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PPPPPrólogorólogorólogorólogorólogo

O ato teatral começa com uma seqüência de sinais � na tradição, as
�pancadas de Molière� � chamando a atenção do público para aquilo que se
vai narrar no tablado. Como a imagem do palco está presente nessa escrita
sobre a História do Teatro na Bahia, evoco a convenção, para situar o leitor,
solicitando-lhe os sentidos e a imaginação na criação dessa atmosfera ne-
cessária para o �intercâmbio da experiência�, a �conservação� e a �possibi-
lidade de reprodução� da narrativa, idéias benjaminianas presentes em O
narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov (1994). Assim, tomo
como ponto de referência a necessidade de não deixar o passado cair no
esquecimento. Soadas as pancadas, o prólogo comunica alguns temas im-
portantes para compreensão de Transas na Cena em Transe: teatro e
contracultura na Bahia.

Escrever este trabalho sobre a criação teatral na Bahia no período em
que o ideário contracultural espalhava-se no societal e, por conseguinte, no
palco, é uma tarefa das mais gratificantes. O primeiro motivo para a escolha
do tema, de ordem pessoal, diz respeito ao interesse por esse momento, ins-
tante em que me fiz homem de teatro, ao ingressar na Escola de Teatro e
também no curso de História da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas,
espaços da Universidade Federal da Bahia. A dupla formação é significante
para a construção deste trabalho defendido no Programa de Pós-Graduação
em Artes Cênicas Universidade Federal da Bahia (UFBA) para obtenção do
título de Doutor. Portanto, o período enfeixado por essa reflexão é o momento
da formação universitária do narrador.

Sou testemunha de vista e participante de muitos acontecimentos, tran-
sas e agenciamentos rememorados. Tendo atuado como assistente de dire-
ção em A Casa de Bernarda Alba e como intérprete em Biedermann, A Com-
panhia das Índias, Macbeth, Tito Andrônico e As Feras, argumento �que a
produção do conhecimento é processual, que este processo é histórico, indi-
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vidual e coletivo ao mesmo tempo, derivado da práxis humana e, por isso
mesmo, não linear nem neutro como queria a ciência positivista� (PÁDUA,
1997, p. 28).

Os temas que aparecem em Transas na Cena em Transe, principalmente
os que se referem à militância e ao desbunde, já haviam me interessado.
Quando do assassinato de John Lennon, escrevi a peça Acrelírico, Prêmio
Nacional de Literatura 2004 � Dramaturgia, da Fundação Cultural do Estado
da Bahia. No texto Acrelírico (LEÃO, 2005), narro a trajetória de um grupo de
jovens estudantes do Colégio da Bahia � Central, seu ingresso na universida-
de, seus posicionamentos e dilemas com relação ao ideário da época:
militância ou desbunde. O trabalho litero-dramático, resultado de uma co-
moção � assassinato de um artista �, da pesquisa em jornais, revistas e livros
lançados pós-censura, traça um painel em que as idéias de engajamento
surgem como atrativo para os jovens estudantes. Retomo essas questões sob
outro viés, no entanto, a curiosidade pela temática é a mesma.

O segundo motivo, mais expressivo porque menos subjetivo, liga-se ao
desejo de contribuir para os estudos teatrais na Bahia � sua historiografia �
compreendendo-a como um fenômeno que se amalgama ao da História do
Teatro Brasileiro, narrativa contada sempre do ponto de vista dos aconteci-
mentos que se dão no eixo Rio � São Paulo. Sem ignorá-los, já que se entre-
laçam ao que se fez em Salvador no período focalizado, centralizo meu olhar
sobre a ação dos sujeitos que no espaço soteropolitano ergueram suas �bar-
ricadas� cênicas no tempo da contracultura. Relato, portanto, as investidas e
os esforços dessa gente em busca da comunicação com o público, preen-
chendo de criatividade, lirismo, insolência, insubordinação e também de medo
e acomodamento um tempo que se quer �vazio�.

