não somente como forma de 

distinção ou oposição às obras clássicas, e sim à arte elitista, voltada exclusivamente às 

classes sociais mais abastadas.  

 
A mais antiga e tradicional das acepções prevê a antinomia entre popular e 

erudito, significando, na segunda acepção, uma cena que apresenta, quase 

sempre, um texto considerado de reconhecido valor literário e cuja produção é 

favorecida pela elite ou pela burguesia; o erudito, aqui, liga-se ainda à ideia de 

um conjunto de obras apresentadas no edifício teatral, sendo que este, 

geralmente, se encontra disposto em palco italiano, e ao qual as camadas 

populares não têm acesso (GUINSBURG; FARIA; LIMA, 2006, p. 273). 

 

Observando os múltiplos entendimentos a respeito do que se trata o teatro popular 

ao longo da história, é notório o seu uso político no enfrentamento ou consolidação de 



76 

 

 

 

posicionamentos diante dos poderes constituídos. Seja no sentido de propaganda ou 

agitação das massas, em defesa da classe trabalhadora e contra as elites, na recuperação de 

manifestações artísticas tradicionais, o teatro popular funciona como uma espécie de lugar 

de memória, conforme a definição de Nora (1993, p. 13): 

 

Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não há memória 

espontânea. [...] É por isso a defesa, pelas minorias, de uma memória refugiada 

sobre focos privilegiados e enciumadamente guardados nada mais faz do que 

levar à incandescência a verdade de todos os lugares de memória. Sem vigilância 

comemorativa, a história depressa os varreria.  

 

Enquanto os poderes constituídos escrevem os livros de história a fim de 

estabelecer as memórias que lhes convêm, o palco, enquanto lugar de memória, vem para 

subverter as versões oficiais. Assim, o teatro popular se torna espaço para apresentar 

interpretações diferentes das memórias constituídas pelas classes dominantes, sendo um 

espaço de resistência e contraposição. Segundo Pollak (1992, p. 205), “[...] a memória e a 

identidade são valores disputados em conflitos sociais e intergrupais, e particularmente em 

conflitos que opõem grupos políticos diversos”. Por isso que governos erigem 

monumentos, estabelecem datas oficiais, atos comemorativos, nomeiam logradouros e 

territórios a fim de reforçar lembranças, ainda que evocadas de forma fragmentada, que 

estabeleçam coesão entre passado e presente.  

No teatro popular, as falas, os gestos, o cenário e a trilha sonora desempenham 

papel análogo, todavia podem vir a ser utilizados para construir uma nova memória em 

oposição ou reforço da versão do poder vigente. Nele, é elaborada uma nova versão da 

memória política, a qual, conforme Bosi (1998, p. 453): “os juízos de valor intervêm com 

mais insistência. O sujeito não se contenta em narrar como testemunha histórica ‘neutra’. 

Ele quer também julgar, marcando bem o lado em que estava naquela altura da história, e 

reafirmando sua posição ou matizando-a”. Por isso, é criado um novo enquadramento da 

memória, em face das subjetividades contidas nos discursos desse tipo de teatro.  

O palco vai além de ser um instrumento de propaganda ou doutrinação ideológica. 

Nele, são apresentados acontecimentos, heróis, vilões, os quais são julgados dignos de 

serem memoráveis por exaltação ou condenação. Por mais que os textos das peças sejam 

ficcionais, é o discurso empregado neles que está relacionado ao atual contexto vivenciado 

pelo público. Tudo isso porque, de acordo com Candau (2014, p. 101): 

 
Quando opera a memória, o acontecimento rememorado está sempre em relação 

estreita com o presente do narrador, quer dizer, como o tempo de instância da 
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palavra, enquanto na enunciação histórica é o acontecimento que constitui o 

marco temporal pelo sujeito da enunciação.  

  

A memória se trata de um fenômeno cujo enquadramento é uma forma de 

constituição da ordem social, a fim de estabelecer uma imagem de si para si mesmo e ainda 

para os outros. O teatro popular enquanto lugar de memória apresenta lembranças, as 

quais, não necessariamente, estão ligadas a uma cronologia, e sim ao nível de importância 

conferido àquilo que se deseja comemorar com o público. Não é a ordem de 

acontecimentos ou surgimento das personagens no contexto histórico que importa, e sim o 

grau de relevância conferido a esses fatos ou personalidades. O modo como eles serão 

retratados nos palcos demonstra quais sentimentos e julgamentos de valor a serem 

associados no momento de suas lembranças.  

Esse processo depende das bases da memória coletiva, cujo maior intuito é manter a 

união do grupo social e, por isso, está intimamente relacionado ao sentimento de 

identidade. Tal fenômeno, para Pollak (1992, p. 205), é construído “em referência aos 

critérios de aceitabilidade, de admissibilidade, de credibilidade”. Assim, o teatro popular, 

ou teatro político, corrobora com o modelo de imagem que o público aceita como 

pertencente a si mesmo em relação ao “Outro” e também o tipo de imagem que é elaborado 

para representar esse “Outro”. Faz-se necessário o estabelecimento de um acordo mútuo 

entre o teatro popular e seu público para que sejam atendidos os parâmetros que permitem 

sua efetiva concretização.  

Observando a multiplicidade dos possíveis entendimentos acerca do que poderia se 

tratar o teatro popular, depara-se ainda com o conceito que engloba a tentativa de 

recuperação de expressões artísticas vinculadas à cultura popular. Todavia, a 

espontaneidade dessas manifestações que inspiram as obras dramatúrgicas é remodelada 

nas encenações, ganhando sentidos os quais nem sempre correspondem aos originais ou até 

mesmo distorcendo-os. Isso porque a cultura popular surge do povo e para o povo, o que 

nem sempre ocorre com o teatro popular.  

Em certo ponto voltado para facilitar o acesso daqueles em estado de 

vulnerabilidade econômica e social a artes exclusivas da elite, com ingressos a preços 

baixos e liberto da ostentação das salas luxuosas, o teatro popular vem se ressignificando. 

A compreensão do seu conceito não está mais restrita a confrontar binarismos antagônicos, 

como proletariado e burguesia, popular e erudito. Contudo, o que permanece é o caráter 

político de posicionamento diante da relação entre o povo e os poderes constituídos, seja 
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no intuito de enfrentamento, de parceria ou aparente neutralidade, refletindo nos novos 

tipos de memórias construídos nos palcos. 

A fragmentação, a superficialidade e a não-linearidade que englobam os conceitos 

de teatro popular apontam para a ideia de pós-memória, que seria a rejeição da história de 

outras gerações. Nessa percepção típica da formação social pós-moderna, o mundo não se 

dá mais através do tempo, mas do espaço. Isso porque, na compreensão de pós-moderno, 

período iniciado após a Segunda Guerra Mundial, houve a inauguração de uma nostalgia 

oca, que não tem a intenção de se relacionar com o passado, sendo apenas referente a ele. 

Consequentemente, tal fragmentação compromete ainda a projeção do futuro, 

prevalecendo a sociedade do espetáculo, cuja concepção de si estaria pautada na cópia de 

algo que jamais existiu, resultando em uma identidade incoerente e desagregada. 

Dentre as variedades de entendimentos admitidos e permitidos pela 

contemporaneidade pós-moderna, Teodorico Majestade enquadra-se no movimento do 

teatro popular não apenas pelo lugar de fala do espetáculo, que dá voz à determinada classe 

artística, e sim pelo público ao qual é direcionado: a classe trabalhadora, os cidadãos e 

cidadãs comuns. Essa modalidade artística voltada para o proletariado foi trazida para o 

Brasil pelos imigrantes europeus, em sua maioria da Itália e Península Ibérica, que, no 

início do século XX, aportavam no país trazendo consigo influências da corrente de 

esquerda anarquista. O espetáculo do TPI, mesmo que se valendo do universo ficcional, a 

exposição das circunstâncias políticas de Ilhéus em estilo paródico revela a tentativa de 

levar o público a tomar ciência da própria realidade, reconhecendo-se nas indicações do 

texto. Desse modo, a peça surgiu a serviço das diversas manifestações contra o gestor do 

executivo municipal, como ferramenta claramente ideológica de mobilização, devido ao 

seu potencial de reunir o público em torno de si.  

Suas incursões e apresentações em territórios periféricos, as quais expandiram o 

espaço teatral, também enquadram a montagem dentro dos entendimentos de teatro 

popular, em especial ao que era praticado na década de 1970, no Brasil. O período sombrio 

em que qualquer forma de organização social era reprimida pelo Estado, companhias 

teatrais romperam com o padrão profissional e investiram em apresentações no trabalho 

itinerante, indo às periferias como oposição ao teatro voltado para as classes de maior 

poder aquisitivo que era produzido no centro da cidade. Teodorico Majestade levou a 

dramaturgia àqueles que não tinham acesso e nem o hábito de consumir as artes cênicas. A 

linguagem marcada pela oralidade, repleta de coloquialismos e diversos termos chulos, 
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aproxima a peça da realidade daqueles que estão distantes da cultura erudita, já que a 

imagem do teatro é comumente associada à arte das elites. Por isso que o espetáculo 

consegue reunir questionamento político reivindicativo e entretenimento.  

A simplicidade dos recursos cênicos, presente em Teodorico Majestade, caracteriza 

a prioridade dada pelo teatro popular ao teor do texto. Nesse movimento artístico, os 

recursos estéticos não são eleitos com o intuito de chamar atenção do público de maneira 

impactante, uma vez que o maior destaque é dado ao discurso. O posicionamento político 

do grupo é ressaltado pelo texto, seja ele falado ou cantado, pondo o aspecto visual a 

serviço do que é dito. A modéstia do cenário, dos figurinos de segunda mão adquiridos na 

feira, dos objetos cênicos reutilizados que compõem o espaço cênico em nada remetem à 

suntuosidade, todavia não deixam de ter sua importância no espetáculo. O poder de 

impacto da peça fica inteiramente a cargo de seu texto, cujo vigor está apoiado, 

exclusivamente, nas interpretações dos artistas. 

