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Eu organizo o movimento
Eu oriento o carnaval
Eu inauguro o monumento
No Planalto Central do país

Caetano Veloso

Cena 1 � Questões conceituaisCena 1 � Questões conceituaisCena 1 � Questões conceituaisCena 1 � Questões conceituaisCena 1 � Questões conceituais

A narrativa tratada aqui como um �intercâmbio de experiências�, remete
a Walter Benjamin (1994a), em sua obra sobre o narrador, considerado aquele
que conta histórias com a preocupação de deixar que cale, no ouvinte-leitor,
a sua narrativa, entrecortada de muitos �agoras�.

A fonte desta narração é a �experiência que passa de pessoa a pessoa�
(BENJAMIN, 1994a, p. 198), levando-me a afirmar que a história que aqui se
desenrola já foi contada nos camarins, nas mesas dos bares, nos eventos
comemorativos. Ancorado nas idéias de Benjamin, considero que �contar
história sempre foi a arte de contá-las de novo� (BENJAMIN, 1994a, p. 205)
e, se assim não fosse, as histórias estariam perdidas. Essa história fala da
intervenção humana como realização, como um devir, �constelação que atrela
o passado ao presente�, observação creditada a Löwy (2005).

O projeto, concretizado nesta escrita, tem como objetivo investigar o
pensar-fazer teatral na Bahia no período que vai de 1967 a 1974, tendo
como referência a Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, os
grupos teatrais baianos e as produções independentes, no momento em que
as idéias da contracultura povoam o real e imaginário brasileiro. Imaginário
compreendido como acervo de

imagens, sentimentos, lembranças, experiências, visões
do real que realizam o imaginado, leituras da vida e, atra-
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vés de um mecanismo individual /grupal, sedimenta um
modo de ver, de ser, de agir, de sentir e de aspirar ao
estar no mundo. (SILVA, 2003, p. 11-12)

Para melhor compreensão dos acontecimentos e sua análise, faço um
recorte delimitador, focalizando o período em que o país vive o início da
maior repressão militar, desencadeada pela decretação do AI-5 e vê-se to-
mado pelas idéias da contracultura. Esse ideário, que contagia o tecido soci-
al, é fruto de um processo de transculturação que se manifesta nos diversos
campos do humano. No campo aqui tratado, manifesta-se na arte. A música,
a literatura, as artes plásticas, a dança e o teatro se impregnam do imaginá-
rio contracultural naquilo que ele tem de libertário e contestador da
racionalidade tecnocrata, compreendida aqui como �a forma social em que
uma sociedade industrial atinge o ápice de sua integração organizacional
[quando] tudo aspira a tornar-se puramente técnico� (ROSZAK, 1972, p. 19-
20), impondo-se autoritariamente sobre as várias nuances da vida.

Ao mesmo tempo que se coloca como solução, essa racionalidade não
dá conta das demandas produzidas por uma sociedade que se quer extrema-
mente organizada, gerando indivíduos como o �K. de Kafka [...] dependentes
cada vez mais atarantados de castelos inacessíveis, onde técnicos inescrutáveis
jogam com o seu destino� (ROSZAK, 1972, p. 30). Esse modelo organizacional
fomenta, entre outras coisas, a indústria cultural, situação que se verifica no
contexto aqui tratado, já que esta se articula ao projeto desenvolvimentista
que o governo militar impõe ao país.

A fim de compreender redes tão complexas, deixo-me conduzir pelo princí-
pio do rizoma,1 conforme a concepção de Gilles Deleuze e Félix Guattari (1995),
para entrar de forma não dicotômica na análise das múltiplas referências desse
território � a manifestação teatral no período aqui tratado �, sinalizando para
uma leitura antimaniqueísta, livrando a análise do jogo de um contra o outro, �a
mania maldita de só enfrentar a complexidade da cultura brasileira na base da
exclusão, de Emilinha ou Marlene a Mário de Andrade ou Oswald, e daí a Chico
Buarque ou Caetano Veloso� (WISNIK, 1979-1980, p. 9). O pensar rizomático é,
antes de tudo, inspirador para a elaboração da narrativa.

Muitas são as portas de entrada para se narrar a História do Teatro na
Bahia. Partindo do princípio rizomático da existência não de um centro ou
centros, mas de linhas que se interligam em uma rede, desrespeitam-se as

1 Conceito inspirado na botânica e utilizado por Deleuze e Guattari (1995, passim) na construção do
pensamento filosófico a partir da descentralização, remetendo à imagem do tubérculo, isto é, raiz: caule
subterrâneo cujos rebentos brotam para fora da terra no seu processo de evolução completa como
células que se espalham. A maneira rizomática de pensar, de experimentar e de agir não defende uma
genealogia, concluindo-se daí que essas ações, transitando por esse conceito, não têm um princípio
nem um fim. Rompe, portanto, com a hierarquia, contrapondo-se ao pensamento arborescente, que
toma a imagem da raiz, lugar onde tudo se origina, abrindo-se para o múltiplo, mantendo-se a relação
de natureza hierárquica que dá a noção de valor dominante. No rizoma, as células se espalham,
seguindo, construtivamente, a lógica da multiplicidade.
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hierarquias genealógicas para fazer do objeto um corpo múltiplo, heterogê-
neo, desenhando uma cartografia desse teatro que se revela instigante, ape-
sar das forças repressoras que tentam sufocá-lo. Evita-se a linearidade nessa
viagem pelo tempo rememorado.

Nesta escritura, evidencio de que forma a metáfora do rizoma orienta
meu olhar para o real, corporificada nas dobras do texto, construído a partir
dos elementos referenciados: livros técnicos, jornais, discos, textos de teatro e
literários, entrevistas, entre outros. Esses elementos textuais indicam os cami-
nhos percorridos nesse �platô�, em que a multiplicidade toma forma na pers-
pectiva de agenciamentos, para melhor compreensão dos significados e sen-
tidos presentificados nos acontecimentos comportamentais do dia-a-dia e
nas encenações que o público baiano vê no período.

As fontes de pesquisa escolhidas como entradas para o conhecimento do
objeto pesquisado não estão centralizadas em uma estrutura hierarquizada,
tampouco sua organização, embora surjam como cenas em que trato, por exem-
plo, dos acontecimentos teatrais que �rolam� no eixo Rio - São Paulo, da crítica
na imprensa baiana, da opinião dos encenadores e intérpretes dos espetáculos.
Esclareço, no entanto, que estão ordenadas pelos princípios da conexão e da
heterogeneidade, pelas quais identifica-se a importância de todos os pontos e
não de um único, isto é,

multiplicidade, linhas, estratos e segmentaridades, linhas
de fuga e intensidades, agenciamentos maquínicos e seus
diferentes tipos, os corpos sem órgãos e sua construção,
sua seleção, o plano de consistência, as unidades de me-
dida em cada caso. (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 12)

Reafirmo que o estudo está ancorado nos conceitos de história de Walter
Benjamin e de transculturação de Octavio Ianni. Do primeiro toma-se a
reflexão de que a história pode ter outro uso que não aquele da recupera-
ção, mas da apropriação de uma reminiscência, tal como relampeja no
momento de perigo. A história se constrói como uma reminiscência com
forte assento no presente, tempo em que se insere o narrador, que a cons-
trói não de maneira isolada, mas pelas narrativas, que dialogam com tudo
aquilo que é produzido no contexto social. �A história é objeto de uma
construção cujo lugar não é o tempo homogêneo e vazio, mas um tempo
saturado de �agoras�� (BENJAMIN, 1994b, p. 229), negando aquela ima-
gem eterna do passado, como afirma a historiografia positivista. Procuro
distinguir os fatos, evidenciando suas singularidades. Demarco os grandes
e os pequenos acontecimentos em um esforço construtivo de resgate crítico
e compreensivo do passado sem a exaustão do acúmulo e da linearidade,
procurando, sempre, estabelecer as relações, recuperando, de maneira se-
letiva, aquilo que interessa ressaltar. Esses atos e cenas são vistos a
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contrapelo, um modo de ressaltar projetos e linhas em conflitos configura-
dos nesses �documentos de cultura�.

Os grandes e os pequenos acontecimentos estão narrados em atos que se
apresentam ordenados, de forma cronológica, tomando o biênio como marco.
Essa cronologia na divisão dos atos não implica em narrativa linear. Compreen-
do o tempo histórico de forma irregular. Sua marca são as diferentes durações
em estreita correlação com as ações humanas, conjugadas aos fenômenos soci-
ais, políticos, econômicos e mentais. O fato de apresentá-los dessa forma não
promove a defesa de uma relação de causa e efeito acentuada, como sugere o
pensamento cartesiano, ou seja, o pensamento ordenado por elos sucessivos e
conseqüentes, formando um encadeamento linear, elo por elo. Para quebrar a
rigidez desse pensar contínuo, questionado por Benjamim, trago como inspira-
ção o pensar rizomático, que proporciona aberturas e respiros e anima o ir e vir
na história que relato. Compreendo as datas como marcos.