A narrativa é pontuada por acontecimentos que se dão fora do palco.
Eles são lastros para a compreensão dos intercâmbios entre o real e o imagi-
nário. As transformações que tomam de assalto a realidade social no tempo
evidenciado, infiltram-se no teatro. Nesse processo de contaminação, locali-
zo a guinada que se dá na maneira de pensar as transformações: no início da
década de sessenta, os esforços encetados no sentido da mudança tinham
como eixo o coletivo, norteador do pensamento de esquerda; na década
seguinte, defende-se a postura individual como impulso para romper com o
estabelecido. A cena teatral espelha essa metamorfose.

Considerando a leitura que se faz da cultura brasileira no período, tem-
po categorizado como de �vazio cultural�, posiciono-me diferentemente para
problematizar a questão e desviar-me dessa postura fortemente arraigada de
que tudo o que foi produzido pós-AI 5 é destituído de criticidade e apresenta-
se como manifestação alienada e alienante. Nessa leitura, enviesada, identi-
fico traços da caretice reinante e também da postura patrulheira que toma
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conta de segmentos da esquerda brasileira na cena em transe, mais acentu-
adamente a partir da segunda metade da década de setenta. Tal
posicionamento, ditado pela situação �beco sem saída� em que se encontra
parte da frente nacionalista, revela a face fraturada desse agrupamento
multicolorido, que se aglutina pós-golpe militar para fazer-lhe frente e contri-
bui para as tensões entre as correntes abrigadas sob um mesmo guarda-
chuva (MOSTAÇO, 1982; RIDENTI, 2000).

Os dados trabalhados resultam da pesquisa nos jornais da época, da
leitura de parte dos programas das peças encenadas entre 1967 e 1974, dos
artigos e de uma série de referências teóricas que iluminam o percurso e
facilitam o entendimento dos fenômenos que se encontram no interior do
palco da contracultura e estão inseridos nos limites da investigação. A opção
pelos sete anos deve-se ao temor do pesquisador em abarcar a década de
setenta em sua totalidade. No entanto, a datação arbitrária � coerente com
os estudos recorrentes sobre o tema, baliza esse período, �reconhecido como
sendo aquele em que as idéias da contracultura se propagam pelo país. Es-
sas idéias declinam no fim dos anos setenta, mas não desaparecem�. Coinci-
dentemente é o momento em que o Brasil vive intensa explosão criativa, cujo
marco inicial é 1967, e enfrenta os tempos mais sombrios e difíceis do gover-
no ditatorial instalado no poder desde 1964.

Esclareço que a leitura das fontes primárias foi inestimável para a con-
secução dos objetivos do projeto. Sem elas dificilmente poderia chegar a
termo, tendo em vista a inexistência, até o momento, de trabalhos
historiográficos sobre o teatro na Bahia no período. Creio que o trabalho
tenha seu mérito, ainda que exponha lacunas decorrentes das minhas limita-
ções, mais que do esquecimento.

Sem recorrer às fontes secundárias, não seria possível ordenar as cate-
gorias que serviram de bússola para olhar o social, o político e, principal-
mente, o estético, preocupação maior. No primeiro ato da narrativa, exponho
os conceitos que sustentam a minha trajetória, firmando-a nas pegadas de
Walter Benjamin � conceito de história � e de Octavio Ianni � conceito da
transculturação. Ao longo dos atos seguintes, recorro aos autores que susten-
tam não somente as teorias teatrais, lastro para avaliar a produção teatral
soteropolitana, mas também à variada gama de conceitos de que me valho
para afirmar o problema discutido em Transas na Cena em Transe.

Nesse caudal de autores, não posso me furta de salientar a valiosa con-
tribuição de Edelcio Mostaço e Marcelo Ridenti para uma compreensão do
período, naquilo que ele tem de contraditório, inovador e transformador, seja
nas idéias, seja nas ações. Esclareço que Mostaço e Ridenti enfatizam em
seus trabalhos a visada do político, o pensamento político dos intelectuais e
dos artistas. Meu olhar é sobre o estético, embora não deixe de remetê-lo ao
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quadro geral da sociedade nos seus aspectos sociais, políticos, econômicos.
Outra fonte alimentadora do saber sensível está em Mare Nostrum, de Fauzi
Arap. A transparência com que o dramaturgo-encenador narra a sua experi-
ência com o lyserg soure diethylamid (LSD) e sua vida no teatro serviu de
lastro para pensar sobre imaginação, subjetividade, magia, política, arte, lou-
cura e ideal comunitário, sem a viseira preconceituosa que descarta o que �a
nossa vã filosofia� não dá conta. Junto a esses destaques, acrescento a ines-
timável contribuição das idéias de Theodore Roszak. Suas reflexões em torno
do tema permeiam o meu trabalho. Concluída a escritura, tomei conheci-
mento de Contracultura Através dos Tempos: do mito de Prometeu à cultura
digital, de Ken Goffman e Dan Joy (2007), amplo estudo sobre a contracultura
desde Sócrates até o presente e suas constantes mutações, mas não foi pos-
sível tomá-lo como referência na sua totalidade. No entanto, vejo pontos de
ligação entre o universo do livro e o que registro em Transas na Cena em
Transe.