As referências a expressões artísticas da cultura popular, como a literatura de 

cordel, a xilogravura e o cancioneiro nordestino, estão presentes na montagem enquanto 

alegorias, ambientando o universo em que se desenrola a narrativa. De maneira figurada, 

tais componentes remetem a um universo cultural que faz oposição à cultura de massa, 

dominada pelas elites. Essa estética do teatro popular presente em Teodorico Majestade é 

utilizada para se assemelhar aos elementos artísticos tradicionais do Nordeste, em especial, 

à cultura sertaneja que colonizou a região grapiúna e ainda povoa o imaginário coletivo. 

Embora não seja uma manifestação da cultura popular, o espetáculo busca sua vinculação, 

dando lugar de destaque a diversas formas de produções artísticas que surgiram 

espontaneamente no meio do povo, livre dos cânones e academicismos.  

Teodorico Majestade, enquadrado como obra de teatro popular, inscreve-se na 

memória política de Ilhéus, produzindo sua versão subversiva dos fatos vivenciados e 

experimentados pelos sujeitos. O espetáculo é o meio artificial utilizado pelos artistas do 

grupo Teatro Popular de Ilhéus para armazenar suas lembranças particulares acerca do 

contexto histórico em que foi idealizado, e, principalmente, compartilhar suas memórias 

livre dos parâmetros estabelecidos pelos poderes dominantes constituídos. Seja como 

forma de resistência, denúncia, mobilização, a peça se propõe a expor o ponto de vista de 

determinada classe artística, no momento em que ela adota um posicionamento diante dos 

fatos e da sociedade. A validade dos questionamentos levantados não fica atrelada à 

veracidade do que é contado, e sim do discurso que é apresentado pela narrativa. 



80 

 

 

 

3.2 Teodorico entre a memória e a história 

A peça Teodorico Majestade, as últimas horas de um prefeito inscreve-se 

duplamente como representação da memória e da história de Ilhéus, as quais são 

representadas em forma de imagens. Tanto no texto dramatúrgico, que utiliza a escrita para 

traduzir suas ideias, quanto no momento da encenação, quando os artistas e os elementos 

cênicos, ao concretizar no espaço cênico aquilo que foi escrito, são utilizadas imagens para 

dar forma, no mundo sensível, ao que surgiu, primeiramente, no mundo inteligível. Na 

cena de abertura, são atribuídas características ao protagonista que traduzem o tipo de 

imagem construída para ele, direcionando as impressões sobre aspectos de seu caráter, 

vindo a justificar o desenrolar da trama. 

 
Teodorico Majestade, 

homem assaz ganancioso, 

nunca se contentou com o seu. 

De olho grande e vicioso 

metendo a mão no alheio 

e posando de gostoso (LISBOA, 2011, p. 22). 

 

Tanto no texto quanto na encenação podem ser enquadradas no entendimento 

platônico de que são “a representação presente de uma coisa ausente” (RICOEUR, 2007, p. 

27). Nesse contexto, a memória e a história, que também utilizam de formas imagéticas 

para existirem, na concepção de Platão, seriam formas de mimese.  Segundo Caimi 

(2002/2003), as metáforas usadas pelo filósofo seguem uma orientação imagética. Deste 

modo, o pensador grego aproxima a mimese da imagem, concedendo uma dimensão visual 

à linguagem, já que as imagens são construídas através do discurso e a própria linguagem é 

imitação do objeto representado. Há ainda o simulacro, que altera a característica do 

modelo real com o intuito de parecer ainda mais verdadeiro.  

Já a compreensão de Aristóteles vai em direção à ética na concepção poética, 

explorando também o caráter representacional da mimese, concedendo foco ao papel do 

espectador - que é o receptor nesse processo - bem como o fato, a memória e quem narra. 

O pensador grego amplia o conceito de mimese, tomando-a como criativa e em constante 

movimento, obedecendo à verossimilhança, levando-a além do sentido de imitação, cópia 

ou simulacro. Seguindo esse modelo de representação modular da atividade mimética, 

Aristóteles concede um caráter impreciso à imagem representada pela mimese, a qual é 

dotada de vários modos de funcionamento, estando expressa no gesto, na escrita e na voz.  

Para Aristóteles, a voz - a qual é uma das facetas da mimese enquanto 

representação - funciona como um suporte para a linguagem, meio por onde o ser humano 
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é capaz de discernir o bem do mal e exprimir o que é justo ou injusto, organizando 

politicamente a sociedade, comunicando-se com o mundo das ideias. Neves (1981, p. 59) 

explica essa conexão afirmando que “o mesmo tipo de relação que existe entre a linguagem 

escrita e a linguagem falada existe também entre a linguagem falada e os estados de alma: 

é uma relação simbólica, não-natural [...] é mediata, porque passa pelos estados de alma”. 

Aristóteles classifica as coisas representadas na fala como símbolos das alterações da alma. 

Por sua vez, as coisas representadas na escrita funcionam como símbolos das coisas 

representadas na fala.  

Esse processo de iconização, que caracteriza a mimese, seja ela na definição de 

Platão ou Aristóteles, ocorre no processo de escrita do texto e encenação de Teodorico 

Majestade, os quais podem ser classificados como história e memória. Por conseguinte, a 

história é uma forma de representação imagética, assim como a memória. Ambas são a 

presentificação da coisa ausente através de imagens. E, conforme Pesavento (1998), a 

representação abarca uma relação não muito bem definida entre “ausência” e “presença”. 

Assim, a representação é a presentificação de algo através da construção de uma imagem 

mental ou visual, a qual também traz em si uma imagem discursiva.  

A história se vale da linguagem escrita, são os signos linguísticos que remetem à 

fala e essa ao pensamento, o qual codifica ideias, sensações, vivências de modo que possa 

ser compreendido, através de sua sistematização. Por sua vez, a memória utiliza também a 

imagem para representar o que foi vivido, experimentado há um tempo, seja na forma de 

lembrança, no esforço da recordação ou no próprio corpo, através dos gestos e das falas. 

Seria o passado atualizado em diferentes formas de imagens. Desse modo, Teodorico 

Majestade traduz memórias vinculadas a Ilhéus histórica em seu ambiente ficcional, 

presentificando lembranças em novas imagens elaboradas para sua representação literária e 

teatral. A peça apresenta sua versão da mobilização popular pela saída do prefeito, não na 

visão da sociedade, e sim pelo ponto de vista dos políticos acuados, criando algo inspirado 

no que poderia ter acontecido nos bastidores e não reproduzindo o que aconteceu. 

 
Teodorico Vixe, Maria! E agora? 

  O que eu faço, Malote? 

Malote  Eu te digo: tu assina. 

Teodorico Num assino, eu sou forte. 

Malote  O povo vai invadir aqui, 

  e resulta tudo em morte. 

 

Teodorico Vai invadi lá nada, 

  manda os guarda prendê. 

  Se tentare me pegá 
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  Dá cacete pra doê. 

Malote  Vão querer te acusar. 

  Tu pode é se perder! (LISBOA, 2011, p. 31) 
  
Conforme Bosi (1998, p. 55), “na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas 

refazer, reconstruir, repensar, com imagens e ideias de hoje, as experiências do passado”. 

Teodorico Majestade trabalha com a remodelação da memória, conferindo diferentes 

imagens a ela, obedecendo aos critérios da coerência e verossimilhança para que seja 

considerado um representante de algo que foi vivenciado. Sua aceitação enquanto memória 

parte da habilidade de evidenciar sua relação com os fatos e personalidades do passado. 

Dentro das limitações impostas pela codificação da escrita, no processo de 

transposição do que se pensa, o texto dramatúrgico indica aquilo que deve ser lembrado, 

em seus recortes propositais ou involuntários. Isso porque, de acordo com Nora (1993, p. 

15), “o que nós chamamos de memória é, de fato, a constituição gigantesca e vertiginosa 

do estoque material daquilo que nos é impossível lembrar, repertório insondável daquilo 

que poderíamos ter necessidade de nos lembrar”. A edição da memória a ser evocada, além 

de se constituir numa forma de ordenamento, também serve para direcioná-la a fim de estar 

de acordo com o discurso ideológico. 

Em Teodorico Majestade, a memória é trabalhada para o cumprimento de uma 

missão: reforçar as ideias que o espetáculo deseja construir daquilo que é parodiado. Isso 

acontece porque, segundo Pollak (1989, p. 09), “todo trabalho de enquadramento da 

memória de um grupo tem limites, pois ela não pode ser construída arbitrariamente. Esse 

trabalho deve satisfazer a certas exigências de justificação”. As intencionalidades são 

expressas nas imagens que são criadas como uma nova versão possível para aquilo que foi 

vivenciado pela sociedade ilheense. Tais imagens não são apresentadas como a narração de 

algo que aconteceu concretamente. Elas são a explicação particular formulada pelo Teatro 

Popular de Ilhéus para os acontecimentos e até mesmo a proposição de um desfecho 

fictício para resolução da crise política. 

Na parte da descrição das personagens, antecedendo a ação, são apresentadas as 

peculiaridades de cada um da seguinte forma: “Cantador; Teodorico Majestade, prefeito de 

Ilha Bela; Malote, puxa-saco juramentado; Gersinaldo Quina, presidente da Câmara de 

Vereadores; Maria das Armas, representante do povo; Em off: povo, secretários e a voz 

secreta” (LISBOA, 2011, p. 19). A voz secreta que aparece na indicação pertence ao 

dramaturgo, que é inserido como personagem da trama, no momento em que é revelada a 

gravação da reunião entre o prefeito Teodorico e seus secretários. 



83 

 

 

 

Tomando como base a teoria narrativa do monomito de Campbell
8
, é possível 

compreender as personagens mais relevantes para o desenvolvimento da ação em 

Teodorico Majestade, a partir de sua função dramática. Dentro das concepções dos 

arquétipos presentes nas narrativas universais, Teodorico Majestade seria o herói, uma vez 

que é o protagonista. Essa definição não se dá a partir do seu caráter, mas de que o 

desfecho da história depende de sua renúncia ou autossacrifício. Conforme Campbell 

(1997), o entendimento de herói se dá como o homem ou mulher capaz de superar suas 

limitações históricas particulares. Na peça, o prefeito abdica de seus desejos de se manter 

no poder quando se percebe totalmente encurralado e, assim, mesmo a contragosto, é a 

decisão do prefeito Teodorico que resolve a trama. 