[Elas] são pontos de luz sem as quais a densidade acumula-
da dos eventos pelos séculos e séculos causaria um tal
negrume que seria impossível sequer vislumbrar no opaco
dos tempos os vultos das personagens e as órbitas desenha-
das pelas ações. A memória carece de nomes e de núme-
ros. A memória carece de numes. (BOSI, 1992, p. 19)

Tomo as reflexões de Alfredo Bosi para ver as datas como símbolos e
não como unidades que repartem a �aventura da vida e da História�. As
datas fixam as relações entre os acontecimentos e �a polifonia do tempo
social, do tempo cultural, do tempo corporal, que pulsa sob a linha dos even-
tos� (BOSI, 1992, p. 32). Os acontecimentos são tratados como pontos que
refulgem no continuum cronológico para se configurarem como uma conste-
lação. Ao destacá-los sob o relampejar, vejo os fenômenos em sua intensida-
de, ressaltando-lhes o singular, o autêntico, o grandioso e também o artifici-
al, o frágil, o efêmero para �salvá-los� do apagamento, da petrificação e do
fluxo linear do tempo histórico, lançando-os como questões que se abrem
entre o passado e o presente. Ao escolher narrá-los nessa tessitura, faço re-
cortes e opero montagens sem perder de vista a sinalização benjaminiana
�de que nada do que um dia aconteceu pode ser considerado perdido para a
história� (BENJAMIN, 1994b, p. 223).

De Octavio Ianni uso o conceito de transculturação, tomando a viagem
como metáfora. Esse conceito é fundamental para a compreensão do trânsito
entre as culturas e, no caso aqui tratado, é importante para se entender o
processo de instalação do movimento contracultural no Brasil, sua proposi-
ção, sua potência, sua complexidade, seus dilemas, contradições e significa-
dos resultantes do fenômeno social da transculturação, tomado como um
conceito de expansão. Expansão geográfica, de idéias, de influências e de
pessoas em permanente troca.
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Essas viagens dos sujeitos e das idéias implicam desterritorialização,
hibridismos, mestiçagens, sincretismos, conforme proposição encontrada tam-
bém em Fernando Ortiz (2004), para quem a transculturação mostra �os
variadíssimos fenômenos que se originam [...] por meio das complexas
transmutações de culturas [...] tanto no aspecto econômico quanto no
institucional, jurídico, ético, religioso, artístico, lingüístico, psicológico, sexu-
al e nos demais aspectos da vida�.

Desenraizadas, as idéias e os sujeitos circulam pelas rotas mundializadas,
possibilitando novos agenciamentos, como aqueles que aparecem no final da
década de sessenta, espraiando-se pela década de setenta. �Esse cenário sem-
pre em movimento e todo o tempo atravessado por signos e símbolos, emble-
mas e enigmas, doutrinas e teorias, ideologias e utopias� (IANNI, 2000, p.
109) produz frutos híbridos e é nessa década que �se expressam instituições e
ideais, modos de ser, agir, sentir, pensar, imaginar próprios de um horizonte
mundial� (IANNI, 2000, p. 111). Ao apropriar-me dessa idéia para esquadri-
nhar as manifestações contraculturais no Brasil e, especificamente, no teatro,
constato que a ação transcultural nos ajuda a dimensionar e compreender o
trânsito entre as culturas, suas apropriações, inter-relações e trocas, confirma-
da pelos versos de John Donne: �homem nenhum é uma ilha, completa em si;
/ cada homem é uma parte do continente, uma parte do todo�. Valho-me do
conceito para contribuir com a desconstrução do discurso duro que só enxerga
em nós atitudes de �macaquitos� dependentes e copiadores, destituídos de
postura crítica. Correndo o perigo da generalização, o que se vê na cena social
e na teatral é antes de tudo manifestação de uma identidade antropofágica
crítica e seletiva (RISÉRIO, 2007). Essa �imagem de pensamento� � a antropo-
fagia � legada pelo modernista Oswald de Andrade e potencializada, por exem-
plo, pelos tropicalistas, indica que no processo de apropriação das idéias en-
contra-se no ato criador a expressão da vontade do artista, enfatizando e exclu-
indo os elementos constitutivos da sua obra. Aqueles inscritos nas hostes
contraculturais vão potencializar essa premissa.

Cena 2 � Ideário contracultural, conflitos e tensões.Cena 2 � Ideário contracultural, conflitos e tensões.Cena 2 � Ideário contracultural, conflitos e tensões.Cena 2 � Ideário contracultural, conflitos e tensões.Cena 2 � Ideário contracultural, conflitos e tensões.

As idéias da contracultura surgem nos Estados Unidos, mas não se res-
tringem ao universo norte-americano. O movimento configura-se como uma
força marcadamente conflitante com o status quo e inconformado com a
institucionalização da vida. Considerada como uma �invasão bárbara�, avança
contra os valores que sustentam a sociedade mundializada pós-Segunda
Guerra, notadamente aquela que vive a política da segurança, conseqüência
da Guerra Fria. Ao extrapolar as fronteiras do sítio onde brota, transcultura-
se, contaminando setores da juventude, como nos informa Theodore Roszak
(1972, p. 16):
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[...] as manchetes da imprensa demonstram que o anta-
gonismo entre as gerações adquiriu dimensões internaci-
onais. Em todo o Ocidente (assim como no Japão e em
certas partes da América Latina) são os jovens que se vêem
na condição de única oposição radical efectiva dentro de
seus países. Nem todos os jovens, é claro � talvez apenas
uma minoria dos universitários. Entretanto, nenhuma ou-
tra posição analítica, senão a que vê uma minoria mili-
tante de jovens dissidentes em choque com a política apá-
tica de consenso e coalizão de seus pais burgueses, pare-
ce explicar as grandes perturbações políticas da época.

O processo de transculturação possibilita a absorção, por parte da ju-
ventude brasileira, das idéias contestatórias da contracultura que permeiam
os movimentos internacionais desde a década de cinqüenta. Foi quando a
geração beat pôs em movimento a sua insatisfação contra a cultura burguesa
assentada na superficialidade de uma vida medíocre, em cuja base está o
consumo como uma razão da existência. Essas idéias, influenciadoras da
contracultura, avultam-se e são incorporadas ao cotidiano da juventude nos
anos sessenta e setenta, antropofagicamente. Nos seus desdobramentos e
operando com as idéias de Herbert Marcuse2 e Norman Brown, e em fontes
como Michel Foucault, Jacques Derrida, Pierre Bourdieu, entre outros, o mo-
vimento politiza-se, contaminado pelos acontecimentos de Maio/68 na Fran-
ça, quando os estudantes levantam barricadas, decididos a revolucionar as
estruturas de poder. �É proibido proibir�. Articulam-se aí novas subjetivida-
des. É significativa a presença das teorias da Escola de Frankfurt que se mos-
tra nas leituras que intelectuais e artistas fazem da cultura brasileira, com seu
forte viés romântico, derivando um pensar crítico de aceitação ou negação
de suas categorias. O pensamento de Walter Benjamin, Max Horkheimer e
Theodor Adorno se faz sentir durante as décadas que este estudo abrange,
considerando-se as matizações que esses autores tomam no interior do bloco
frankfurtiano e as possibilidades de apreensão desse campo teórico entre
nós. Para situar o leitor, aponto a questão relativa à dimensão estética pensa-
da como um potencial libertador; a força da imaginação produtora e criado-
ra, a função da arte como resposta a barbárie, a exaltação de Eros, face
vivificadora contra a morte decorrente da massificação civilizatória.

2 Herbert Marcuse e Norman Brown são considerados os dois maiores teóricos da contracultura. A partir
das suas idéias, da confrontação de Marx (conceito da realidade social) e Freud (conceito da realidade
psíquica), os jovens explicam e justificam a sua discordância. Tanto Marcuse quanto Brown trabalham no
sentido de uma crítica social radical no viés das percepções psicanalíticas, pondo em cheque as ideolo-
gias tradicionais como meios para uma verdadeira revolução, já que as mesmas se dão no interior de
um comportamento doentio. Nesse sentido, uma revolução que opera a partir desses princípios está
marcada por traços doentios. Portanto, há que se engendrar uma outra maneira de pensar e fazer a
revolução. Sobre as idéias de Foucault, Derrida e Bourdieu, e suas influências no movimento de Maio
na França, recomenda-se a leitura de Pensamento 68 (FERRY; RENAUT, 1988).
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Na polifonia da cena, contudo, vê-se o pensamento de Georg Lukács a
ancorar o discurso dos que pensam forma e conteúdo na arte sob a chave de
que a manifestação artística é apenas um reflexo da realidade. Para os que
enveredam nas trilhas da contracultura e procuram responder aos limites im-
postos pelo sistema, o lume para as suas reflexões estético-culturais está em
Marcuse, Benjamin, Horkheimer e Adorno. Resumindo, esse ideário vai dar
estofo para as posições que transitam entre a crítica à racionalidade e a
negação da desrazão.

Vista como �a invasão dos centauros� a fustigar os sustentáculos do
sistema, a contracultura configura-se como imagem de invasores �enfureci-
dos� em luta �contra as festividades civilizadas em andamento� (ROSZAK,
1972, p. 54). Seus postulados colocam em questão a ortodoxia tecnocrata.
Investe contra os planos da direita e os da esquerda, em um fluxo que recla-
ma o afastamento das gerações passadas, mesmo que não se saiba onde
chegar. No entanto, seu inconformismo não revela inconsciência. A postura
negativa com relação aos ditames da ordem social tecnocrata é reveladora
da politização dos segmentos da classe média, notadamente dos jovens, aten-
tos para a seguinte premissa: �qualquer que seja o custo para a causa ou a
doutrina, é preciso atentar à singularidade e à dignidade de cada indivíduo e
ceder àquilo que a consciência exige no momento existencial� (ROSZAK, 1972,
p. 71). Essa postura, se não congrega tudo e todos, aponta para o entendi-
mento entre os segmentos ativistas e a juventude mais afinada com a filosofia
hippie, congregada em torno do lema �Paz e Amor�.