As inúmeras citações, tanto as das fontes primárias quanto as das secun-
dárias, são as vozes que em coro sustentam a urdidura do discurso. Ao mes-
mo tempo que dialogam com o pesquisador, os citados também assumem o
centro do palco para fazer ecoar os seus monólogos. O diálogo com os
diversos sujeitos acautela-me contra a determinação de fazer valer apenas os
meus julgamentos.

O registro do fenômeno teatral na Bahia carece de outros estudos para
que possamos cobrir as diversas épocas em que a manifestação se faz pre-
sente e deixa marcas na vida cultural soteropolitana. Na esperança de poder
contribuir para essa empreitada, tomo como propósito a continuidade da
pesquisa e, sobretudo, o encargo de animar aqueles que desejam partilhar a
experiência de ser flâneur no passado e colecionar nos �hiatos do tempo� �
lembrança de Olgária Matos (2001) ao refletir sobre a obra de Walter Benja-
min � as narrativas dos instantes iluminados pela luz do relâmpago.

Esse trabalho dá continuidade ao projeto de pesquisa sobre a renova-
ção do teatro na Bahia, a partir da criação da Escola de Teatro e sobre os
desdobramentos que esse ato provocou na vida cultural de Salvador (1956-
1966). Tanto naquele momento quanto agora, estive atento para rememorar
os significados do que poderia ter acontecido, o que me leva a seguir Walter
Benjamin na indicação de que o passado está pleno de futuro, de possibili-
dades perdidas, de significações que marcam os ritmos da existência.

Retomo esse exercício de memória para avançar sobre os anos subse-
qüentes (1967-1974) e buscar compreender a ação de homens e mulheres
que se lançam sobre o palco � compreendido naquele momento como qual-
quer espaço que materializasse signos visuais � e exercem seu ofício, sobrevi-
vendo e mantendo a cena animada. Nos seus atos e no seu pensar, vejo o
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sustentáculo que ordenou a questão norteadora do trabalho: sob a maior
repressão, o teatro manteve-se silencioso e �vazio� ou respondeu afirmativa-
mente ao estado supressivo da liberdade de expressão, da censura, da
autocensura, do banimento e da morte?

Ao longo da narrativa, caracterizo os valores, os enfrentamentos, os
impasses, as contradições, as ambigüidades, a radicalização, a luta, a derro-
ta e a conquista dos artistas para fazer valer as suas idéias, materializadas no
discurso cênico. As escrituras cênicas mostram-se em contraposição aos atos
repressivos impostos pelo governo civil-militar, determinado a fazer calar um
segmento expressivo de artistas criadores. Apresento também nesse palco os
embates entre as correntes que, no interior da classe artística, colocam-se
como antagonistas: a corrente nacional-popular, de linha mais ortodoxa versus
a contracultural, vanguardista, experimental e heterodoxa, ambas matizadas
pelo pensamento marxista, pelo romantismo, por ideais convergentes, mas
com práticas divergentes. Os dois grupos falam e, na algaravia das vozes, o
primeiro busca o discurso da responsabilidade política e da normatividade
estética, enquanto que o segundo enfrenta a realidade pela instauração do
poético, rompe com a linearidade das significações e reconfigura o político.