Inspirado pela teoria narrativa campbelliana, Vogler (2006) descreve outros 

arquétipos que podem ser identificados na obra dramatúrgica de Romualdo Lisboa, assim 

como em diversas narrativas ficcionais ou não. A personagem Malote seria o Pícaro, o 

serviçal que atua como alívio cômico do enredo e sempre aponta os erros de Teodorico 

involuntariamente, sendo que esses lapsos funcionam como uma espécie de consciência 

externa para o protagonista.  

 
Malote  Cada qual desviando o seu. 

  Na hora dos projetos, na ação 

  da saúde, limpeza, saneamento, 

  transporte, turismo, educação, 

  num dava pra fazer nada. 

  Dinheiro num tinha não. 

 

Teodorico Ô, seu fi da peste! 

  De que lado tu tá mermo? 

Malote  Ave Maria, Teodorico! 

  Sem tu ficarei a ermo, 

  perdido, sem pé nem mão. 

  Fico com tu até enfermo! (LISBOA, 2011, p. 28) 

  
Gersinaldo Quina atende às características do arquétipo do Aliado, uma vez que ele 

oferece suporte ao protagonista da peça e testemunha o sacrifício de Teodorico. Embora 

seja o responsável pela desventura narrada, a personagem confirma seu apoio a Teodorico, 

sendo o único a continuar do seu lado, além do seu assessor, Malote.  

 
Gersinaldo Tô aqui pra ajudá 

  A resolvê a barafunda. 

Maria  Pois vá tu e tua mãe 

  Tomá no centro da bunda. 

                                                 
8
 Também conhecida como “jornada do herói”, a teoria, formulada em 1949 através de estudos comparativos, 

apresenta estrutura narrativa e imagens universais presentes em mitos e demais narrativas de diversas 

culturas. 
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  Tão querendo mim usá. 

  Pra vê que a barca afunda (Ibidem, p. 45). 
  
Já Maria das Armas atende às particularidades ligadas ao arquétipo intitulado 

Sombra. Nas narrativas em que o herói é um exemplo de virtudes, a função dramática 

dessa personagem seria o seu lado obscuro ou reprimido. Como, em Teodorico Majestade, 

o caráter do herói é completamente desvirtuoso, a personagem de Maria das Armas é 

apresentada como o seu oposto, é quem desafia Teodorico Majestade. Incorruptível, a 

antagonista tem o objetivo de destituí-lo do poder. 

   
Vim aqui só pra cobrar 

nossos direito de cidadão, 

não quero fazer parte 

de nenhum conchavo, não. 

Se tentá me assuborná 

vou pedir sua prisão (LISBOA, 2011, p. 45) 

 

Por se desenrolar em um único segmento temporal e espacial, a peça possui uma 

única cena e é dividida em quatro atos. O primeiro, intitulado Abertura - a rima se 

ajeitando, funciona como um prólogo para situar o público na ação que será desenvolvida 

a seguir, sugerindo o percurso por onde caminhará a história. Essa etapa que precede o 

corpo principal da narrativa apresenta informações a respeito do passado do tempo em que 

se desenrola a trama, bem como o local e o protagonista. O texto sugere a apresentação de 

uma tabuleta onde estaria escrito: 

 
Vai começar a função: 

é a rima que se ajeita, 

por aqui toma assento, 

buscando a língua perfeita. 

Que o tom justo, o acorde 

nesta sala aqui transborde 

pra uma plateia satisfeita (Ibidem, p. 21) 

 

Todavia, em nenhum momento o espetáculo apresentado pelo Teatro Popular de 

Ilhéus exibiu tal tabuleta nos momentos que é indicada no texto dramatúrgico. Esse recurso 

é uma referência ao teatro épico brechtiano, que utilizava cartazes e projeções para orientar 

o público e, também, estabelecer o efeito de distanciamento da trama. As intervenções, as 

quais seriam escritas, sempre são feitas pelo personagem do Cantador. No primeiro ato, o 

texto dramatúrgico sugere que o Cantador contextualize para o público quem é Teodorico 

Majestade, como ele alcançou o cargo de prefeito de Ilha Bela e a situação em que se 

encontra no momento. Mas, na encenação do TPI, as estrofes são divididas entre as 

personagens, entre uma dança e outra. As três estrofes finais são faladas pelo Cantador, 
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incluindo o acróstico feito com as primeiras letras do sobrenome do autor, iniciando os 

versos da última estrofe, algo que é característico dos encerramentos dos livretos de cordel: 

 
Licença pedimos para 

Ilustrar essa questão 

Sabemos que o povo tem 

Boa fé, bom coração. 

Ofertamos com prazer 

A singela encenação (LISBOA, 2011, p. 24). 

  
O segundo ato é chamado de Cena única - a rima já ajeitada. A rubrica feita pelo 

autor indica a ambientação da cena e as características da personagem Malote: “Sala do 

prefeito. Teodorico está nervoso, vai de um lado a outro. Está acompanhado de seu 

assessor, Malote, fiel escudeiro de todas as horas, todas as horas mesmo” (Ibidem, p. 25). 

O clima tenso é passado logo de início, quando o alcaide tenta encontrar um modo de 

impedir sua cassação. Através da fala da personagem Malote, é evidenciado o tipo de 

imagem construída para o prefeito e que será reforçada ao longo do texto dramatúrgico. 

  
O problema, Teodorico, 

é tu bater na chefatura Federal, 

vai ser preso e humilhado 

até em rede Nacional. 

Pode um dia ser lembrado 

como um grande marginal (Ibidem, p. 26-27). 

 

O trecho retrata o prefeito de Ilha Bela evidenciando aspectos negativos de sua 

conduta não apenas como homem público, mas também em sua vida pessoal. A imagem 

criada para Teodorico Majestade é repleta de características que o descredenciam enquanto 

político e homem. Ao longo da peça, há diversas sugestões do seu alcoolismo, com 

rubricas que indicam a ação do prefeito tomando diversos tragos de cachaça em diversos 

pontos dos atos. No início do primeiro ato, o prefeito pede que seu assessor lhe sirva a 

bebida, iniciando a sequência de ingestões de doses de aguardente. 

 
Nem me fale ni doença, 

meu figo já tá no fim. 

Pega logo uma garrafa, 

Traz uma cana pra mim. 

Dêxa eu esquentar o sangue... 

vou ficar melhor assim  (Ibidem, p. 28). 

 

Teodorico Majestade ainda é descrito como alguém sem estudo formal e de pouca 

inteligência, cujas ações são manipuladas pela filha Juscilana. Embora mau-caráter, o 

prefeito de Ilha Bela não é retratado como um vilão articulado e astuto.  É sugerida certa 

fragilidade do protagonista, beirando até mesmo a ingenuidade, como se não fosse capaz 
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de dimensionar as consequências de seus atos ilícitos. No primeiro momento em que se 

encontra sozinho em cena, Teodorico desabafa ao público:  

 
Até meus discurso 

quer botar na minha boca. 

Escreve tudo pr’eu ler, 

Mas minha leitura é poca. 

Até que começo leno 

Só qui minha cabeça é oca (Ibidem, p. 33). 

 

Após a contextualização acerca do caráter de Teodorico Majestade, juntamente com 

a confissão de parte dos seus atos ilícitos ao longo da conversa que o protagonista 

estabelece com o seu assessor e o público, é introduzido o personagem Gersinaldo Quina. 

Ele é chamado a pedido do prefeito, que se encontra cercado pela população furiosa em seu 

gabinete. O barulho da turba pode ser ouvido a cada vez que Malote sai e volta de cena, 

como se ele abrisse a porta para o ambiente externo. Na rubrica do autor, há a seguinte 

descrição do presidente da Câmara dos Vereadores: “Entra Gersinaldo. Negro alto, das 

pernas finas. Calça coronha, amarrada pouco abaixo do estômago. Está inquieto” (Ibidem, 

p. 35). O antigo aliado do prefeito é indagado por Teodorico Majestade, uma vez que foi o 

autor da denúncia que levou à abertura do processo de cassação.  

 
Gersinaldo Se foi castigo num sei, 

  Mas tu tá é encrencado. 

Teodorico Mas olha só quem fala 

  se é tu mesmo o culpado. 

  Foi você que fez denúncia. 

Gersinaldo O segredo foi vazado. 

 

Se eu não denunciasse 

o caso da licitação, 

eu é que me lascava. 

Podia até dar em prisão. 

Teodorico Pois agora que lascou-se 

Vai ser minha cassação (LISBOA, 2011, p. 33). 
 
Não são apresentadas rubricas a respeito da aparência ou temperamento da 

personagem Maria das Armas, apenas consta a indicação de que se trata de uma mulher 

que entra em cena acompanhada do assessor Malote. Ele enfrenta a multidão em busca de 

algum representante popular disposto a fazer uma aliança com Teodorico para acalmar os 

ânimos do povo, reverter a opinião pública e evitar, assim, a cassação. Contudo, no texto, 

evidencia-se que Maria das Armas se trata de uma pessoa de caráter insubornável. 

 
Maria  Só aceitei entrá pra dentro 

  Pra vê essa cara descarada. 

  Tu se alembra de mim? 

Gersinaldo (À parte) Essa mulhé é das retada 

Teodorico (Tomando coragem) Olha, dona, senhora, 
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  Num precisa ficá danada (Ibidem, p. 41). 

 

Maria das Armas entra em cena para expor ainda mais deméritos de Teodorico 

Majestade. Cabe a essa personagem proferir todas as ofensas contra o prefeito, incluindo 

rumores vinculados acerca de sua vida privada. Após chamá-lo de alcoólatra, adúltero, 

frequentador assíduo de bordéis e amante de ninfetas, ela encerra sua sequência de injúrias 

ao prefeito de Ilha Bela, deixando claro que o seu papel na trama de expor ao público seus 

maiores defeitos. O prefeito tenta rebater as acusações, evidenciando sua alta condição 

financeira, mas a líder popular não se intimida: 

 
Teodorico Isso é uma calúnia 

  Eu sou um homem direito, 

  Num traio minha mulhé 

  Pra isso tenho conceito. 