Ao dizer sobre esse estado de comunhão, não afirmo que o movimento
instaurou a confraternização universal. Seus impasses e contradições mos-
tram a fragilidade das investidas contraculturais, muito mais que a rigidez
ortodoxa do pensamento ocidental sustentou a ação revolucionária das dé-
cadas anteriores. Na batalha por resolver os problemas decorrentes das in-
justiças sociais e dar corpo a todas as exteriorizações da vida psíquica, sur-
gem demandas no interior da vanguarda que a contracultura instala. Os dile-
mas enfrentados por esses segmentos dão margem a que seus críticos se lhes
oponham, condenando-os ou simplesmente negando-os, ao tipificar suas
manifestações como vazias. Esse novo modo de viver surpreende por colocar
em risco o mundo disciplinado que a juventude contesta.

Ao rejeitar todo um arcabouço de idéias que mantém os pilares da socie-
dade massificada, os grupos no centro desse arco multicor que é a contracultura
persistem firmemente sustentados por um desejo de viver o presente, diluindo-
se a noção de futuro como promessa. Intentam práticas sociais alternativas
sustentadas pelo discurso que propõe um radical afastamento da racionalidade
determinada pelo autoritarismo. Nesse arcabouço promove-se

[...] uma base cultural para a comunidade, novos pa-
drões familiares, novos costumes sexuais, novas manei-
ras de ganhar a vida, novas formas estéticas e novas
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identidades pessoais no lado oculto da política de po-
der, no lar burguês e na sociedade de consumo.
(ROSZAK, 1972, p. 75)

No interior da contracultura cria-se, então, um quadro matizado de opo-
sição aos regimes tecnocratas e totalitários, ao pensamento cientificista, ao
entendimento da política como abstração, entre outros, para afirmar premissas
que abarcam discussões e vivências a respeito de aspectos abrangentes da
existência. Contesta-se a noção de progresso, aquela que se compraz em avançar
sobre os destroços causados pela ação dos vencedores ou pela acumulação
quantitativa, como nos lembra Benjamin (1994b), ao se posicionar contra �a
obtusa fé no progresso�, ideologia que irmana opostos: conservadores e revo-
lucionários � iludidos que são pela crença no ideal progressista � pensam que
a humanidade avança para além da barbárie. Os contraculturalistas prefiguram
o ideal comunitário e a democratização da vida. Em sua rebeldia, desenham o
�estado de exceção�3 benjaminiano, contido na Tese VIII Sobre o conceito de
história. Do ponto de vista de Roszak, a contracultura

[...] esmiúça os aspectos não-intelectivos da personalida-
de, é com relação a seu interesse nesse nível � ao nível
de visão � que acredito que essa pesquisa seja importan-
te. É inegável que essa pesquisa freqüentemente se con-
funde, sobretudo entre os jovens mais violentos, que rapi-
damente chegam à conclusão de que o antídoto para a
�racionalidade louca� de nossa sociedade está em se
entregar de corpo e alma a loucas paixões. (ROSZAK,
1972, p. 89)

Para intensificar a exposição, apresento as características definidoras da
contracultura em conformidade com Goffman e Joy (2007, p. 50):

As contraculturas afirmam a precedência da individuali-
dade acima de convenções sociais e restrições governa-
mentais.
As contraculturas desafiam o autoritarismo de forma ób-
via, mas também sutilmente.
As contraculturas defendem mudanças individuais e sociais.

Aliam-se a esses aspectos, as inovações na arte e na ciência, abragendo
a filosofia, a espiritualidade e os padrões comportamentais; o estabeleci-

3 Estado exceção compreendido pela via positiva, contrário ao estado supressor da liberdade democrá-
tica imposto pelo governo civil-militar.
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mento de vias comunicativas que aproximam fronteiras individuais e grupais,
a defesa da partilha do conhecimento de maneira democrática, a abertura de
possibilidades para a diversidade e para a divulgação de idéias que levam
ao rompimento de normas ditadas pelo poder hegemônico.

No Brasil, os princípios da contracultura são incorporados por um seg-
mento expressivo da juventude. Esse ideário aparece no interior da cultura
brasileira como uma ideologia de vanguarda, contracultural-experimentalista,
a se contrapor ao ideário nacional-popular no qual se engaja outro segmen-
to de jovens, intelectuais e artistas em suas cosmovisões.

As duas correntes, a contracultural-experimentalista e a engajada nos
termos propostos pelo Centro Popular de Cultura (CPC), de atuação marcante
no período anterior ao golpe civil-militar, buscam ocupar os ambientes, pre-
enchendo de vitalidade tempo-espaço considerado como �vazio�. Esse esva-
ziamento, entretanto, diz respeito tão somente a �um dos condicionamentos
sociais que vai presidir a gestação do que será vivido como contra-cultura:
esta surge num quase total vazio de referências críticas� (MARTINS, 1979, p.
77). Tal análise reduz a força do que se produz no período, já que os seus
frutos, �acríticos�, configuram-se como alienados e alienantes.

Em Geração AI-5: um ensaio sobre autoritarismo e alienação, publi-
cado em Ensaio de Opinião (1979) e reeditado em 2004, o sociólogo
Luciano Martins afirma que a produção cultural realizada a partir da de-
cretação do AI-5 é fruto de um discurso despolitizado, destituído de pen-
samento crítico sobre a realidade brasileira. Tal fato decorreria dos valo-
res da contracultura, formas �meramente reativas de comportamento� que
se manifestam no culto à droga, na desarticulação do discurso e na difu-
são da psicanálise, modismos difundidos entre as camadas jovens da classe
média alta do Rio de Janeiro, local tomado como ponto de suas reflexões.
Afirmando ser um ensaio de caráter impressionista, Martins conclui ser a
atuação desses grupos nada mais que uma inter-relação entre autoritarismo
e alienação, considerando o processo em transformação,

mas cujo desfecho histórico ainda está em aberto; em
conseqüência, é exato que a alienação que o autoritarismo
destila e que os grupos sociais que estudamos metaboliza
tem sobredeterminações que se situam em níveis bem mais
amplos que os mencionados�. (MARTINS, 1979)

Por fim, conclui que, mesmo assim, existe um espaço dentro desse
sistema para se dizer não. No entanto, arremata: �o drama da �Geração
AI-5� é precisamente [...] o de ter sido levada a ganhar a batalha errada�,
o que diminui a força do �não�, já que as idéias da contracultura impedi-
am a possibilidade de apreensão dos laços causais entre as coisas. Tal
visão quer fazer crê que a contracultura é circunstancial, fruto das redes
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ditatoriais que controlam o Brasil. Nega-se com isso a sua força subversi-
va não apenas nos trópicos, mas em todos os sítios onde os jovens se
posicionam contra. Apesar do regime ditatorial o desbunde desmontou
do discurso fechado. Pelas brechas desviou-se da caretice reinante.

A meu ver, as manifestações de resistência, a contracultural-
experimentalista e a nacional-popular tensionam-se e procuram responder,
cada uma a seu modo, ao estrangulamento a que foi submetido o país. Pro-
curam responder ao tempo histórico. Mas é certo que, a partir dos anos se-
tenta, as idéias da contracultura atraem grande parte da juventude � não se
restringindo a ela, entretanto �, conseguindo absorver pessoas de outras ge-
rações, que se aglutinam de forma a produzir uma renovação em termos
culturais e artísticos, como indica Mostaço (1982, p. 146):

É exatamente a partir destas proposições renovadas, ain-
da que profundamente embaralhadas [...] que irão surgir
novos horizontes para a prática cultural, onde o teatro vai
surgir como uma opção privilegiada dentre [as] formas
expressivas. Uma quantidade de novos grupos teatrais
surge em todo Brasil, especialmente a partir de 74, com
moldes e padrões muito diversos daqueles vigentes na
década anterior, mas constituindo, sem dúvida, opções
culturais e políticas bem longe do retrato arrasador que
Luciano Martins quer ver e faz crer. À sua tese subjacente
de um �vazio cultural�, a contracultura demonstrou estar
apta a um discurso muito interessante � e político.

Agrego-me a essa opinião para dar sentido ao que se quer mostrar ao
longo da história narrada. Diante dos reptos da contracultura, aloja-se no
seu interior um determinado teatro, amalgamado pelo experimentalismo que
fascina e amedronta. Esses opostos � fascínio e medo � conduzem os passos
do artista e também do público. Partes de um e de outro se deixam levar
concretamente por seus desafios, vivenciando-os em uma experiência forte-
mente caracterizada pela entrega e pelo apelo aos sentidos.