Todo o esforço, alegria e empenho foram postos no sentido de respon-
der ao que o problema requer e demanda, mesmo assim fui assaltado pela
melancolia. Além disso, esteve presente em cada etapa de elaboração do
trabalho a idéia benjaminiana de fazer valer a história na perspectiva dos
vencidos. Essa preocupação guiou-me a cada instante do caminho percorri-
do. Tal absorção ficou mais viva quando eclodiram os acontecimentos políti-
cos e sociais da História recente do país. Essa conjuntura, sem que se faça
uma análise crítica, mostra-nos a face negativa das forças progressistas, so-
lapando ideais circulantes na cena em transe, animadores dos sujeitos histó-
ricos que se empenharam na consecução do sonho e dos lemas que ecoaram
na luta pela redemocratização do Brasil e depois. Em nome dessas idéias e
desse sonho muitos foram abatidos, muitos desistiram. Que se faça justiça
aos esquecidos, seu ideário e desejos de reencantamento do mundo!

Nas malhas dessa rememoração, preocupo-me em fazer luzir sem nos-
talgia os eventos que marcaram um instante da nossa modernidade, os pro-
jetos realizados, os postergados, os reprimidos e cooptados pela voracidade
consumista e tecnológica.

É certo, afirmo novamente, que ao longo do processo para a constru-
ção do trabalho vivi estados de melancolia, causados pela rememoração.
Ao abordar os elementos da contracultura e do teatro feito no seu interior,
lutei contra a nostalgia, um sentimento paralisador, visto que os desafios
que animaram aquele contexto foram abafados pela indústria cultural, pelo
neoliberalismo do mundo globalizado, conformador de tudo e de todos a
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uma ordem mundial cujo parâmetro é o comércio, causando-nos descon-
forto.

Ao retomar os acontecimentos teatrais e sociais para compreendê-
los depois de tê-los vivido e saber que os esforços libertários sucumbiram
ao conservadorismo do tempo presente, coloco-me em prontidão para
não cair no pessimismo inerente àquele que se deixa tomar pela acídia.
Ao revisitar os valores não conformados da contracultura, sob os refluxos
impostos pela comercialização globalizante da vida, entro em concordân-
cia com Benjamin (1984, p. 200), para quem �as alegorias são no reino
do pensamento o que as ruínas são no reino das coisas�. Mas, ao debru-
çar-me sobre as ruínas, não componho as fileiras dos que acreditam, hoje,
ser impossível a sobrevivência do ideário contracultural. Como a peste na
visão artaudiana, os valores podem irromper a todo instante, embora os
assaltos sobre eles possam perdê-los, diluindo-os na banalidade dos fa-
tos. Mas animado pela �preocupação de salvar o passado no presente,
percebendo as semelhanças que transformam os dois�, trabalho sobre o
recalcado para torná-lo �realização possível da promessa anterior�, con-
forme Jeanne Marie Gagnebin no prefácio Walter Benjamin ou a história
aberta (1994, p. 16).

O que narro não é a �história como ela de fato foi�, mas como uma
construção que não descarta o poético. Evidencio os momentos significativos
� pequenos e grandes � para olhá-los iluminados pela luz do relâmpago e
fazer brotar daí uma constelação, quebra da linearidade que o historicismo
positivista impõe e que o historiador materialista � afasta de mim esse cálice,
Pai � refuta. Não optando pelos grandes acontecimentos em detrimento dos
pequenos, da mesma forma que não aparto os sujeitos construtores da histó-
ria, sigo a indicação de Walter Benjamin (1994, p. 223): �O cronista que
narra os acontecimentos [...] leva em conta a verdade de que nada do que
um dia aconteceu pode ser considerado perdido para a história�, Tese III.
Essa premissa norteia a pesquisa.

Transas na Cena em Transe: teatro e contracultura na Bahia traz em seu
título duas questões. A primeira delas diz respeito ao vocábulo �transas�,
gíria brasileira, �palavra-ônibus� que traduz as idéias de entendimento, com-
binação, acordo, ajuste, pacto, comunicação, ligação, trama, conluio, ma-
quinação etc., conforme Aurélio ([199?], p. 1.409). O termo está presente no
discurso que se instaura no Brasil a partir de 1969, passando a designar tudo
ou nada, conforme aponta Luciano Martins em seu ensaio A geração AI-5
(1979), no qual o autor investiga causas e conseqüências da instalação das
idéias da contracultura entre nós, fruto da cultura autoritária. Para o sociólo-
go, nesse momento se dá a desagregação ideológica, conseqüência da cen-
sura e da perseguição instaurada pelo aparelho repressivo do Estado nos
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diversos segmentos da vida no Brasil, favorecendo a �desarticulação do dis-
curso� e conseqüentemente o processo de alienação.