  A senhora é linguaruda 

  Respeite o seu prefeito. 

 

  Saiba que tenho dinheiro, 

  sou rico como a porra, 

  não ando solto por aí 

  me esfregano ni cachorra. 

Maria  Que um raio caia do céu, 

  Pois tu mente como a zorra! (LISBOA, 2011, p. 49) 
 
 Antes do trecho supracitado, enquanto Teodorico e Malote tentam negociar o preço 

da aliança com Maria das Armas, Gersinaldo Quina permanece escondido atrás de um 

jornal, ainda em cena. Ele sai do seu disfarce ao perceber que a líder do povo não se 

renderá às ofertas. A partir disso, Maria das Armas passa a desferir seus insultos ao 

vereador. 

 
Gersinaldo Que é isso? Que absurdo! 

  A senhora deixe de valentia. 

  Um acordo como esse, 

  tu não acha, minha tia! 

Maria  Tia é a puta que te pariu, 

  Pensa q’eu num sabia? 

 

  Tu tava aí derna do começo, 

  Derna da hora q’eu entrei. 

  Tu divia honrá suas calça 

  Fi da peste, bicho fêi. 

Gersinaldo Se acalme, minha senhora, 

  Num mete mamãe no mêi (Ibidem, p.45). 
 
Paralelamente à discussão entre Gersinaldo e Maria das Armas, Malote instrui o 

prefeito a dar continuidade ao plano de se fingir de doente para tentar sensibilizar a líder 

popular. Impaciente com as negativas da mulher, o vereador faz a ameaça: 

 
A senhora faz favor, 
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se retire desta sala. 

Vamo chamá outra pessoa 

Que tenha uma boa fala, 

Porque a senhora, dona, 

(Sacando um revólver) vai levar é muita bala (Ibidem, p. 50). 
 
O texto dramatúrgico indica que Malote intervém em defesa de Maria das Armas, 

mas não explicita de que modo. Na encenação do Teatro Popular de Ilhéus, o assessor 

desarma Gersinaldo com um golpe de capoeira. Em seguida, Teodorico Majestade ampara 

a popular e obriga o edil a pedir perdão pelo ato. Embora assustada, Maria das Armas não 

se desencoraja em revelar que conhece o esquema do desvio de verbas a partir do contrato 

com a empresa de coleta de lixo e se mantém implacável em pedir a cassação. O prefeito 

chega a vacilar se assina sua renúncia, mudando de ideia como demonstração de força. 

 
Teodorico Mas num largo o osso 

  Nem que o mundo acabe. 

  Eu sou home de força 

  Disso vocês já sabe. 

  E eu to duente, não 

  Duença ni mim num cabe. 

 

Maria  Mas disso num duvidava 

tu é muito mentiroso, 

parece inté que fez 

um pacto com o Tinhoso. 

Vou espalhar pro pessoal 

que você é perigoso (LISBOA, 2011, p. 53). 

 

 

 

Figura 5: Maria das Armas entre Teodorico Majestade e Malote. Foto da autora 
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A negativa de Teodorico Majestade em renunciar ao cargo gera ainda mais revolta 

em Maria das Armas. Mais uma vez, o prefeito e seu assessor tentam convencer a líder do 

povo, aumentando a proposta de suborno. Não há rubricas sobre como a líder popular 

avalia as ofertas. Contudo, na encenação feita pelo TPI, a personagem demonstra certa 

hesitação e encanto com a possibilidade de enriquecer e ficar famosa, mas acaba ficando 

ainda mais furiosa e, tirando os calçados dos pés, começa a bater nos demais.  

 
Gersinaldo Valei-me Nossa Senhora 

  que eu num quero morrê! 

  Assina logo esse papel, 

  Essa mulher vai nos batê. 

Malote  Assine logo, Teodorico! 

Teodorico Qué me fudê? Qué me fudê? 

 

Maria  É hoje que o pau troveja  

  Aqui den’deste salão, 

  Num deixo nada de pé, 

  vô exemplar com minha mão. 

Malote  Parece que esta mulher 

  Tá virada é no cão (LISBOA, 2011, p. 54). 
 
A pancadaria, típica da baixa comédia, segue até ser interrompida pelo Cantador. 

Em nome do autor, ele entrega uma mala e diz que tudo será resolvido. Imediatamente, 

Teodorico Majestade imagina se tratar de uma bomba, dando início a uma correria em cena 

com as personagens se chocando em busca de abrigo. A confusão ocorre enquanto o 

Cantador sugere que se trata realmente de um ataque terrorista e as estrofes da canção, em 

sete versos, transformam o texto de sextilhas para septilhas. 

 
Ilha Bela agora está 

no topo da sensação. 

É o início, a chegada 

da tal civilização. 

Até terrorismo tem 

o terror chegou também 

Vamos passar na televisão 

 

Dize que os terrorista 

vem cá matar corrupto. 

Dos lambe-cu do prefeito 

só se ver é só os vurto. 

Vão se lascar bem lascado 

Vão morrer tudo queimado 

E não sobra sequer um puto (Ibidem, p. 56). 

 

 A ideia de terrorismo ligada à civilização e a como um ato, que dará visibilidade 

midiática à cidade de Ilha Bela, vem como influência do clima de tensão mundial 

instaurado a partir dos atentados que vitimaram os Estados Unidos, em 11 de setembro de 

2001. O ataque executado pelo grupo nacionalista islâmico Talibã contou com a 
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transmissão televisionada ao vivo para todo o mundo da destruição das Torres Gêmeas em 

Nova York. Assim como o intuito da organização terrorista árabe era punir o ocidente 

pelos seus costumes considerados danosos, a peça liga esse tipo de ataque como uma 

espécie de punição aos políticos corruptos. Todavia, ao final da música, as personagens 

esperam a explosão, que não acontece. Malote sugere que abram a mala, mas Teodorico 

rebate, temendo as intenções do dramaturgo, o qual seria ligado à esquerda, uma alusão ao 

posicionamento político dos participantes da luta armada ocorrida no Brasil durante o 

período da Ditadura Militar.  

 
Eu voto pra num abrir, 

isso é coisa de comunista. 

O autor aqui da peça 

pode até ser um artista, 

mas eu nunca que confio 

nesse povo esquerdista (LISBOA, 2011, p. 57). 
 

Enquanto os demais permanecem escondidos, Maria das Armas toma à frente para 

investigar o conteúdo da mala. 

 
Ô bando de gente frouxa, 

parece que num são macho. 

Qualquer coisa se espanta, 

faz logo esse escracho. 

Deixa que abro essa merda 

vamos ver o que é que acho (Idem). 

 

De dentro da mala, são retirados um toca-fitas e uma carta do autor, com as 

instruções a serem seguidas pelas personagens para que ouçam a gravação, dando início ao 

terceiro ato, intitulado Uma espécie de apêndice à guisa de lição ou: ô coisa bem 

empregada! O texto dramatúrgico indica a presença de uma tabuleta, a qual não é utilizada 

na encenação do Teatro Popular de Ilhéus. Mais uma vez, o texto é dado pelo Cantador: 

 
Uma espécie de apêndice 

será agora apresentada, 

vem mesmo à guisa de lição 

mas não faça caçoada. 

Se quiser pode falar, 

no pensamento cochichar: 

“Ô coisa bem empregada” (LISBOA, 2011, p.59). 
 
O vereador Gersinaldo Quina aciona o toca-fitas e, entre chiados, ouve-se a 

gravação de uma reunião entre Teodorico Majestade e seus secretários. Eles falam sobre o 

contrato fraudulento com a empresa de coleta de lixo, do dinheiro que é repassado à 

Câmara - citando que apenas três vereadores não aceitaram a propina -, a locação 

superfaturada de automóveis da empresa do primo do prefeito e a respeito da compensação 
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do dinheiro gasto na campanha através dos desvios dos recursos públicos. No espetáculo, a 

gravação da reunião é interrompida na seguinte fala de Teodorico: 

 
Num tenho nenhuma pena 

de pegar o meu de vorta. 

Pode ser que outro dia 

a sorte num bata na porta. 

Tudo eu topo por dinheiro 

até vê minha mãe morta (LISBOA, 2011, p.62) 

 

Os chiados somem e a voz de uma nova personagem surge do toca-fitas. Na peça, é 

indicada apenas como Uma Voz ou A Mesma Voz, sem qualquer menção a quem possa 

pertencer nem se é masculina ou feminina. 

  
Uma voz Te peguei Teodorico, 

  agora tu se lascô. 

  Mandei cópia desta fita 

  Pra tudo quanto é dotô. 

  Ministério púbrico, juiz, 

  tu intonce se encrenco. 

 

Teodorico Num deixo a fita tocar, 

  nas rádio minha, aqui não. 

A mesma voz Vai dar até no jornal 

  Da Globo, na televisão. 

  Vai pra a mídia nacional 

  vai ser uma confusão. 

 

Teodorico Então compro os Juiz 

  eles manda pra gaveta. 

  Pago boa dinheirama 

  pra eles fazer mutreta. 

A mesma voz Pois num venha pra cá 

  pode deixar de treta (Ibidem, p. 62-63). 
 
A voz que sai do gravador segue discutindo com Teodorico Majestade e Gersinaldo 

Quina, os quais tentam firmar um acordo com a personagem anônima, que declina. A 

gravação é interrompida e a cena congelada no momento em que o prefeito está à mesa, 

sob os olhos atentos das demais personagens, que permanecem imóveis. O Cantador entra 

em cena para deixar a mensagem de que tudo o que foi encenado se trata de ficção e, fala 

voltado ao público: 

 
Imagino que vocês 

 não acreditam no final. 

Um corrupto terminar 

preso como marginal. 

Acabaria tudo em pizza 

fosse na vida real (Ibidem, p. 65) 
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Figura 6: Momento em que Teodorico assina sua renúncia. Foto da autora. 

Com o documento assinado por Teodorico Majestade, Maria das Armas toma o 

papel nas mãos e vai em direção à plateia, comemorando. No espetáculo do Teatro Popular 

de Ilhéus, ela ainda puxa um “viva ao povo”, enquanto sai de cena. 