Para os artistas que optam por um modo de vida fora dos padrões e,
principalmente, preferem fazer um teatro marcadamente afastado dos esque-
mas conhecidos e aceitos, desestruturadores da linguagem, a marginalização
é um risco. Na diferença, são contestados quando não excluídos. No interior
desse grupo, há os que vivem a contracultura de forma simbólica e os que
mergulham por inteiro nas propostas de transformação do estabelecido. Tan-
to uns como outros não são bem vistos pela corrente racional e intelectualizada,
que faz um �teatro de esquerda�, engajado � aquela que mede a eficácia
teatral por sua capacidade de conscientização. Mas considerando que todo
teatro é expressão de uma ideologia, tanto a atividade de um segmento quanto
a do outro se tornam �engajadas�, já que defendem seus interesses. A força
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potencial contida no engajamento vai marcar o grau do alistamento, sua
complexidade para além do enquadramento em uma visão reducionista ou
maniqueísta.

Para uma melhor leitura, é necessário que se faça uma caracterização das
duas correntes, evitando-se o perigo de reduzi-las por adjetivação. É preciso
esclarecer, no entanto, em que terrenos se colocam, já que se entrechocam,
criando tensões, reveladas pela cena em transe. Cena não apenas teatral, simbó-
lica, mas cena real, cotidiana, mesmo reprimida por intensificado autoritarismo.
Cena que se manifesta pelas ações comportamentais, criativas e críticas, tanto
individual quanto grupalmente, revelando formas de pensamento sobre essa re-
alidade desorganizada pela aceleração do tempo histórico, decorrente do mo-
delo desenvolvimentista e pelas forças imperativas do capitalismo selvagem.

O engajamento cepecista caracteriza-se por uma posição que não deri-
va dos problemas estéticos, mas de uma reflexão objetiva sobre a realidade.
Considerando a arte e as manifestações culturais como frutos dos processos
materiais que configuram a existência da sociedade, conforme o Manifesto
do Centro Popular de Cultura de 1962 (HOLLANDA, 1980, p. 121-144), o
grupo se insurge contra o artista que se esquiva da vida político-social e não
assume seu papel de agente transformador ao lado do povo.

Um forte cunho nacional-popular emana de suas posições e seus parti-
cipantes consideram-se abertamente defensores e �integrantes� das camadas
populares, propugnando uma arte popular revolucionária, a favor da toma-
da do poder pelo povo. Resumidamente, é uma arte engajada posta a serviço
de um ideal político-ideológico de esquerda, em sua orientação mais orto-
doxa. No seu interior, despontam as premissas do Instituto Superior de Estu-
dos Brasileiros (ISEB) e as teses do Partido Comunista Brasileiro. Essa corren-
te, tão expressiva no país a partir de 1961, é desestabilizada pelo golpe mili-
tar de 1964, mas se mantém atuante no teatro, na música, nas artes plásticas
e na literatura, sofrendo reformulações para poder responder ao processo
violento de retirada de sua palavra por meio de censura, exílio, prisão, tortura
e morte de muitos dos seus expoentes.

No outro pólo estão os artistas que, embora filiados à corrente aponta-
da acima, dela se afastam. Inscrevendo-se nas linhas da vanguarda, voltam
suas preocupações para outra tessitura discursiva, apontando o fechamento
do pensamento de esquerda e suas contradições. Insurgem-se contra a direi-
ta, radicalizando, pelo �desbunde�, um comportamento anti-classe média e
seus valores burgueses. Abrem-se para o discurso alegórico e trazem para as
suas produções teatrais, musicais, literárias, entre outras, as questões ligadas
ao corpo em seus desdobramentos eróticos e hedonistas. Insuflam seu pen-
sar-fazer de atitudes radicais contra os valores estabelecidos, sejam eles po-
líticos, morais, religiosos, sexuais ou estéticos.

Investem na expansão da consciência pelo uso de substâncias psicoativas.
Aproximam-se do Oriente e de seus êxtases místicos, caminho para a evolu-
ção espiritual. A busca pela transcendência passa a ser uma preocupação
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constante a partir dos sixties. Em 1959, Umberto Eco4 (2001, p. 203-225)
detecta o interesse pelo Oriente, manifestado no �fenômeno Zen�, uma for-
ma reativa �a-ideológica, místico-erótica, à civilização industrial (mesmo que
às vezes apelando para os alucinógenos)�.

Ao voltarem seu olhar para o Oriente, para sua filosofia, grupos e ou
pessoas mostram-se atraídos por essa visão de mundo que nega a dualidade
entre o sujeito e o objeto. Refutam também a cosmovisão científica, as argu-
mentações de uma lógica cognoscente cujo esteio é o extremo cerebralismo
cartesiano. O argumento oriental de que tudo é ilusório entusiasma parte da
juventude e seus �gurus�, levando-os a praticar a meditação, a alimentação
macrobiótica, os exercícios de ioga. Sem negar a discussão, mas valorizando
de maneira extrema o silêncio, �devido a uma sábia percepção do fato de
que é em silêncio que os homens enfrentam os grandes momentos da vida�
(ROZASK, 1972, p. 90), a mística oriental vai penetrar no ideário contracultural
e encontrar adeptos dispostos a experienciar o recolhimento para atingir o
indizível. A máxima de �que tudo é relativo e o que importa é viver�, já conta-
minara a beat generation, encontrando adeptos ao longo dos anos sessenta
e setenta, numa celebração da experiência vivida.

Isso aconteceu [...] porque, sem dúvida alguma, entre to-
dos os matizes do pensamento oriental, freqüentemente
tão estranho à nossa mentalidade, o Zen é o que poderia
tornar-se mais familiar ao Ocidente, pelo fato de sua re-
cusa do saber objetivo não ser recusa da vida, mas ale-
gre aceitação dela, um convite a vivê-la mais intensa-
mente, uma nova avaliação da própria atividade prática
enquanto condensação, num gesto procurado de amor,
de toda verdade do universo, vivida na facilidade e na
simplicidade. Um apelo à vida vivida, às próprias coisas:
zu den Sachen selbst. (ECO, 2001, p. 222)

A busca pela transcendência não se resume apenas num voltar-se para
filosofia e místicas orientais. Por essa época, é visível a aproximação, por
parte de camadas da classe média, dos ritos afro-brasileiros. A preocupação
com o divino não se confina mais nas vivências dos rituais do catolicismo.

4 Para Umberto Eco, o homem ocidental, embora fascinado pela filosofia oriental, não consegue aceitá-
la na sua inteireza. Segundo a perspectiva ocidental, com sua inteligência focada na objetividade, a
aceitação do Zen é apenas relativa, já que ele é tomado como mero descanso, uma pausa, para logo
voltar a recompor-se com a realidade objetiva. O ocidental coloca-se positivamente diante das propos-
tas do Zen mas, ao continuar preso à realidade objetiva, agarrado à dualidade sujeito � objeto, não
consegue realizar-se na totalidade. Ao tomar a realidade como ilusória, um princípio caro ao orientalismo,
a mente ocidental vê o Zen como uma ameaça de desordem. No entanto, essa mente, aparentemente
posta em desequilíbrio, acaba por ver nas leis de probabilidade e incerteza um resultado de altíssima
ordem, conforme Reichenbach, citado por Eco (2001, p. 225). Viver a relatividade, para o oriental, não
constitui um desespero, e encarar a realidade como ilusão não o torna um ser ameaçado.
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Vivencia-se a mistura, a hibridização, a mestiçagem, traços que os
contraculturalistas não rejeitarão.

Todo esse movimento no interior da cultura brasileira provoca cisões, já
que abala as posturas ortodoxas da esquerda nacionalista e interroga o
populismo. Os artistas, e não somente eles, querem a imaginação no poder.
Libertando-a da prisão da racionalidade objetiva, acolhem as forças dionisíacas,
festejam o reencontro com a natureza e liberam as forças do inconsciente.

Questionam aquela visão comprometida com a idéia do �mundo como
uma coisa objetiva, que já está feita [...], uma espécie de artefato, um produ-
to�, como afirma Luiz Carlos Maciel (1987, p. 9). Esse questionamento, no
bojo da contracultura, possibilita o aparecimento de posturas radicais no
sentido de colocar por terra essa concepção do mundo como artefato, partin-
do-se do princípio que

[...] a realidade não é um sujeito que confronta um objeto: é
uma experiência instantânea. O que aconteceu no instante
anterior não existe mais em lugar nenhum, só em nossas
cabeças, como memória; isto é: uma imagem. Mas as ima-
gens são diferentes entre si e, entre elas, não existe nenhu-
ma objetiva, nuclear, substancial. (MACIEL, 1987, p. 10)

Os prenúncios da Era de Aquário vão se configurando no rompimento
com as formas do pensamento dualista. Objetiva-se, marcuseanamente, a união
de razão e sensibilidade, de sujeito e objeto. No centro das idéias da
contracultura, identifica-se o desejo de construção de um novo indivíduo para
uma nova sociedade, que se quer feliz. Os sujeitos descentrados, fragmentados
(HALL, 2004) prefiguram novas identidades. Difunde-se a compreensão de que
a felicidade origina-se da sensibilidade. Desloca-se da razão (caráter superior)
para a sensibilidade (caráter inferior) a responsabilidade por esse estágio de
fruição a ser alcançado pela humanidade. (MARCUSE, 1997, p. 171)

É nesse contexto que aparece o uso das substâncias psicoativas como
via para se atingir a expansão da consciência. Encara-se seu consumo como
elemento facilitador para o acesso aos portais da percepção, para o conhe-
cimento interior e conseqüente aperfeiçoamento de si. Nesse sentido, é
elucidativo o seguinte depoimento:

Céu ou inferno, o LSD evidencia a natureza subjetiva de
nossa viagem. No fundo, a ética do viajante acaba refle-
tida na experiência. Ninguém escapa de si mesmo atra-
vés de uma viagem lisérgica. E até por isso existe vício. O
desejo de repetir a experiência, quando acontece, é mais
um anseio natural por completá-la ou aprofundá-la, o
mesmo desejo que leva alguns a estenderem suas ses-
sões de análise por oito ou dez anos. [...]
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Pessoalmente, já disse, não sei qual seria o meu destino,
se não tivesse encontrado o LSD como veículo de uma
autodescoberta. Estou convencido de que desde sempre,
mesmo antes de meu primeiro encontro com Dr. Murilo, a
natureza das relações de minha consciência com o meu
corpo sempre foi estranha. O teatro é que me trouxe uma
forma de contemporizar com essa condição, valendo-me
dela como profissão. (ARAP, 1998, p. 271)

No testemunho de Fauzi Arap estão contidos, de forma clara e objetiva,
os conteúdos tão caros para aqueles que, na época, dispuseram-se a
aprofundar o contato com as substâncias psicoativas e fizeram dessa experi-
ência � que, para muitos, tornou-se caminho para a alienação e para a morte
� uma trajetória para o conhecimento de si mesmo. Ao mesmo tempo que se
busca o desenvolvimento interior, a junção corpo-alma, elabora-se um dis-
curso cujo teor é transgressor, contestatório, libertário, fundamentado em um
alto grau de marginalidade, �tomad[o] não como saída alternativa, mas no
sentido de ameaça ao sistema; [ele] é [valorizado] exatamente como opção
de violência, em suas possibilidades de agressão e transgressão� (HOLLANDA,
1980, p. 68). Embora tenha sido usada como divertimento � atualmente a
postura mais visível � e de maneira suicida e escapista por muitos, o uso das
substâncias psicoativas, naturais ou químicas, indica também uma preocupa-
ção com o transcendente.

A transgressão como elemento manifesto nas artes, toma corpo na me-
dida em que se colocam em cheque as posturas autoritárias não apenas de
direita, mas também aquelas identificadas nos regimes de esquerda. É neces-
sário esclarecer, contudo, que os segmentos contraculturais como o
tropicalismo, por exemplo, ao criticarem a esquerda ortodoxa, não se
posicionam à direita, como querem aqueles que olham os anos pós-68 como
a época da alienação e da adesão ao sistema. Mesmo considerando que o
sistema investiu suas forças para cooptar artistas e produtores culturais, em
alguns casos, conseguindo o seu intento, o que se constata é a resistência.
Resistência minada até a exaustão, que provoca sérios danos nas fileiras ar-
tísticas, para atermo-nos a esse campo de interesse.

Ao mesmo tempo que se desbunda, se transa, se enlouquece, literal ou
teatralmente, registra-se um quadro de engajamento, de empenho e de inte-
resse pela militância em diversos campos: no político, no artístico e no
comportamental. Tais posturas variam entre dois pólos: da militância política
mais ortodoxa, portanto conservadora, à mais radical, tanto no terreno ideo-
lógico quanto no do fazer artístico. No primeiro terreno, o político-ideológi-
co, aparecem os primeiros sinais do movimento guerrilheiro, tanto no espaço
rural quanto no urbano. No segundo, configuram-se as manifestações cêni-
cas, plásticas, musicais e literárias, no discurso de seus realizadores e nas
opções estéticas.
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Se, por um lado, esses valores são identificados na década de sessenta
como libertários e originais, por outro, vão sendo, aqui e ali, conformados ao
sistema, o que leva Maciel (1987, p. 120) a afirmar que �os 70 foram os anos
dos mestres, isto é, dos institucionalizadores. As conquistas dos 60 são ofici-
alizadas e viram moda, abençoadas pelo sistema�, nas suas investidas para
estabilizar as forças subversivas que emanam desse caldo cultural questionador,
incômodo e dinâmico.

O ponto de vista afirmador da absorção dos valores contestadores da
contracultura pelo sistema continua sendo debatido e gera reflexões que, sem
negar seu legado, diminuem-lhe a força vanguardista e a constância desafiante
por considerá-los incorporados ao tecido social. Se, para muitos, o �sonho
acabou� e não há um �campo de morangos para sempre�, para outros, a
leitura dessa conformação envereda por rota diversa. Vejamos:

[...] para muitos, os sonhos foram triturados pela socieda-
de de consumo. Por que não ver por outra ótica? Por que
não considerar que uma sociedade que absorve manei-
ras de ser é uma sociedade modificada? Exatamente por
ter uma nova maneira de ser, ela é uma sociedade dife-
rente. Que mudou qualitativamente em sua hegemonia.
(ALMEIDA JR., 1996, p. 11)

Os desafios da invenção criadora das vanguardas, embora
institucionalizados pela política da globalização, pelo projeto neoliberal e
pela expansão da indústria cultural, estão sempre a escapulir, mesmo que
venham a ser capturados novamente (SANGUINETI, apud LIMA, 2000), o
que torna sua luta se não vitoriosa, pelo menos útil. Geram-se novos reptos,
pondo-se em cheque o estabelecido. Por conseguinte, o confronto entre os
novos valores, paradigmas e propostas e os valores estabelecidos é perma-
nente, mesmo que se dê a absorção do �novo� por parte do sistema. Essa
dinâmica insufla o artista no seu inconformismo, mesmo que a voracidade da
indústria do entretenimento seja imensa e, de certa forma, negativa para o
ato criador. No interior desse quadro, movimentam-se os artistas que abra-
çam a vanguarda contracultural, mantendo-se vigilantes para não fazer do
novo um modismo, �a quintessência da falsa consciência, cujo agente infati-
gável é a moda�. (BENJAMIN, 2006, p. 39-67)

No horizonte das manifestações artísticas empreendidas no bojo da
contracultura encontram-se os ecos das vanguardas históricas, significadas
como forças que vão de encontro aos valores estabelecidos, propondo mu-
danças radicais nas estruturas de pensamento nos diversos campos do hu-
mano. No campo que nos interessa � o teatro � a vanguarda é compreendi-
da como a atitude de negação das tradições artísticas que se dão em deter-
minadas circunstâncias históricas e sociais, para propugnar a renovação
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dos códigos e procedimentos estéticos, revelando iconoclastia, irreverência,
provocação,

[...] até mesmo ultrapassando o limite paroxístico da vio-
lência [...], combustível que alimentava suas performances
[...]. As audiências ficavam chocadas e reagiam e, qual-
quer que fosse, essa era a resposta pretendida. Mais do
que a intenção de agredir, o que se buscava era provocar
um estranhamento, uma sensação de desconforto, e con-
seqüentemente, um gesto de rebeldia que os tornasse equi-
valentes, vanguardistas e espectadores. (GARCIA, 1997,
p. 266)

Tais provocações � e não foram poucas as que se viram na cena teatral
brasileira no período estudado �, em suas diversidades e dimensões de gêne-
ro e grau, geraram reações não apenas das autoridades zelosas dos valores,
da tradição e da moral vigentes, mas também dos espectadores e, de certa
forma, de segmentos da própria classe artística.

Cena 3 � Manifestações reativasCena 3 � Manifestações reativasCena 3 � Manifestações reativasCena 3 � Manifestações reativasCena 3 � Manifestações reativas

Conflitos e tensões, frutos da inquietação, tornam possível o apareci-
mento de obras para além da excentricidade vanguardista. Nelas se inscre-
vem processos criativos que buscam significados e sentidos, expressando
distância das velhas tradições teatrais que se mostram um modelo exaurido.
Os exercícios provocativos de destruição das categorias de teatro até então
vigentes, levados a efeito por muitos artistas, geram respostas assustadoras
aos desafios que emanam do palco. O movimento contrário se dá em vári-
os setores. Por parte das autoridades, a reação se dá de forma organizada,
por meio de mecanismos visíveis e �legais� como a censura, que exerce, de
forma opressiva, insidiosa, policialesca e permanente sua ação. Mutilam-
se ou proibem-se a criação, a produção e a veiculação das obras teatrais,
literárias, musicais, cinematográficas e das artes visuais. Para compor esse
quadro reativo, aparecem as formas ultraviolentas postas em prática pelo
aparelho repressor, paralelo, instalado e cultivado no interior das institui-
ções estatais. A ele se agrega outro tipo de reação, também violenta: a
manifestação de grupos paramilitares, como o Comando de Caça aos
Comunistas (CCC).