Na perspectiva de Luciano Martins e também de Zuenir Ventura, a partir
do momento em que é decretado o Ato Institucional número 5 � AI-5 (1968)
até os finais de 1974, dá-se o �vazio cultural�, indicativo de que a produção
artística redundou num discurso despolitizado. Afirmo a minha discordância
com relação a essa visão.

�Transa� é também uma referência a Casa das Transas, denominação
dada ao Teatro Oficina de São Paulo pelo seu diretor-animador Zé Celso.
Para o encenador paulista, a Casa das Transas surge �como uma conseqüên-
cia natural da descompartimentalização das artes: no fim da década de 60
tudo que obedecia a divisões funcionais, baseado na divisão da produção
do século XIX, morreu�, (TEATRO..., 1982, p. 98). A citação-homenagem é
um reconhecimento ao trabalho do Grupo que mergulhou fundo nas diversas
estéticas e poéticas (Stanislavski, Brecht, Artaud, Grotowski), numa busca cons-
tante de renovação cênica, contaminando artistas de diversos pontos do país.

O vocábulo remete também aos relacionamentos sexuais, aos encon-
tros desreprimidos que movem a juventude amparada pela pílula anticoncep-
cional e movida pelo transculturado lema Faça amor, não faça a guerra, de
apelo sedutor e vivenciado por expressiva parcela de heterossexuais e ho-
mossexuais, estes buscando a luz do sol da mesma forma que as feministas e
os grupos considerados �minorias� no interior do societal. Transar remete
não apenas ao ato sexual, mas a uma sexualidade libertária.

A outra expressão, �transe� traz em si uma diversidade de conotações
que, �dicionariamente�, configuram-se como �momento aflitivo�, �ato ou efeito
arriscado�, �combate, luta�, �estado do médium ao manifestar-se nele o es-
pírito�, �estado de profunda sonolência, provocado por hipnose�, entre ou-
tros (AURÉLIO, [199?], p. 1.408). A cena em transe refere-se a esse conjunto
de significados que aparecem na estética e na poética do teatro na Bahia,
manifestados na ação dos encenadores evocados ao longo deste livro.

Ao juntar os dois vocábulos no título do trabalho, afirmo os significa-
dos já expostos, mantendo-os no horizonte das ações narradas, ampliando-
os, para que possam indicar, tanto na temática quanto na forma, os elemen-
tos textuais que dão respostas válidas às manifestações que se dão no contex-
to enfocado.

Essa caracterização sustenta o discurso e a escritura do trabalho. Meus
passos são guiados pelo conceito de história de Walter Benjamin, que vê na
rememoração a força latente do acontecimento, impulso aflorado no mo-
mento em que se narra o acontecido, não como ele de fato foi, mas como
uma construção singular, na qual junto transas e transe. Ademais, para contar
uma história do teatro, recorrer à rememoração me parece um método
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conciliável com a natureza do objeto em questão, o fenômeno teatral. A
fugacidade de suas imagens permanece na memória dos espectadores, tes-
temunhas desse ato que se reconstrói a cada representação � uma celebra-
ção reclamada com ênfase pelos vanguardistas na contracultura. O procedi-
mento de aprisioná-lo por outras mídias aumenta-lhe a força documental,
mas lhe retira aquilo que o caracteriza: o fato de ser uma manifestação rea-
lizada ao vivo e em tempo real. O acontecimento percebido é guardado na
memória e retorna rememorado. Esse atributo de �guardar o tempo que se
foi, salvando-o da perda total [...] é a garantia de nossa própria identidade�
(CHAUI, 1994, p. 125). A percepção introspectiva completa-se com a memó-
ria coletiva objetivada nos relatos, configuração que expõe as complexas
relações entre memória e história.

Espero, com este trabalho, contribuir para os estudos teatrais e sua his-
tória na Bahia. Portanto, não se há de restringir a pesquisa ao teatro experi-
mental, vanguardista aqui categorizado, embora seja ele o foco e o interesse
da narrativa. Tal atitude levaria ao descuido de contar uma meia história. Ao
trabalhar com o conceito benjaminiano de história levo em conta a idéia
teológica do resgate e da salvação, tomada aqui no seu sentido laico, mas
sem perder de vista o que de sagrado existe nela, embora se reafirme �um
incógnito profano para os motivos teológicos� (BOLZ, 1992, p. 26-32).