 
Agora foi que deu, 

a mordomia acabou. 

Teodorico vai devolver 

o dinheiro que levou. 

E o povo ficou livre 

Desse infame que roubou (LISBOA, 2011, p. 65). 
 
O elenco se retira do palco, permanecendo apenas o Cantador. O último ato, 

Encerramento - uma reflexão sobre a lição ou: vê se aprende, minha gente!, seria aberto 

pelo texto exibido em uma tabuleta, a qual, no espetáculo, é substituída pela fala do 

Cantador: 

 
Pois assim fica encerrado  

nosso discurso insistente, 

esperamos de você 

uma atitude consciente. 

Faça pois uma reflexão 

sobre esta nossa lição, 

vê se aprende, minha gente! (Ibidem, p. 66). 
 
Para o encerramento, os demais encenadores voltam ao palco com os instrumentos 

utilizados na abertura, formando novamente uma pequena banda com o Cantador. A lição 

passa a ser dada em quatro estrofes de dez versos, chamadas de décimas, intercaladas pela 
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última fala de Maria das Armas, musicada. Embora o prefeito tenha se convencido a 

assinar sua renúncia apenas no momento em que a voz anônima diz que entregou cópias da 

gravação às autoridades, o texto sugere que a saída dos políticos corruptos foi resultado da 

luta popular.  

 
O povo deu uma lição, 

provou que é possível 

que junto é infalível 

e conseguiu a cassação. 

Aqui no nosso quinhão 

o povo é que tem espaço, 

luta forte com seu braço. 

Em Ilha Bela o pobre manda, 

e o político que desanda 

toma logo um trompaço (LISBOA, 2011, p.66). 
 
Ainda que a personagem de Maria das Armas seja caracterizada como a 

representante popular, não foi ela quem resolveu o problema apresentado pela peça. A 

liderança surge apenas como acusadora dos desvios de conduta de Teodorico Majestade e 

Gersinaldo Quina. O caráter honesto da personagem reforça a ideia de que, para se livrar 

da corrupção, é preciso não ser corrupto. Embora não tenha solucionado o problema, ela 

foi responsável por reforçar a imagem construída para o prefeito de Ilha Bela, ora 

desmoralizando-o por meio de insultos, ora na revelação dos negócios fraudulentos.  

A derrota de Teodorico Majestade no final da trama demonstra sua falta de fôlego 

para rebater as acusações feitas por Maria das Armas e pela voz do toca-fitas. Ele se rende, 

apesar de ostentar seu poder econômico, capaz de calar os meios de comunicação e o 

judiciário. Não foi o povo que venceu Teodorico. Percebe-se que ele abriu mão de resistir. 

Todavia, como se trata de uma obra de ficção, a qual evidencia esta característica em 

diversos pontos do texto, confere-se a vitória ao povo, concedendo a ele o protagonismo do 

triunfo sobre a corrupção.  

Quando o teatro se materializa efetivamente no momento da encenação, a 

entonação das vozes elaboradas para as personagens, o modo como se movimentam pelo 

espaço cênico e o ritmo da interpretação funciona como reforço do discurso preconizado 

pelo texto dramatúrgico. E essas imagens, ao longo da transitoriedade das apresentações, 

são constantemente atualizadas. Embora esse processo contínuo de remodelagem conserve 

traços originais, uma vez que o texto da montagem não se altera, esses elementos 

imagéticos passam por mudanças sutis a cada vez que são transportados para o palco, 

interferindo no sentido da narrativa. Isso porque as memórias dos artistas, e também dos 

diferentes públicos, sofrem os efeitos da negociação com as circunstâncias do presente. A 
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recuperação das memórias que acontece no espaço cênico varia para quem encena e para 

quem assiste ao longo da efemeridade do fazer teatral. 

Os recortes feitos ao longo da escrita da peça seguem a estrutura de que uma 

história é uma narração, independente de ser verdadeira ou falsa, a qual pode ser lastreada 

na “realidade histórica” ou ter suas bases firmadas completamente na imaginação. O ato de 

escolher um ponto de vista para abordar determinado assunto caracteriza a ideologia que 

funcionará como fio condutor da narrativa e está presente em qualquer tipo de texto, 

independente do seu compromisso com o passado ou com a realidade. Em Teodorico 

Majestade, a maneira como é descrita a indignação da sociedade de Ilha Bela diante dos 

desmandos do prefeito e as motivações para abertura do processo de cassação esclarecem a 

conjuntura no qual se desenrola a trama e sob qual ótica será enfocada a ação: 

 
Em pouco tempo o povo 

descobriu sua esperteza, 

obras superfaturadas, 

funcionários na dureza. 

Comprou os vereadores 

com audácia e destreza. 

 

Pois agora o seu mandato 

escorre nos dedos da mão. 

O juiz e o delegado 

pedem a sua cassação. 

E o povo enraivecido 

quer expulsá-lo com razão (LISBOA, 2011, p. 24). 
 
O trecho acima faz menção ao contexto no qual a peça foi escrita, transportando ao 

universo ficcional referências do histórico. Essa ação não se difere da realizada pelos 

historiadores, que também constroem suas narrativas para relatar ou descrever 

acontecimentos. Isso porque, como provoca Compagnon (1999, p. 223): 

 

A história é uma construção, um relato que, como tal, põe em cena tanto o 

presente como o passado; seu texto faz parte da literatura. A objetividade ou a 

transcendência da história é uma miragem, pois o historiador está engajado nos 

discursos através dos quais ele constrói o objeto histórico. Sem consciência desse 

engajamento, a história é somente uma projeção ideológica. 
 
Diante dessa assertiva, percebe-se a impossibilidade de dissociar a história da 

literatura. Os fatos recuperados por documentos ou até mesmo os relatos que servem de 

fonte de informação são a transposição do passado e do pensamento para uma escrita que 

não comporta a descrição de tudo em sua integralidade. Há sempre edição, síntese, desvio 

ou viés que o historiador efetua propositalmente. Destarte, o universo descrito pela história 

também é, de certo modo, ficcional pela sua incompletude e direcionamentos adotados 
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pelo autor da narrativa. Leenhardt e Pesavento (1998) explicam que, de modo geral, o 

“fato” antecede a elaboração da narrativa histórica, cabendo ao historiador utilizá-los como 

matéria-prima para a sua versão. Destarte, tais conteúdos acabam sendo, de certo modo, 

criados pelo historiador, que os qualifica e organiza de acordo com suas concepções. 

A ficção seria uma maneira de captar o real e não a sua oposição, sendo que seus 

limites criativos são maiores do que os permitidos ao historiador. Ao longo da 

mutabilidade das memórias construídas e evocadas, Teodorico Majestade também se inclui 

na história de Ilhéus por meio do seu conteúdo escrito, o qual funciona como uma espécie 

de documento, haja vista que faz referência à determinada época passada. A dramaturgia, 

embora pautada na imaginação, foi totalmente influenciada pela realidade em que foi 

escrita, já que é impossível descolar sua autonomia literária do meio em que vive. Na 

condição de texto paródico, o espetáculo mantém sua intertextualidade enquanto canto 

paralelo do real, permitindo o reconhecimento do histórico em sua ficcionalidade. Assim, a 

experiência da mobilização popular no processo de cassação do prefeito é evidenciada no 

último ato: 

 
Pois que fique a lição 

de exigir dignidade, 

dos políticos honestidade 

pra bem da população. 

Se no dinheiro mete mão, 

bota logo ele pra fora, 

assim mesmo sem demora 

pra ele não acostumar 

e nosso dinheiro roubar, 

manda logo ele embora (LISBOA, 2011, p. 67) 
 
Ainda que fruto da criatividade do autor, a peça existe em função de referenciais 

históricos e, de certo modo, apresenta sua interpretação livre dos fatos. Teodorico 

Majestade descreve o que foi vivenciado e sentido em função dos acontecimentos políticos 

de Ilhéus, registrando tudo de maneira metafórica. A paródia não é a única fonte de 

referenciais históricos presentes na peça. O texto também engloba outros fatores que 

apontam para a realidade da qual faz parte, assim como qualquer outra produção literária, 

por mais criativa que seja. Uma vez que nenhuma obra literária está totalmente desligada 

de seu ambiente histórico, a montagem do Teatro Popular de Ilhéus pode ser classificada 

como uma obra que não almeja a descrição literal dos fatos, mas literária.  

Assim como a história pode ser encarada como literatura, o inverso também 

acontece. E história e literatura carregam como base a memória, imprescindível para o 

momento da escrita e para o pacto que é firmado com quem lê. Se os leitores sofrem e 
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torcem por heróis, condenam bandidos, indignam-se ou regozijam-se com desfechos na 

literatura, o mesmo ocorre com quem estuda a história, examinando documentos, lendo 

jornais e, atualmente, acessando a portais de notícias na internet. Embora se apresente 

como uma testemunha do passado, a história apresenta fatos e personalidades a partir da 

representação de algo que não existe mais. Já, na literatura, as representações são feitas a 

partir do pensamento de quem escreve, sofrendo as restrições imputadas pelos códigos 

linguísticos. Obedecendo as suas especificidades, ambas são memórias narradas, que 

trazem marcas de quem escreve na impossibilidade de iconização total do pensamento.  

No caso de Teodorico Majestade, a memória relacionada ao clima de hostilidade 

contra o prefeito que se deu na Ilhéus histórica foi adaptada para o texto dramatúrgico, o 

qual funciona como um novo suporte para as lembranças. No penúltimo ato, a personagem 

Malote faz referência à tensão gerada pela pressão da sociedade ao cercar a Prefeitura e 

exigir a saída do alcaide. Antes de sua fala, consta a indicação de que gritos podem ser 

ouvidos fora da cena. Na encenação feita pelo TPI, o áudio dos brados dos populares que é 

executado antes da fala do assessor de Teodorico foi extraído de registros videográficos do 

fato histórico. 

 
É melhor nóis decidir 

o que vamos fazer, 

cumpoca o povo invade 

nóis vamo é se fuder. 