Da parte dos espectadores, a reação se mostra de maneira desorga-
nizada e espontânea pela recusa em continuar participando como ele-
mento da representação artístico-teatral. Sai-se das casas de espetáculo
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muitas vezes externando-se o descontentamento com aquilo que o acon-
tecimento espetacular mostra. Para respaldar os espectadores surgem as
campanhas desencadeadas por senadores e deputados que, da tribuna,
pedem mais rigor contra aqueles que atentam contra a moral, os bons
costumes, a tradição, a família e a propriedade. Em 1968, o próprio Pre-
sidente em exercício, o general Costa e Silva, vai à televisão para conde-
nar a peça Santidade, de José Vicente, confirmando a sua proibição.
(MICHALSKI, 1985, p. 34)

Por fim, a oposição manifesta por segmentos da classe artística se dá
em outro nível, expondo contradições, fraturas, incompreensões, choques e
permanente busca de soluções para responder ao que a realidade objetiva
da repressão mostra. De seus nichos, nem sempre fechados, as tendências
intercambiam-se. De um lado, o teatro dito �comercial�, que oferece a
mesmice, o conhecido. Do outro, as manifestações teatrais trilhando a via do
esteticismo, muitas vezes reveladora de qualidades artesanais, ecoando con-
cepções e métodos filiados àquele teatro brasileiro que se fez moderno a
partir da década de quarenta. Um terceiro segmento, caminhando no espaço
inquietante para equilibrar o estético e o político em suas realizações, revela
uma constante preocupação com temática e forma. Nesse bloco, como nos
outros, vários matizes se mostram.

Parte expressiva de produtores vê no experimentalismo vanguardista o
motivo para o afastamento de grande parcela do público freqüentador das
salas de espetáculo. Temerosos de verem suas produções inviabilizadas por
falta de �consumidores�, opõem-se àquele tipo de espetáculo, mesmo quan-
do se torna sucesso, �uma situação passageira�, afirmam. Apoiados na pre-
missa de que o sucesso é determinado pela curiosidade, visto que o fenôme-
no se projeta pelo seu caráter inusitado e não pela permanência e absorção
de valores estéticos, fustigam aqueles que perseguem novas formas de comu-
nicação. Os argumentos dos produtores parecem válidos, mas não podem
ser tomados como regra geral, tendo em vista que o público freqüentador de
teatro vai sendo (des)educado pelos variados elementos textuais e cênicos
veiculados pela cena e grande parte desse público passa a interessar-se pe-
las obras construídas sob uma nova ótica.

Outro tipo divergente aparece no interior da crítica ou na voz dos artis-
tas e intelectuais que pensam o fazer teatral, gerando artigos, ensaios e críti-
cas com a abordagem de temas como a apreciação histórica do teatro brasi-
leiro, a liberdade de expressão e a própria constituição do fazer teatral, seus
temas, suas formas. Em função da temática tratada aqui e para sua melhor
compreensão, evidencio, na citação seguinte, elementos do tipo de crítica ao
teatro comum nos finais da década de sessenta:

Reconhecer a eventual viabilidade estética de um teatro
agressivo e violento, assim como os motivos
freqüentemente justos da sua manifestação, não implica
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acreditar, desde logo, no seu valor geral e na sua eficácia
necessária, no sentido de abalar o conformismo de am-
plas parcelas do público. A violência pode certamente
funcionar � e tem funcionado � no caso de peças e ence-
nações excelentes ou ao menos interessantes. [...] Mas
fazer da violência o princípio supremo, em vez de apenas
elemento num contexto estético válido, afigura-se contra-
ditório e irracional. (ROSENFELD, 1985, p. 55-56)

No interior desse quadro, transitam as propostas estéticas que buscam
combater os impasses decorrentes da instauração do governo militar e, con-
seqüentemente, de sua política cultural. As vertentes mais expressivas da cena
teatral brasileira (Grupo Opinião � Rio de Janeiro, Teatro de Arena e Grupo
Oficina � São Paulo) constituem-se como células geradoras de novas pro-
postas, influenciando, sobremaneira, a cena fora do eixo da grande produ-
ção teatral do país, o considerado �teatrão�.

Cena 4 � PCena 4 � PCena 4 � PCena 4 � PCena 4 � Propostas estéticas, diálogos (im) possíveisropostas estéticas, diálogos (im) possíveisropostas estéticas, diálogos (im) possíveisropostas estéticas, diálogos (im) possíveisropostas estéticas, diálogos (im) possíveis

Através de suas ações estéticas e políticas, presentificadas nos espetácu-
los, os artistas buscam dialogar com o público, compreendido num vasto
arco, que vai do estudante universitário até os intelectuais e setores da classe
média. No desenvolvimento desta escritura, levo em conta as encenações
construídas no arcabouço cepecista, mas alerto que o meu foco é dirigido,
mais atentamente, ao segmento que a elas se contrapõe, ou seja: as encena-
ções concebidas sob a ótica experimental e de vanguarda. Mas, afirme-se
aqui desde já, tanto as produções cepecistas quanto as de vanguarda são a
expressão afirmativa da inexistência do �vazio cultural�, tema recorrente quan-
do se analisa a produção artística levada a efeito no país sob o AI-5.

Não se pode afirmar que as manifestações contraculturais estão des-
tituídas de pensamento crítico, já que trazem em seu bojo formas de pro-
testo que valorizam a expressão subjetiva, sem perder de vista as formas
coletivas de ação. Os artistas que se filiam a essa corrente direcionam
também seu foco questionador contra o conformismo e a moral burguesa.
Investem contra a idéia de progresso que se faz por etapas. Colocam em
xeque as idéias que sustentam tanto as sociedades capitalistas quanto as
socialistas no que elas se aproximam como estruturas de poder. Nega-se
o sistema. Buscam-se outras formas de organização e transformação nem
sempre claras nas suas proposições práticas, mas que são indiscutivel-
mente inquietantes, no intuito de romper as barreiras entre amor, sexo,
política, práticas místicas, entre outras, que se revelam no comportamento
e na criação artística.
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A corrente experimental � tomada aqui como de vanguarda � investe-se
de preocupações transformadoras, ao recusar a estrutura ideológica e formal
do �teatro populista-revolucionário�, que expressa o modelo político anterior
ao golpe de 1964. Seus investimentos constituem um teatro eivado de
existencialismo sartreano para, em seguida, desembocar em uma cena que
se afina com os códigos da antropofagia proposta pelos modernistas de 22 e
retomada pelos tropicalistas. Por fim, encaminha-se para a radicalização do
teatro próximo da vida, que se quer �vivo�, para devorar o �teatro morto�, o
chamado �teatrão�, tanto o comercial quanto aquele construído com base
nos pressupostos definidos pela estética do Teatro Brasileiro de Comédia (TBC),
incluindo-se também as produções reveladoras do engajamento político par-
tidário de esquerda, �o teatro de protesto�.5

Insuflados pela rebeldia dos movimentos contestadores que eclodem a
partir dos países desenvolvidos, mundializando-se, os artistas de teatro bus-
cam outros valores além do estético. Não mais aceitam a divisão entre a
cena e a platéia. Desejam seu teatro como o �duplo� da vida (ARTAUD, 1995),
aprofundando suas pesquisas e experimentos. Nesse sentido, visam a atingir
o espectador de forma a que ele deixe a passividade confortável da platéia,
passando da reflexão à ação, estabelecendo também um diálogo com os
princípios do teatro brechtiano. E, nesse querer tirar o público da passivida-
de, usam-se diversos meios, como, por exemplo, o panfleto jogado para as
platéias no espetáculo Roda Viva:

TODOS AO PALCO!!!

Abaixo o conformismo e a burrice � PEQUENOS BUR-
GUESES!

Tire a bunda da cadeira e faça uma guerrilha teatral, já
que você não tem peito de fazer uma real, PÔRRA!!!

A partir de 1967, os acontecimentos do período conhecido como o do
�milagre brasileiro�, fantasia criada pelo Governo para justificar seu programa
político e econômico, embora controlados e censurados, não deixam de confi-

5 Esses rótulos não devem ser tomados como valorativos para se qualificar os espetáculos produzidos no
Brasil e, em particular, na Bahia durante esse período. Tal disposição é redutora, revelando um julga-
mento eivado de preconceitos. Mesmo correndo o risco de reduzir trabalhos cênicos de qualidade aos
rótulos difundidos na época, por questão de clareza, aponto o que se enquadrava sob os tais rótulos:
�teatrão�, as produções realizadas ainda pelos padrões do Teatro Brasileiro de Comédia ou das compa-
nhias surgidas dos seus quadros. Nesse modelo também se enquadra o teatro tipificado de digestivo,
como as produções de Oscar Ornstein, no Rio de Janeiro, imitações da Broadway, segundo Maciel
(revista civilização brasileira, 1966). Na Bahia, a rotulação aponta para os espetáculos produzidos pela
Escola de Teatro (1956-1961), sob a responsabilidade de Martim Gonçalves, ou para as produções do
Grupo Studium, por exemplo. Sob o rótulo de �teatro de protesto�, encontram-se os espetáculos do
carioca Grupo Opinião, como Liberdade, Liberdade.
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gurar-se na cena cotidiana, espelhada pela encenação e pelos meios expressi-
vos de outras linguagens artísticas. Se o cotidiano revela o rompimento de
valores e a instalação de outros, o teatro capta como uma antena as novidades
indicadoras de uma necessária �desrepressão� dos sujeitos sociais.

Mil e uma transações são dimensionadas a cada momento vivido com
intensidade criativa, orgânica e, ao mesmo tempo, desesperada, irracional, mas
plena de �quereres�. A geração de artistas que produz sob o autoritarismo procu-
ra sua afirmação como sujeito libertário, com atitudes e comportamentos não
apenas no âmbito do espetáculo. Desejosos de romper com a dualidade arte e
vida, pleiteiam para si e para o teatro um ato para além do pensamento dicotômico
determinado por uma lógica rígida. Investe-se na convivência do sagrado na
poética da cena teatral e na poética do cotidiano, na imperiosa tentativa de
escapar dos ditames que a lógica impõe e que o racionalismo determina.