Com relação à estrutura, o trabalho, como dito anteriormente, apresen-
ta-se dividido em um prólogo, seis atos, muitas cenas e um epílogo. O pri-
meiro ato, intitulado Entradas Para a Cena em Transe, trata no interior da
narrativa do horizonte teórico e dos acontecimentos teatrais que se desenro-
lam a partir de 1967. Na abertura do ato, aponto os princípios norteadores
do trabalho, as referências teóricas nas quais me respaldo para narrar, anali-
sar e avaliar os acontecimentos teatrais na Bahia, imbricados ao pensar-fazer
teatral no país, nos momentos em que os movimentos de vanguarda se fazem
sentir na cena. Informo sobre a contracultura, seu surgimento, premissas e
idéias entre nós, sem esgotar o assunto, que será retomado ao longo dos
atos seguintes.

Nesse primeiro ato, aparecem os conteúdos relativos ao conceito de his-
tória e de transculturação, articulados para fundamentar a tese, além do con-
ceito de rizoma, que inspira o pensar e a escrita. Paralelamente, registro os
acontecimentos teatrais grávidos da iconoclastia que faz nascer o teatro de-
nominado tropicalista.

No segundo ato � O Teatro Iluminado de Sol �, desdobramento do pri-
meiro, focalizo os acontecimentos circunscritos a 1968, ainda que a
rememoração desobedeça à indicação benjaminiana de rompimento da cro-
nologia, aspecto justificado no interior do primeiro ato. Narro a explosão do
tropicalismo contaminando as linguagens artísticas, a decretação do AI-5 e
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as ocorrências derivadas dessa medida, o que se constitui como um �tempo
sombrio� na concepção de Hannah Arendt.

A opção de dividir o primeiro ato em dois deveu-se mais à postura de
não cansar o leitor, visto que os assuntos tratados em um só ato demandari-
am um volume de informação comprometedor de sua inteligibilidade. No
entanto, lembro que os seis atos estão relacionados. Ao puxar o fio da mea-
da, o leitor deverá segui-lo na sua continuidade. Esse fluxo não implica
linearidade, visto que o pensar rizomático tece uma trama de pontos que se
interligam e passam de um a outro em uma dinâmica polifônica. Não há um
centro, mas múltiplos pontos inter-relacionados em uma trama que revela a
complexidade dos temas e suas conexões.

O terceiro ato, Caminhando nas Trevas, Tirando Leite das Pedras, traz
como referência a música Rosa dos Ventos, de Chico Buarque de Hollanda, a
quem agradeço pelo empréstimo do título. Nesse ato, registro as ações ime-
diatamente pós-AI 5, quando se dá um momento de afasia. Nessa conjuntu-
ra, os artistas e a intelectualidade vão se deparar com questões que deman-
dem respostas contra o arbítrio. Nesse tempo de censura, repressão, morte e
desarticulação, a força criadora dos artistas se retrai por um instante para em
seguida se fazer leite tirado das pedras.

No quarto ato, O Palco: Espaço Sacro-Profano, abre-se o pano para
revelar os acontecimentos no decorrer da vigência do AI-5, quando o Brasil
se vê às voltas com o recrudescimento da repressão e com a política de
extermínio das forças oposicionistas, principalmente daquelas que se vêem
acossadas, optando pela luta armada. Nesse contexto, ponho em relevo o
que se fez na cena teatral em Salvador durante os anos de 1969 e 1970. O
teatro volta-se para as manifestações do sagrado, instaura-se o ritual mágico
e provoca-se a sua junção com a política. O fazer teatro deixa-se molhar
pelas teorias artaudianas e grotowskianas.