Assina logo o papel 

É melhor do que morrer! (LISBOA, 2011, p. 52). 

 

As novas leituras do passado possibilitadas pela história, e também pela memória, 

partem do incessante processo de construção e reinterpretação do passado passível de 

perdas, retomadas, enganos, lacunas e atualizações. Por ser uma ciência, a história depende 

de provas para se confirmar como algo legítimo. Todavia, até mesmo com evidências 

materiais, ela pode ser refutada a partir de uma nova interpretação, uma vez que seu objeto 

de estudo está no passado.  Já a memória não depende de indícios para existir. Ela atualiza 

o passado no instante da recordação, misturando-o às circunstâncias presentes. Desse 

modo, a diferença entre história e memória ficaria limitada apenas ao suporte de cada uma. 

À medida que a história existe em função da escrita, a memória se encontra instalada na 

mente dos sujeitos, condicionando sua existência à longevidade do indivíduo ou da 

comunidade. Quando a capacidade de recuperar lembranças é cessada, o passado morre 

junto com a memória. 
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Enquanto literatura, Teodorico Majestade pode ser enquadrado na história. Além de 

o enredo remeter a determinados acontecimentos vividos pela Ilhéus histórica, ele se 

inscreve enquanto documento do que foi produzido artisticamente no município. Já seu 

nível de relevância para a história de Ilhéus e para a antologia do teatro ilheense é 

subjetivo, pois o reconhecimento cabe às subjetividades de quem lê.  

O texto apenas se transforma em espetáculo no momento em que passa a ser 

encenado. As rubricas do autor indicando como as cenas devem ser executadas são 

efetivamente concretizadas em teatro quando transportadas para o palco. Isso porque a 

peça só tem razão de existir pela sua possibilidade de encenação. No momento da 

interpretação dos artistas que o teatro se liberta dos entraves impostos pela história e vira 

memória. O enredo e as personagens materializados na fugacidade da apresentação 

interagem com o público, evocando memórias individuais e coletivas. 

O espetáculo Teodorico Majestade, as últimas horas de um prefeito escreve a 

respeito da história de Ilhéus com a liberdade artística de suas subversões e também se 

inscreve na história, já que sua existência é comprovada através da peça. Os 10 anos em 

cartaz proporcionaram diversas atualizações das memórias evocadas pelo texto. Nos 

diferentes tempos e espaços em que foi encenada, ela ganhou novas interpretações do 

público e também dos artistas. As alterações fazem com que Teodorico Majestade fique 

cada vez mais distante das memórias concernentes à Ilhéus histórica e seja ressignificado 

pela universalidade da dramaturgia, uma vez que a corrupção abordada em seu enredo é 

algo que ainda não caiu em desuso e ultrapassa a realidade local. 

 

3.3  Teodorico: o palco e a cidade 

As raízes de Teodorico Majestade, as últimas horas de um prefeito estão fincadas 

em Ilhéus, pois é a cidade que fornece os componentes principais que formam as bases de 

sustento da peça. As memórias da cidade fundem-se com a ficção, que se inspira e dialoga 

com a realidade. O espetáculo nasceu em função do momento político vivido pela cidade, 

apresentando não apenas os acontecimentos e personalidades parodiados, mas 

peculiaridades que remetem diretamente à identidade ilheense. Na abertura, é esclarecido 

que a trama se desenrola em uma cidade interiorana, assim como Ilhéus, com hábitos de 

receber forasteiros e atribuir-lhe mais importância que aos moradores locais. 

 
Aqui em Ilha Bela, 

como em todo interior, 

àqueles que vêm de fora 
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dá-se muito mais valor. 

Esquecendo-se os da terra 

A espera do Senhor (LISBOA, 2011, p. 22). 

 

Para compreender a funcionalidade dos elementos identitários que remetem às 

características particulares da sociedade em questão, é preciso tomar referências que 

auxiliem no entendimento do processo de construção da identidade como um todo. 

Segundo Castells (2008, p. 23): 

 
A construção de identidades vale-se da matéria-prima fornecida pela história, 

geografia, biologia, instituições produtivas e reprodutivas, pela memória coletiva 

e por fantasias pessoais, pelos aparatos do poder e revelações de cunho religioso. 

Porém, todos esses materiais são processados pelos indivíduos, grupos sociais e 

sociedades, que reorganizam seu significado em função de tendências sociais e 

projetos culturais enraizados em sua estrutura social, bem como em sua visão 

tempo/espaço. 
 

Tal concepção sobre a identidade, enquanto algo construído para atender os 

interesses de determinado grupo social, ainda pode ser complementada pelas ideias de 

Stuart Hall (2005, p.38), com as seguintes ponderações: 

 

[...] a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de 

processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no momento 

do nascimento. Existe sempre algo “imaginário” ou fantasiado sobre sua 

unidade. Ela permanece sempre incompleta, está sempre “em processo”, sempre 

“sendo formada”. 

 

Essa interação contínua proporciona a troca de conjuntos de características, 

corrompendo umas às outras em um movimento contínuo de ajustes nas fronteiras
9
 

permeáveis da semiosfera, termo formulado pelo semioticista russo Iúri Lótman para 

definir o ambiente em que códigos culturais de diferentes sistemas modelizantes incidem 

um sobre o outro dialogicamente. Nos encontros culturais, há a convivência entre as 

diversidades sem conflito, sendo que códigos, linguagens e demais sistemas culturais 

interagem harmoniosamente, promovendo a ampliação do universo cultural.  Seja por meio 

da complementação ou reorganização, as novas formas são absorvidas de tal modo que há 

uma reconfiguração de sua estrutura.  

Nesse contexto, a noção de cultura pode ser entendida enquanto espaço de 

inteligência e de linguagem, um organismo vivo. Tal pensamento acerca das trocas, 

                                                 
9
 Em tradução nossa, Lótman (1996, p. 12) apresenta sua definição de fronteira semiótica: “Assim como na 

matemática se chama de fronteira um conjunto de pontos pertenecentes simultaneamente ao espaço interior e 

ao espaço exterior, a fronteira semiótica é a soma dos tradutores (filtros) bilíngues passando através dos quais 

um texto se traduz a outro idioma (ou idiomas) que se encontra fora da semiosfera dada”. 
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transformações e encontros culturais permitidos na semiosfera é corroborado por 

Laplantine e Nouss (2002) que apresentam o conceito de mestiçagem para justificar a 

impossibilidade de existência de uma cultura pura ou estanque. Isso seria possível graças a 

sua constituição com origem na troca e fusão de elementos de diferentes povos, 

proporcionadas pelas relações mútuas estabelecidas na mobilidade e nos encontros.  

Teodorico Majestade aborda características oriundas de encontros e trocas culturais 

responsáveis pela formação daquela que é considerada a identidade ilheense. A projeção 

regional através de obras literárias relacionadas à Literatura do Cacau, tendo como 

destaques Jorge Amado e Adonias Filho, revela a importância do cultivo do fruto 

amazônico na cultura local, não somente na economia. Segundo Cardoso (2006, p. 10), são 

marcas das produções relacionadas a esse movimento literário regionalista: 

 
[...] narrativas que reproduzem conflitos e homens típicos de uma realidade 

social e política cujos aspectos formadores foram oriundos da economia do cacau 

como problema regional, caracterizado pela exploração exercida verticalmente 

entre os homens, de onde se tirou um sentido de desenvolvimento histórico 

marcado pela busca universal da liberdade, como objeto do desejo e aspecto da 

ruptura das contradições. 

 

Esse destaque ao cacau está intimamente ligado à história de Ilhéus, bem como sua 

memória e identidade, uma vez que remete a tempos pujantes, quando a cacauicultura foi 

responsável pela maior produção de riqueza vivenciada pelo município até então. Na peça, 

o fruto é citado no início do discurso proferido pelo prefeito Teodorico, que inicia seu 

pronunciamento de maneira atabalhoada, em alusão a sua inabilidade de fala em eventos 

públicos. 

 
O cacau! O cacau! 

O cacau é bom demais! 

O chocolate é do cacau. 

Quem como se satisfaz. 

Vô distribuí chocolate 

Pras mulhé, home e rapaz (LISBOA, 2011, p. 34). 
 
No momento em que o prefeito Teodorico Majestade tenta negociar o apoio da líder 

popular Maria das Armas, novamente, o cacau é incluído na fala da personagem. Ele se 

refere ao fruto como o maior bem que poderia ser dado em troca de um acordo. 

 
Eu te dô uma fazenda 

de gado, te dou um curral 

ou intão a senhora leva 

uma roça de cacau. 

Inda mando colocar  

a foto sua no jornal (Ibidem, p. 54). 
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Nota-se que, mesmo ambientada numa fictícia cidade sertaneja, a inclusão do 

cacau, que não resiste às condições climáticas do semiárido, é uma menção à identidade 

ilheense. O fruto, que possibilitou o vertiginoso crescimento econômico do município entre 

o final do século XIX e início do século XX, ainda povoa o imaginário local, mesmo após 

sua decadência decorrente da praga da vassoura de bruxa, em 1989. A citação do cacau na 

peça funciona como um elo entre o universo da ficcional Ilha Bela e da histórica Ilhéus.  

No palco, Teodorico Majestade utiliza esse indício para demonstrar seu vínculo 

com a cidade sul-baiana, recorrendo a uma de suas características identitárias mais 

marcantes. Porque foi do cacau que Ilhéus despontou economicamente no país, a partir 

dele que a cidade foi divulgada ao redor do mundo nas obras literárias da Literatura do 

Cacau e, tendo o turismo como uma de suas principais matrizes econômicas na 

contemporaneidade, ainda utiliza a memória relacionada ao fruto como atrativo. E, 

recentemente, o principal derivado do fruto, o chocolate, também vem sendo incluído 

como vetor de desenvolvimento econômico, com o aumento do investimento local na 

produção de chocolates finos. 

Quando o prefeito Teodorico Majestade percebe a inevitabilidade de sua cassação, 

durante a conversa com o autor da peça, através de um toca-fitas, fala-se sobre a 

amabilidade do povo, que não se utiliza de truculência para punir o alcaide corrupto. Em 

seguida, é feita relação do uso da violência como prática habitual de tempos passados 

como forma de se fazer justiça. 