Essa atitude que aparece como reação contra as práticas
antidemocráticas, é considerada pela ortodoxia da esquerda como alienada
e alienadora. Tal qualificação termina por rotular as produções artístico-tea-
trais como destituídas de valores, já que não veiculam uma proposta política
que expresse objetivamente a negação das práticas autoritárias impostas pelo
governo militar. Embebida dos valores da contracultura, parte da produção
teatral é desconsiderada e classificada de �vazio cultural�. Tal afirmação não
se sustenta, antes levanta um problema para ser esclarecido.

Tomando-se os valores da contracultura como lastro, mesmo conside-
rando-a como historicamente datada, mas não morta, encontrar-se-ão ele-
mentos que se desdobram nas décadas seguintes à sua afirmação na socie-
dade, confirmando suas qualidades subversivas. A função contestadora da
contracultura não se imobiliza, visto que as visões de mundo prevalecentes
ainda trazem componentes a serem transformados. Ainda se toma o mundo
como uma espécie de artefato, um produto acabado, o que valida a impor-
tância desse espírito libertário que se coloca como oponente, ainda hoje, do
establishment. No entanto, ressalte-se que esses componentes libertários, por
vezes, não são mais vistos nos discursos e nas ações das muitas personalida-
des (artistas, jornalistas, políticos, professores) que emergiram do caldo da
contracultura, conformados que foram ao sistema, à indústria cultural, per-
dendo a aura de outsider. Outros tantos morreram, outros se isolaram, mas
as brechas deixadas por esses contracuturalistas possibilitaram avanços em
todos os campos do humano, sobretudo aqueles que propõem a conexão
entre o individual e o coletivo.

Os valores contraculturais expressos pela subjetividade exarcebada não
se restringem apenas a uma postura idiossincrática. Eles se localizam na con-
juntura como ações objetivas de indivíduos, de coletivos, de minorias que
querem legitimar-se e vão se firmar no sentido da conquista de um espaço
que os sistemas à direita ou à esquerda solaparam.

O teatro, no momento da contracultura, não deixa de ser crítico. Sua
crítica, no entanto, é feita por outros meios de comunicação. Em seus temas
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estão configuradas as preocupações, não apenas com a miséria, a fome, a
luta de classes, mas com todas as forças opressivas que atuam sobre homens
e mulheres, independentemente da classe social. Problemas relativos à exis-
tência, à afirmação do indivíduo na sua busca pela felicidade, às relações
entre os sujeitos, à sexualidade, à procura por uma nova consciência são
explicitados em cena. Tais proposições conferem a esse teatro uma nova con-
figuração. Questões éticas e estéticas não se desvinculam. Elas pontuam a
cena em transe e são agenciadas, transadas no discurso cênico que, sem
negar a palavra, procura dimensioná-la na totalidade do espetáculo, na sua
organicidade física, que se espraia por todos os elementos textuais,
(des)organizando a cena, prefigurando a negação do �palco teológico�, aque-
le que admite,

[...] segundo toda a tradição, os seguintes elementos: um
autor criador que, ausente e distante, armado de um texto,
vigia, reúne e comanda o tempo ou o sentido da represen-
tação, deixando esta representá-lo no que se chama o con-
teúdo dos seus pensamentos, das suas intenções, das suas
idéias. Representar por representantes, diretores ou atores,
intérpretes subjugados que representam personagens que,
em primeiro lugar pelo que dizem, representam mais ou
menos diretamente o pensamento do �criador�. Escravos
interpretando, executando fielmente os desígnios providen-
ciais do �senhor�. (DERRIDA, 2002, p. 154)

A negação desse palco centrado na �ditadura do autor� determina a
�morte de alguns estilos teatrais� ou, mais radicalmente, �a morte de um
determinado sistema teatral� (MOSTAÇO, 1982, p. 150). O rito se instala.
Outra escritura se faz necessária, carregando a cena de afigurações poéticas
e violentas, em que a palavra não é negada, mas ordena-se no �atropela-
mento das imagens e dos movimentos [...] por colisão de objetos, de silênci-
os, de gritos e de ritmos�� (ARTAUD, apud DERRIDA, 2002, p. 142), motivan-
do os oficiantes do acontecimento teatral e retirando o público da sua passi-
vidade digestiva. Questiona-se o drama como construção fabular, ainda que
o texto esteja presente.

Cena 5 � RCena 5 � RCena 5 � RCena 5 � RCena 5 � Românticos revolucionários, tanto faz no Sul como noomânticos revolucionários, tanto faz no Sul como noomânticos revolucionários, tanto faz no Sul como noomânticos revolucionários, tanto faz no Sul como noomânticos revolucionários, tanto faz no Sul como no
NorteNorteNorteNorteNorte

A encenação de Zé Celso para Roda Viva, de Chico Buarque de Hollanda,
é paradigmática desse momento fundador da contracultura tropicalista no
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teatro, pois se evidenciam nela os elementos caros àqueles que procuram
desvencilhar-se de uma estética filiada ao Teatro Brasileiro de Comédia (TBC)
e da estética desenvolvida pelo Teatro de Arena (São Paulo) e pelo Grupo
Opinião (Rio de Janeiro). Na linhagem inaugurada por Zé Celso, inscreve-se
também o trabalho do Teatro de Invenção (Rio de Janeiro), tendo à frente
Paulo Afonso Grizolli, Amir Haddad e João Rui Medeiros.

Avançando pela década de setenta, as referências balizadoras esta-
rão pautadas nas atividades de Ivan de Albuquerque e Rubens Correia
junto ao Teatro Ipanema, nos trabalhos de Fauzi Arap, Vitor Garcia, José
Agripino de Paula e Maria Esther Stokler, na viagem cada vez mais profun-
da empreendida pelo Teatro Oficina, com Zé Celso radicalizando as ex-
periências estéticas, políticas e existenciais, entre outros criadores por todo
o país. Nesse panorama destaca-se também a diversidade de espetáculos
levados à cena pelos grupos alternativos que surgem pelo Brasil, num
momento de tensão política e de restrição aos princípios democráticos,
tornando o labor grupal resultante da comunhão de idéias e de identifica-
ção dos participantes, não apenas como fazer artístico, mas como um
fator agregacionista que assegura a própria existência dos indivíduos.
(ALVES DE LIMA, 1979-1980)

Esclareça-se, no entanto, que, ao se tomar esses artistas do eixo Rio -
São Paulo e a referência grupal como emblemáticos do teatro construído no
palco da contracultura, não existe a pretensão de contrapô-los, comparativa-
mente, aos artistas baianos e suas realizações. Penso em analogias, seguindo
as pegadas de Maffesoli (2005, p. 74): analogias �nos ensinam �que tudo se
relaciona com tudo�� e explicam a �inextricável necessidade da sombra e da
luz�. O objetivo é enfatizar, na multifacetada cena, a contaminação de uns e
outros pelas idéias, pela criação artística, pela ideologia e por novas formas
de produção que circulam entre aqueles que fazem teatro no Brasil. Embebi-
dos de romantismo revolucionário, traço presente tanto na corrente nacional-
popular quanto na experimental imersa na contracultura, os artistas fazem
não só do palco a sua trincheira: muitos se engajam na luta política onde ela
possa realizar-se, à luz do sol ou na clandestinidade. Para melhor situar o
conceito de romantismo revolucionário, tomo como referência as reflexões
encontradas no livro Em Busca do Povo Brasileiro: artistas da revolução, do
CPC à era da tv. (RIDENTI, 2000)

Inspirando-se no sociólogo Michel Löwy e no crítico literário Robert Sayre,
Ridenti fundamenta suas conclusões, afirmando que as manifestações estéti-
cas, tanto quanto as políticas, estão permeadas por valores e sentidos
propugnados por uma visão muito ampla do ideal romântico, que se carac-
teriza por crítica e negação da modernidade capitalista, ou seja, da civiliza-
ção industrial. Essa atitude configura-se pela procura do reencantamento do
mundo a partir da incorporação de elementos arcaicos agregados aos da
modernização da sociedade industrial. Tais idéias identificam-se na prática
dos artistas que aparecerão ao longo deste escrito.



51

Por preocupação de clareza, transcrevo os �valores positivos do roman-
tismo� que, a meu ver, também se tornam visíveis não só nas manifestações
teatrais, já que subjazem no fazer artístico em geral e na militância dos artis-
tas em sua

[...] exaltação da subjetividade do indivíduo e da liberda-
de de seu imaginário (ligada indissociavelmente ao com-
bate à reificação e à padronização capitalista, portanto
diferente do individualismo liberal); a valorização da uni-
dade ou totalidade, da comunidade em que se inserem
os indivíduos e na qual eles se podem realizar enquanto
tais, em união com os outros seres humanos e a natureza,
no conjunto orgânico de um povo. Assim, a busca de
recriar a individualidade e a comunidade humanas seria
inseparável da recusa da fragmentação da coletividade
na modernidade. (RIDENTI, 2000, p. 27)

Os grupos teatrais e os diretores citados anteriormente inscrevem-se nessa
corrente revolucionária. Esses encenadores, mais especificamente José Celso
Martinez Corrêa, intensificam a pesquisa de novos meios de comunicação
com a platéia, explorando a escritura cênica sob uma �nova� ótica, aquilo
que é definido como uma preocupação: a criação de um �teatro dialético
brasileiro da crueldade [...]. Que não é da marginalização, da exceção. Mas
a crueldade do cotidiano brasileiro que deve ser revelado em toda sua pe-
quenez ridícula�. (BORGHI, 1968 apud STAAL, 1998, p. 167) Trata-se de
uma leitura muito particular da �crueldade artaudiana�, proposição que vai
permear a cena em transe a partir de variadas leituras do autor francês Antonin
Artaud, seja para mostrá-lo de maneira superficial e estereotipada, seja para
fazer uma leitura mais vertical de sua obra.

