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Segundo AtoSegundo AtoSegundo AtoSegundo AtoSegundo Ato

O TO TO TO TO Teatro Iluminado de Soleatro Iluminado de Soleatro Iluminado de Soleatro Iluminado de Soleatro Iluminado de Sol

Eu quis cantar
Minha canção iluminada de Sol
Soltei os panos sobre os mastros no ar
Soltei os tigres e os leões nos quintais
Mas as pessoas na sala de jantar
São ocupadas em nascer e morrer

Caetano Veloso

Cena 1 � Escola de TCena 1 � Escola de TCena 1 � Escola de TCena 1 � Escola de TCena 1 � Escola de Teatro e as novas teatro e as novas teatro e as novas teatro e as novas teatro e as novas tendênciasendênciasendênciasendênciasendências

Em Salvador, na Bahia, a tendência prefigurada na cena teatral
paulistano-carioca aparece, no primeiro momento, nos trabalhos de Álvaro
Guimarães, João Augusto e Orlando Senna, com ênfase no viés tropicalista,
contaminado por elementos da estética brechtiana. Sob esta ótica, são conce-
bidos e encenados os espetáculos Uma Obra do Governo, título dado à
montagem do texto Odorico, O Bem Amado, de Dias Gomes, dirigida por
Álvaro Guimarães; A Companhia das Índias, de Nelson de Araújo, com dire-
ção de Orlando Senna, e Stopem, Stopem!, de vários autores, com direção
de João Augusto e Haroldo Cardoso.

Nos três espetáculos verificam-se os elementos recorrentes da estética
tropicalista. A alegoria, a mistura de gêneros teatrais impregnados de debo-
che, o melodrama, o escracho, a chanchada, o teatro de revista, uma pitada
operística e ingredientes da cultura de massa utilizados não apenas de forma
crítica, mas assumidos como parte da poética do espetáculo. Ao mesmo tem-
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po inserem-se na cena das três montagens, mais precisamente em Stopem,
Stopem!, a descontinuidade, a fragmentação, o aparte, a teatralização, ecos
do distanciamento brechtiano. Sobre a montagem, Glauber Rocha afirma ser
um �documento vivo, atuante, agressivo e original da realidade brasileira de
ontem e de hoje [...] uma estrutura aberta, uma neo-tropicália� (Jornal da
Bahia, 18.05.1968), embora João Augusto se negue a filiar a montagem ao
tropicalismo. Mas, tomando-se os títulos do espetáculo Stopem, Stopem! como
um dado significante � A Ilha dos Papagaios na Véspera da Descoberta, Sou
Elegante por Amor à Pátria, A Trave do Olho �, constatam-se aí conteúdos
metafóricos muito ao gosto dos tropicalistas.

Para melhor compreensão do que seja um espetáculo tropicalista, tomo
como referência os elementos que aparecem na encenação de O Rei da Vela,
declarados por Zé Celso no Manifesto do Oficina (São Paulo, 4 de setembro de
1967) e nas entrevistas concedidas quando do lançamento do espetáculo: a
utilização exarcebada das fontes do teatro de revista, da ópera e do circo utili-
zadas de maneira não hierarquizada; a colagem e a construção não linear, o
assumido mau gosto, o lixo e o luxo da sociedade de consumo; a pornografia,
o deboche veiculado pela representação �chanchadeira� dos filmes da Atlântida;
a quebra da estrutura aristotélica formal de uma peça. Por fim, a linguagem dos
meios de comunicação de massa e a promoção da estética do mau gosto.

Diante do panorama cultural que se configura no final da década de
sessenta na cena teatral baiana, com seus �agitos� e discussões, a Escola de
Teatro mostra-se aquém do papel significante que teve até 1964, quando se
mostrou inovadora, produzindo trabalhos marcantes e dando novos rumos
para o fazer teatral na Bahia. O Teatro Santo Antônio, local de encenações
memoráveis, passa a ser cedido para as produções que se dão fora da Escola
e que ali são abrigadas não por critérios artísticos, mas por injunções de
outra natureza. As produções dos alunos do Curso de Direção Teatral não
conseguem se concretizar, mesmo considerando as palavras de Antônio Bar-
ros, diretor da instituição.