 
A mesma voz Né sempre que o povo 

  consegue ser vitorioso. 

  E olhe que todo mundo 

  É bastante amistoso. 

  Se fosse ni outros tempo 

  tu ia comer gostoso. 

 

Gersinaldo Se fosse naquele tempo 

  do temível Lampião 

  Ele bebia teu sangue 

  Numa tigela com limão (LISBOA, 2011, p. 63) 
 
A brutalidade como marca do passado, expressa em Teodorico Majestade, faz 

ligação com a época do cangaço, quando bandoleiros aterrorizavam o sertão nordestino 

fazendo justiça ao seu modo, que ganhou força no início do século XX. O nome de 

Lampião, principal liderança desse movimento social que misturava banditismo e luta 

armada, é citado como pertencente ao universo do ambiente ficcional. Além de ter feito 

parte da história e memória dos sertanejos, a violência também marcou as disputas de terra 
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travadas em torno do advento da cacauicultura em Ilhéus. A diferença é que, enquanto no 

sertão havia a figura dos cangaceiros como forma de enfrentamento do coronelismo, a 

cidade sul-baiana conheceu a brutalidade dos coronéis do cacau, que usavam da crueldade 

para oprimir o povo e anular seus adversários. 

A menção a Lampião em Teodorico Majestade ainda remete à Literatura de Cordel, 

já que as narrativas sobre as aventuras do popular rei do cangaço popularizaram a venda de 

livretos pelo Brasil. A chegada de Lampião ao inferno é a principal obra desse período, 

escrita pelo pernambucano José Pacheco da Rocha (1890 - 1954) e sem data exata de sua 

publicação. A presença dos livretos em Ilhéus aparece como herança dos sertanejos que 

vieram povoar as terras fugindo dos conflitos e da seca e também daqueles que vinham 

atraídos pelo alto movimento comercial, que declamavam suas historietas na feira do 

Antigo Porto, durante os tempos áureos do cacau. 

E o texto de Teodorico Majestade não utiliza apenas referências identitárias locais. 

Como a trama se desenvolve mostrando o lado cômico dos bastidores da corrupção, a peça 

faz referências às características da desonestidade praticada nos setores públicos. A falta de 

limites entre a propriedade pública e a privada é uma delas, como é possível notar no 

trecho em que o prefeito Teodorico pede que seu assessor Malote chame sua filha Juscilana 

para ajudá-lo a se livrar da sua cassação. 

 
Teodorico Chama ela, chama! 

Malote  Tá viajando prus Istêite, 

  gastando tanto dinheiro 

  tá é no maior deleite. 

  Pois saiu o pagamento 

  daquela compra do leite. 

 

Teodorico E o meu, já separaro? 

Malote  Disso ninguém esqueceu, 

  tá na conta número dois, 

  só falta pagare o meu. 

Teodorico Isso eu vejo depois. 

  Pois o furdunço cresceu (LISBOA, 2011, p. 32). 

 

Percebe-se a naturalização do desvio de verba pública para o benefício particular de 

Teodorico e sua filha. Os recursos públicos são tratados como extensão das rendas privadas 

dos agentes públicos. Há também as menções aos casos de nepotismo, como já foi citado 

no capítulo anterior, demonstração de que as fronteiras do círculo familiar são prolongadas 

para o setor público. Essa confusão de limites é característica do chamado “homem 

cordial” descrito por Sérgio Buarque de Holanda (1995), no livro Raízes do Brasil, como 

exemplo da personalidade social tipicamente brasileira. Essa cordialidade não ficaria 
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restrita ao trato hospitaleiro e gentil, marca que não está relacionada às boas maneiras, mas 

ao fundo emotivo herdado do meio rural e da estrutura patriarcal da sociedade brasileira. 

Os modos expansivos do “homem cordial” e sua falta de ritualismo seriam levados ao 

prevalecimento de suas vontades particulares em detrimento dos interesses coletivos. 

Não são apenas os recursos públicos que são apropriados como bens particulares, 

os cargos também são utilizados como moeda de troca na negociação de favores pessoais. 

Teodorico Majestade demonstra como a ocupação de funções públicas de destaque pode 

acontecer como parte de jogo de poder e não por competência profissional. Com a ajuda do 

assessor Malote, o prefeito da fictícia Ilha Bela tenta comprar o apoio da líder popular 

Maria das Armas, oferecendo cargos do alto escalão, a princípio, na área de Educação. 

 
Teodorico É pouco, pra uma mulher 

  Tão forte, de postura. 

  Vai ser minha secretária 

  Dirigente de Cultura. 

Maria  De Cultura? Secretária? 

  Eu num tenho nem leitura  

 

Malote  E isso é lá impedimento, 

  Hein, prefeito Teodorico? 

  É a melhor Secretaria 

  pra quem é pobre ficar rico. 

  Faz uns dois, três shows 

  que o povo fecha o bico (LISBOA, 2011, p. 44)  
 
A visão de Teodorico acerca da função da Secretaria de Cultura, cuja função seria 

de mera organizadora de shows para distrair a população enquanto as verbas são desviadas, 

também é colocada como crítica aos gestores que ignoram a importância do setor cultural. 

A atitude do prefeito fictício remonta ao uso habitual da pasta da Cultura como produtora 

de eventos, ao invés de promover e articular ações de fomento e incentivo, não apenas em 

relação à cidade que é parodiada na peça. Esse comportamento é relacionado aos hábitos 

de Ilhéus e também de diversos outros municípios do Brasil, o que permite a identificação 

de variados públicos com a realidade do universo ficcional, vindo a possibilitar o 

reconhecimento dessa prática.  

A presença dessas e demais características identitárias em Teodorico Majestade 

aproxima o público da trama, uma vez que ele consegue atestar os mesmos elementos ou 

em sua própria realidade ou na do outro. Moradores de Ilhéus ou que conheçam a história 

da cidade conseguem perceber o que o ficcional colheu da realidade para construir o seu 

universo. Já pessoas que desconhecem a cidade sul-baiana podem notar em outros traços 
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mais generalistas, vinculados à realidade nacional ou mesmo somente às práticas corruptas 

do setor público.  

O intuito de Teodorico Majestade, seguindo os preceitos do teatro épico de Brecht, 

é o reconhecimento crítico das identidades que são expostas. Por isso o espetáculo é 

marcado por quebras na narrativa com músicas, a quebra da quarta parede do espaço 

cênico com falas direcionadas à plateia, intervenções do cantador. O intuito é que, 

rompendo com o processo catártico, o espectador perceba a artificialidade da obra 

dramatúrgica e, ao invés de se envolver com o enredo, possa analisar o conteúdo do texto. 

A intenção do dramaturgo alemão não era criar um teatro que fosse a reprodução exata do 

mundo real, como um ambiente paralelo que copiasse a vida em sua integralidade, de 

maneira realística. Para ele, as artes cênicas deveriam estar ajustadas à realidade, a fim de 

serem percebidas como algo que mantém vínculos, mas, ao mesmo tempo, desfruta de 

independência no seu universo. É o próprio Brecht que explica o seu pensamento: 

 
Vai longe o tempo em que do teatro se exigia apenas uma reprodução do mundo 

suscetível de ser vivida. Hoje em dia, para que essa reprodução se torne, de fato, 

uma vivência, exige-se que esteja em diapasão com a vida (BRECHT, 1978, p. 

05). 

 

O texto dramatúrgico - enquanto literatura - e sua encenação - a qual dá origem ao 

espetáculo - nutrem-se do um diálogo contínuo ente ficção e realidade. A interdependência 

dos universos é fundamental para os processos de sua criação e leitura, haja vista que o 

chamado mundo real fornece os elementos para a construção do imaginário e esse depende 

do reconhecimento desses elementos por parte de quem lê o texto. Conforme Leenhardt e 

Pesavento (1998, p. 49): “A exemplaridade da literatura [...] se deve, na verdade, ao fato de 

que é um dos principais meios que dispõe o indivíduo, numa sociedade democrática 

individualista, para estabelecer laços imaginários com seus semelhantes”.  

 O leitor ou o público faz parte de certos grupos sociais que consomem a peça e são 

capazes de perceber os elementos identitários nela contidos. Assim, acabam criando 

vínculos com o ambiente ficcional, já que, de certo modo, conseguem transpor para suas 

realidades aquilo que é exposto. A sociedade como um todo não poderá se ver representada 

de maneira literal, porém os espectadores conseguem relacionar diversas características 

familiares ao seu grupo social. E uma vez que para se reconhecer algo é preciso recuperar 

algum tipo de referência, através do esforço da recordação, a peça atualiza as memórias 

coletivas do público. Por isso, a linha que separa a realidade e ficção é tão frágil, devido a 

essa interdependência de universos para a assimilação do sentido. 
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 A compreensão de Teodorico Majestade, como qualquer outra obra literária, está 

subordinada às memórias de quem lê a peça ou assiste ao espetáculo. A obra de Romualdo 

Lisboa e do Teatro Popular de Ilhéus, por mais que apresente os mais variados elementos 

identitários, que parodie personalidades e acontecimentos, depende das memórias 

individuais e coletivas. Sem elas, a peça perde o seu propósito, que é de divertir e provocar 

o público sobre de qual maneira ele consegue ver a cidade no palco. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A produção literária ilheense é profundamente marcada pelas obras da Literatura do 

Cacau, as quais abordam as relações socioeconômicas estabelecidas com a cacauicultura, 

principalmente em seu período de apogeu, no início do século XX. Esse movimento 

literário regionalista posicionou Ilhéus no cenário literário nacional, divulgando 

características identitárias que ainda são reconhecidas como locais, mesmo com o declínio 

da lavoura cacaueira há quase três décadas. Essas obras literárias trabalham com memórias 

vinculadas à cidade, com imagens atribuídas a uma Ilhéus de um passado já longínquo, 

porém, que ainda perduram e são associadas à identidade da cidade.   