As proposições de Antonin Artaud começam a ser introduzidas nos pro-
cesso criativos de encenadores brasileiros naquilo que elas têm de mais visceral:
o teatro como um ritual sagrado (místico, mas sem Deus). Ao trazer seus
princípios para o centro das ações, os artistas querem tocar o espectador na
profundidade do seu ser. Constroem um teatro integrado à vida. Exortam à
participação, daí a sua conotação de ato festivo-político em que as forças
dionisíacas são potencializadas, não apenas no imaginário, mas concreta-
mente também nos elementos da cena de forma orgânica.

A visão radical de Artaud põe em movimento o pensar inteiro, longe
daquele distanciamento de quem olha para as coisas como se delas estivesse
afastado. Sua ação pensante é mergulho vertical. Ao constatar a crise na
cultura e na civilização em virtude da dissociação existente entre a cultura e a
vida, Artaud pede cataclismos, peste, crueldade. E é na arte, no teatro, que
ele centra a sua ação vivificante, onírica. O palco deve expor os abscessos,
potencializando o horror, para afastar os espectadores das abjeções, da
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artificialidade, dos jogos maléficos impostos ao outro, das relações apoiadas
na falsa moral burguesa. Para Artaud, é preciso acordar a força dos indivídu-
os para eles voltarem a querer.

Se a cultura ordena a vida, como pode dissociar-se dela? Eis aí um
paradoxo. Artaud expõe suas questões de forma tão visceral que elas não se
encaixam no discurso da racionalidade positivista, do mundo organizado em
categorias estanques. Em Artaud, o poético e o político se entrelaçam. O
olhar distanciado, desinteressado, as redes de proteção colocadas entre os
sujeitos e o mundo terminam por gerar a crise. A resultante é o estado de
ruptura entre as coisas, as palavras, os signos, conforme o artista. Aceitar a
cisão entre a cultura-civilização e a vida é retirar da cultura-civilização a sua
força, a sua capacidade transformadora, a força contida na linguagem, que
é carne. Em Artaud a carne se faz verbo. A linguagem como crueldade, como
uma peste criadora desestabiliza o mundo construído, ordenado e asséptico
da fabricação cultural. A crueldade como cautério para destruir a postura
�que desenvolveu até o absurdo essa faculdade que temos de extrair pensa-
mento de nossos atos ao invés de identificar nossos atos com nossos pensa-
mentos�. (ARTAUD, 1985, p. 16)

No caso de Roda Viva, o espetáculo investe-se da ritualidade litúrgica
para desnudar valores burgueses da classe média. Esse público de classe
média corre ao teatro para assistir à ascensão e à devoração de um ídolo da
música popular, sujeito de uma engrenagem que o aliena, sugando-lhe suas
pulsões vitais. Sobre a montagem polêmica, que gerou tantas reações, José
Celso afirma:

Roda Viva é o prazer do espetáculo, para desmistificar a
abstração, a frieza e o papelão: imagem real, o verda-
deiro, o apetite. Sair com apetite. Com o conhecimento
sensitivo. Conhecimento através da ação: teatro. Arte te-
atral pela sensibilização de uma ação. A libertação da
sensualidade através de sua reconciliação com a razão.
A vinculação da arte ao princípio do prazer. [...] É Baal.
O instinto, a libido, a imaginação criadora. Se não se
pode ser livre de fato, pode-se ser no sonho, e o sonho
pode ser uma forma de realidade. (MARTINEZ CORRÊA,
1968, apud STAAL, 1998, p. 119)

Nas palavras de José Celso estão contidas idéias significativas do �espí-
rito do tempo� que acompanhou uma geração de artistas em seus procedi-
mentos, carregando a cena de conteúdos metafóricos e oníricos,
escancarando-a em alegorias. Esse pensar-fazer �revolucionário� que se pro-
cessa na cena teatral concentrada no Sul do país atinge também a Bahia. O
impacto causado pelas montagens de O Rei da Vela e Roda Viva encontra
eco entre os artistas baianos, que aderem ao �movimento�. Assim é que dois
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espetáculos anunciados para a temporada de 1968 �se apresentam, se iden-
tificam, se caracterizam, enfim, por um afastamento total do �habitual�, do
corriqueiro�, como afirma Jurandir Ferreira em sua coluna Teatro em Foco �
Diário de Notícias, em 2 de março de 1968. Ao tratar dos espetáculos de
Álvaro Guimarães (Uma Obra do Governo) e João Augusto (Stopem, Stopem!),
o colunista insiste em afirmar que eles vão contribuir para romper com o
tradicionalismo no teatro.

Para Álvaro Guimarães, montar um espetáculo que atenda �apenas à
célebre �universalidade�� de valores, não tem sentido. O que interessa para o
encenador é a proximidade entre o espetáculo e o público. �O teatro tem que
ser diretamente integrado na vida do seu público, no seu dia-a-dia� (Diário
de Notícias, 16.03.1968), aponta Guimarães.

Na visão de João Augusto, o teatro na Bahia segue três tendências, uma
absurda, uma comercial e a terceira romântica. Para o encenador, os român-
ticos caracterizam-se por uma vocação de artesão. São os artistas obstina-
dos, lançando-se alegremente na ação. �Esgotam-se pela alegria de criar�,
não importando as condições adversas, as limitações, perseguindo uma iden-
tidade que os coloque diante do público como sujeitos culturalmente conse-
qüentes e comprometidos. Diferenciam-se dos que se enquadram na tendên-
cia absurda, aqueles que fazem �teatro pelo teatro, pelo amor do teatro, pelo
prazer do teatro, inteiramente desorganizados, voltados todos para si mes-
mos, alimentados por uma vaidade neurótica e uma vocação distorcida�.
Distanciam-se da tendência comercial, que vê o teatro como uma mercado-
ria, o que, para João Augusto, reflete a visão que o burguês tem da vida:
�subespécie de mercadoria�. Os �românticos�, no entanto, buscam soluções
para enfrentar as imposições da infra-estrutura que terminam por absorver
suas forças, alienando-os como artistas. Seguindo-se as passadas do
encenador, conclui-se então que, para reencantar o mundo, é necessário
uma postura realista, que quebre o círculo vicioso dos que �revivem o mito de
Sísifo�.

Nesse panorama onde vicejam tendências diversas, as forças
vanguardistas colocam-se frontalmente contra a corrente do teatro estratificado,
com seus espetáculos construídos sob os códigos do realismo esgotado, fon-
te onde a televisão vai beber, ao transferir para a novela todo seu arcabouço
de maneirismos. A corrente que se coloca à frente mergulha fundo na cons-
trução da cena longe da rigidez das formas mantidas pelo �esquemão anti-
go� � o teatro comercial, o teatro de protesto � para atingir o público por
outras formas de comunicação, como a do trabalho do intérprete. Para escla-
recer, tomo as palavras de Klaus Vianna:

O teatro antigo, nascido e alimentado pelas várias esco-
las, possibilitou e ainda continua criando os famosos �ti-
pos�, verdadeiros marionetes nas mãos dos diretores trei-
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nados e ensaiados para �existirem� no pequeno instante
do desenrolar da peça e na prisão da caixa do palco.
(Jornal da Bahia, 11.08.1972)

Em sua visita a Salvador, para ministrar uma oficina, depois de ter reali-
zado a preparação corporal do elenco de Hoje É Dia de Rock, de Zé Vicente
para o Teatro Ipanema, Klaus Vianna objetiva seu trabalho de expressão cor-
poral por outro ângulo. Propondo-se a fazer com que os atores quebrem as
barreiras, expandindo aquilo que eles têm dentro de si, �cada um criando
livre de formas estabelecidas, à sua própria maneira�, Vianna indica de que
maneira o teatro transita no palco da contracultura.

Os sujeitos embebidos de romantismo e desejosos de individuação to-
mam a cena em transe sob novas referências. Usam dos procedimentos
experimentalistas herdados da superposição de elementos vanguardistas con-
solidados ao longo das primeiras décadas do século XX, em uma releitura
antropofágica.

A luz dos refletores varre o tablado, ilumina a cena, clareia a memória,
para que as lembranças não se percam na afasia � incapacidade de lembrar
palavras � ou na apraxia � impossibilidade de recordar gestos e ações. A
capacidade para rememorar é ferramenta necessária para conferir sentido ao
passado (CHAUI, 1994), fazer luzir a inquietude e o experimentalismo
laboratorial contidos nele. Assim evidencio as transas estético-teatrais que
trafegam pelo cotidiano, alterando comportamentos.