No quinto ato � Navegar é Preciso, Viver Também �, a narrativa se esten-
de pelos anos de 1971 e 1972. O palco continua sofrendo os efeitos da
repressão. A produção teatral na Bahia diminui sensivelmente, mas os artistas
continuam a procurar brechas para preencher os espaços. O quinto ato da
Cena em Transe mostra como se articulam idéias e manifestações artísticas
permeadas pela �loucura�, pela exacerbação dionisíaca presentes também
no interior do social, conturbado pelo endurecimento do regime,
assumidamente ativo no sentido de dizimar os focos de resistência. Para or-
denar essas questões apropriei-me das reflexões de Michel Maffesoli (2005)
sobre o �retorno do paradigma dionisíaco expresso nas reações à
unidimensionalidade econômico-tecnocrática�.

No sexto ato � A �Cena Vazia� Está Cheia de Ar, Som e Fúria �, narro os
acontecimentos teatrais que se dão nos anos de 1973-1974, centrando o
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olhar nas personas de José Possi Neto, Álvaro Guimarães e João Augusto,
suas idéias e práticas teatrais. Ao escolhê-los para concluir Transas na Cena
em Transe: teatro e contracultura na Bahia, evidencio três narradores que con-
gregam em si as marcas de um tempo conturbado, momento de múltiplos
agenciamentos e quebras paradigmáticas. Mostrá-los em três grandes cenas
não significa encontrar elementos convergentes nas suas práticas, ainda que
Possi Neto e Álvaro Guimarães se afinem com uma prática contracultural e
nesse território emerjam como artistas que se contrapõem aos padrões
normativos de um teatro de protesto, engajado, pejorativamente chamado de
�carcará�.

Encerro a narrativa com o Epílogo. Nesse fechamento, pontuo os as-
pectos que afirmam a sobrevivência do ato teatral na cena em transe, sua
fala carregada de significados, sua atividade no sentido de explicar o país.
Mostro também o embaralhamento das transas constitutivas do fazer-pensar
teatro em um momento agônico, transas que não denotam agnosia e por isso
negam a leitura da existência de um �vazio cultural� durante o período estu-
dado. Ao tomar a atividade teatral na Bahia para construir a narrativa, trilho
o caminho da inclusão. Analiso o que se produziu no período, espetáculos
corriqueiramente rotulados como �desbundados� uns e �caretas� outros. Eles
ocupam a cena, ora em primeiro plano, ora em segundo, conforme as cir-
cunstâncias determinadas pelo tempo histórico, pelas escolhas que fiz como
narrador e por aquilo de que a memória deu conta.

Outros temas aparecem no decorrer da escritura, conectando-se em
ramificações com o todo, construção intercambiável de significados que se
movem em linhas segmentadas, interligam-se, desaparecem e reaparecem
na cartografia (DELEUZE; GUATTARI, 1995) sobre o teatro na Bahia.

A construção em atos e cenas remete ao texto dramático e, por conse-
guinte, ao palco. Sigo a convicção de Klaus Garber de que Benjamin conce-
beu e escreveu sobre o drama barroco �não só para resgatar a alegoria e a
melancolia, mas também porque se sentiu [...] atraído pela imagem da histó-
ria como palco das catástrofes� (GARBER, 1992, p. 15). Essa imagem da
história como palco está presente no horizonte de Transas na Cena em Tran-
se: teatro e contracultura na Bahia, não apenas como relato de catástrofes e
ruínas do passado, mas como um universo de potencialidades que esse pas-
sado encerra, necessitadas de atualização.

Aproveito a oportunidade para registrar a falta de condições para a
pesquisa nas fontes primárias, tal a precariedade dos jornais nos acervos das
instituições das quais me servi. Esse acervo, ainda que cuidado pelos funcio-
nários, merece mais atenção por parte do poder público. Urge que se preser-
vem essas fontes tão necessárias para quem se debruça sobre o passado.
Além disso, assinalo o reduzido número de parceiros � críticos teatrais, histo-
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riadores do teatro � para dialogar e ampliar o leque de opiniões sobre os
eventos cênicos.

Espero ter conseguido meu objetivo. A incompletude fica por conta da
grandeza do objeto e das limitações do sujeito, que se esmera em ser sensível
e compreensivo na explicação do fenômeno e de sua existência no tempo
histórico. O envolvimento emocional, que a distância não arrefeceu, não foi
posto de lado, mas forçou-me a atenção no sentido de encontrar um ponto
de equilíbrio. Se a emoção e a poesia intrometeram-se na narrativa, não foi
por descuido, mas como um instrumento para fazer soar a polifonia de seu
conteúdo.