 Embora a imagem de Ilhéus, através da Literatura do Cacau, ainda mantenha sua 

posição no cenário nacional, é possível atualizar essa identidade, através da análise de 

outras obras e de outros gêneros para além do típico romance amadiano. Teodorico 

Majestade, as últimas horas de um prefeito é um exemplo da diversificação de produções 

literárias ilheenses. A peça aborda memórias relacionadas a novas relações políticas da 

cidade, inscrevendo-se também na história local. Os jogos de poder que integram a 

corrupção, narrados no texto dramatúrgico, apresentam uma perspectiva mais 

contemporânea da sociedade ilheense, apesar de se tratar de uma obra de ficção. O 

ambiente histórico imprime marcas que vão além das referências paródicas, demonstrando 

a relação entre artistas de teatro com o poder público e a comunidade em geral. 

A análise de Teodorico Majestade à luz das teorias da memória e da história ajudou 

a elaborar novas compreensões que ultrapassam as formas do texto dramatúrgico ou a 

estética das performances artísticas, relativas à crítica teatral. O estudo aqui apresentado 

procurou ir além, uma vez que o texto literário provoca impressões, julgamentos e 

sentimentos, os quais não resultam de uma reflexão ou análise, mas se originam de 

subjetividades. As bases teóricas que nortearam a pesquisa possibilitaram uma visão 

abalizada e sistematizada dos meios que a peça utiliza para dialogar com a sociedade 

retratada no palco, trabalhando com elementos identitários que referenciam as 

representações. O estudo ainda vê como a obra se constitui documento histórico, embora 

seja uma produção ficcional.   

Teodorico Majestade se afasta da criação de um retrato fiel da sociedade e da 

política ilheenses para evidenciar o seu discurso de protesto artístico. Através da paródia e 

da sátira, a obra do Teatro Popular de Ilhéus não se coloca como resposta ou solução para 
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os males políticos e sociais. Isso acontece porque a sátira e a paródia demandam uma 

distanciação crítica, comumente utilizada para realizar uma afirmação negativa sobre alvo 

satirizado, depreciando-o. É ridicularizando as autoridades constituídas que o espetáculo 

busca a denúncia, e, de certo modo, uma forma de vingança através do escárnio, fazendo 

uso do riso para humilhar e punir as personalidades que são satirizadas e parodiadas. 

Embora carregada de didatismos e mensagens moralistas, a missão da peça, além de 

entreter, é apresentar ao público possibilidades por meio da provocação do pensamento 

crítico. Subvertendo a realidade em seu ambiente ficcional, a paródia teatral permite que a 

plateia se identifique com o enredo, provocando um riso que alivia as tensões relativas ao 

que é parodiado, assumindo uma função catártica da comédia. Esse fenômeno requer o 

distanciamento dos espectadores, os quais podem vir a serem ofendidos caso o aspecto 

ridículo dos erros sociais evidenciados os atinjam profundamente. Porém, a comédia só 

funciona se estiver próxima das circunstâncias que ela aponta como carentes de melhorias. 

Dessa forma, o espetáculo trabalha com as memórias dos artistas e do público a fim de 

presentificar lembranças que remetam ao discurso apresentado, para que, de certo modo, 

reconheçam suas realidades, mas sem se enxergarem de modo literal no palco. 

 Uma vez que a memória não é algo fixo, sendo constantemente atualizada e 

modificada no processo de presentificação das lembranças, as alusões à Ilhéus histórica 

contidas em Teodorico Majestade vão se moldando aos diferentes públicos para qual é 

encenada. Isso porque a memória não é uma reconstituição fiel do passado, mas sua 

constante reconstrução atualizada. É pela sua universalidade que, com o passar do tempo, a 

peça se afasta cada vez mais das lembranças primitivas que inspiraram a construção do 

texto, já que vai sendo adaptada às condições dispostas no presente. 

Ainda que o suporte para as memórias permaneça inalterado, a impossibilidade de 

recuperar integralmente o que outrora foi experimentado faz com que os sentidos sejam 

reconfigurados ao longo da mobilidade temporal e espacial. Gradativamente, o riso que é 

provocado fica menos vinculado ao reconhecimento da imagem satírica construída para 

retratar determinados fatos ou personalidades históricas. Essa reconfiguração da memória 

no seu processo de presentificação ocorre quando, em sua atuação profunda e latente, ela 

faz com que o passado se misture às percepções das circunstâncias presentes.  

 É por isso que o passado emergido nas lembranças evocadas se distancia daquele 

que serviu de base para a obra do Teatro Popular de Ilhéus. A cada atualização, ele se 

mescla a diferentes percepções encontradas no presente. Esvanecendo-se pouco a pouco 
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nessas reconstruções, as memórias originais viram vestígios que se afastam pela 

impossibilidade de manutenção por meio da atual identidade do público, que nem sempre 

poderá construir a imagem-lembrança concernente ao que invocava a peça em seu 

princípio. Dessa maneira, o sustento do passado evocado em Teodorico Majestade fica 

comprometido pela dependência do público. 

Se por um lado Teodorico Majestade vai se alterando nas memórias dos artistas e 

do público, a peça consegue se fixar na história enquanto registro escrito, embora novas 

leituras confiram diferentes impressões. A obra dramatúrgica marca seu lugar enquanto 

arquivo de determinado período histórico, haja vista que a obra ficcional, assim como a 

histórica, é uma representação de algo vivido. O que diferencia o discurso literário do 

histórico é o tipo de leitura proposta. Com recortes e direcionamentos típicos de qualquer 

narrativa, a peça não se apresenta como uma ilusão da vida cotidiana, embora carregue em 

si traços capazes de identificar a época retratada em tom paródico. Haja vista que escrever 

sobre a história de um lugar ou de uma personalidade é privilégio das classes dominantes 

ou dos poderes constituídos, a comédia evidencia seu posicionamento diante do que foi 

vivido, construindo sua versão literária para a cidade histórica.  

 Teodorico Majestade é um exemplo de como o teatro pode afetar e ser afetado pela 

sociedade em que está inserido, assumindo uma posição dialética. Criada para ser a voz do 

grupo Teatro Popular de Ilhéus na série de protestos contra a gestão do prefeito Valderico 

Reis, a peça integrou a série de mobilizações sociais, atraindo a atenção do público para 

aumentar o número de participantes nos atos que reivindicavam a saída do então gestor. 

Ela também foi denunciante dos escândalos políticos praticados pelo executivo municipal, 

dando publicidade no espaço cênico aos casos divulgados pela mídia e judicialmente 

investigados. A obra dramatúrgica é um exemplar do teatro popular, a qual, em sua gênese, 

utilizou as artes cênicas como instrumento para divulgação de ideologias, questionamento 

dos poderes estabelecidos e manutenção do diálogo com os setores populares da sociedade. 

A peça também foi afetada pela sociedade, com a inclusão dos efeitos das 

intervenções artísticas no texto e o áudio das manifestações em sua trilha sonora. Embora 

seja ambientada numa cidade fictícia, é possível identificar no espetáculo fragmentos do 

que ocorreu em Ilhéus pela ótica do grupo Teatro Popular de Ilhéus. Teodorico Majestade 

recria, em Ilha Bela, os acontecimentos experimentados pela sociedade ilheense, utilizando 

sua liberdade artística. Por isso, a partir da montagem teatral, é possível conhecer parte da 
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história política do município, já que o espetáculo se constitui como um dos elementos dos 

protestos sociais relacionados ao primeiro prefeito cassado pela Câmara de Vereadores.    

É nessa relação dialética com o público que o espetáculo vem se atualizando ao 

longo dos 10 primeiros anos em que fica em cartaz. Seus propósitos iniciais já não fazem 

sentido para a sociedade. Assim, abandona o papel de denunciante e assume apenas o de 

crítica, apoiado em elementos universais. A sátira deixa de ser voltada a uma determinada 

época da sociedade ilheense para se transformar no escárnio de qualquer um que pratique 

os atos condenados pela obra. Ilha Bela tem deixado de ser encarada como uma paródia de 

Ilhéus para virar de qualquer lugar. As referências já não recebem a mesma importância 

que no tempo de estreia, uma vez que já não fazem parte da realidade atual. Até mesmo o 

propósito de teatro popular tem sido abandonado e substituído pelos métodos utilizados 

pelo teatro comercial. O diálogo com as camadas populares foi interrompido e o espetáculo 

passou a ser gerido como um produto que visa lucro, através da premiação em editais, e 

visibilidade, com a apresentação em espaços conceituados como elitistas.  

Como as apresentações passaram a ser condicionadas ao espaço físico do teatro, 

enquanto casa de espetáculos, a peça assumiu o propósito de entretenimento das elites, que 

são as frequentadoras habituais desse tipo de espaço. Esse posicionamento segue o do 

Teatro Popular de Ilhéus, que assumiu a posição de gestor de um espaço cultural, na 

ocasião a Tenda Teatro Popular de Ilhéus, isolando-se das comunidades periféricas e 

estreitando as relações com o poder público com o qual tem convênios e parcerias, 

membros da sociedade civil organizada e comunidade acadêmica. Teodorico Majestade foi 

transformado em uma alegoria do trabalho que era desempenhado pelo grupo, um 

resquício das antigas práticas e propósitos que resiste pela sua universalidade.  

Por estar entre a memória e a história, Teodorico Majestade, as últimas horas de 

um prefeito consegue ser um conjunto de lembranças, as quais nem sempre podem ser 

evocadas e, ao mesmo tempo, registra-as para além da efemeridade das apresentações. 

Enquanto texto dramatúrgico, a peça se mantém como suporte para as memórias, ganhando 

novos sentidos nos olhos dos leitores. As encenações desse texto, que concretizam o teatro, 

também são reconfiguradas, ajustando-se às memórias de cada público ou às 

circunstâncias. Independente de estar em cartaz, apenas pelo fato de ter existido um dia, a 

peça já se garantiu o seu lugar na história do teatro ilheense, fixando o olhar artístico do 

Teatro Popular de Ilhéus acerca de uma determinada situação. Por outro lado, as suas 

memórias, enquanto houver a identificação dos fragmentos daquilo que foram um dia, 
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poderão ser recuperadas. E, restituindo essas memórias, por mais maleáveis que sejam, 

será possível assimilar o que um dia representou Teodorico Majestade. 
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