Compreendo que a Escola de Teatro é substantivamente
uma escola e adjetivamente um teatro. Isto vale dizer que
as nossas realizações dramáticas devem ser entendidas
como trabalhos escolares. Isto é um laboratório, uma casa
de ensino, em que as aulas práticas são os espetáculos
que montamos. A escola não deve competir com os gru-
pos teatrais. Devemos, isto sim, ajudá-los franqueando a
casa e os serviços que aqui podem ser realizados [...]. A
Escola de Teatro da Bahia, não pode, atualmente, fazer
grandes espetáculos. A fase de Martim Gonçalves, que
foi necessária para implantar o teatro, está ultrapassada.
Agora só podemos e devemos realizar espetáculos expe-
rimentais. (A Tarde, 29.04.1967)
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A citação indica a situação da Escola de Teatro em 1967 e retrata de
que forma seu diretor compreende o fazer teatral no espaço onde ele é ensi-
nado. Ao colocar os �grandes espetáculos� em um campo e os �experimen-
tais� em outro, não deixa de emitir um juízo de valor. Aceitar a Escola, naque-
le momento, como um laboratório é apenas uma questão de discurso. A sua
prática nega tal afirmação. O acontecimento mais visível da Escola é a pro-
dução do Diretório Acadêmico, que se junta ao Grupo Teatral Época para
realizar a montagem de Além do Horizonte, de Eugene O�Neill, com direção
de Arivaldo Barata.

A montagem ocupa as colunas teatrais dos jornais soteropolitanos em
função dos incidentes ocorridos na sua estréia. Para se ter uma medida do
ocorrido, transcrevo os comentários de Vieira Neto:

Foi deveras lamentável o que ocorreu [...] quando pessoas
que se dizem intelectuais soltavam piadinhas e prorrompi-
am em estridentes gargalhadas sem motivo justo, dando
mostras evidentes de falta de educação e desonestidade,
numa tentativa abominável de prejudicar o trabalho reali-
zado pelos alunos da Escola, que se não chega a ser bom
espetáculo como seria de desejar, nem por isso deixa de
ser válido levando-se em conta tratar-se de um trabalho de
estudantes não profissionais. (A Tarde, 26.07.1967)

Na tentativa de conferir mais visibilidade à Escola de Teatro e proporci-
onar aos alunos o contato com um diretor que venha a realizar não apenas o
trabalho artístico, mas dar um suporte ao fazer, atuando pedagogicamente, o
diretor Antônio Barros viaja ao Sul do país, a fim de contratar um profissional
para o cargo, em falta na Escola.

Tal viagem produziu notícias nos principais jornais da cidade. Nelas,
afirma-se a necessidade de a Escola de Teatro da Universidade Federal da
Bahia recuperar o seu antigo prestígio, não somente pela realização de espe-
táculos como também procurando preencher as �cadeiras vazias�, cumprin-
do assim seu papel de centro formador de intérpretes e diretores. Ao se mani-
festar sobre o assunto, Francisco Barreto faz o seguinte comentário:

A Escola de Teatro que até pouco tempo foi uma das uni-
dades universitárias que mais projetaram o nome artístico
da Bahia, conseguindo que essa projeção fosse além das
fronteiras nacionais, não pode, nem deve continuar como
está. Era ela, tecnicamente, a bem mais equipada no
continente latino americano [...], com uma equipe de pro-
fessores dos mais gabaritados no ensino do Teatro. [...].
Depois veio o ostracismo quase completo; não fossem as
montagens de espetáculos itinerantes. Como estabeleci-
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mento de ensino decaiu [...]. A redução de verbas no or-
çamento da Escola de Teatro, agravada por outros moti-
vos, talvez tenha concorrido para o estado a que chegou.
(A Tarde, 04.08.1967)

Em seguida, o colunista vê duas possibilidades para o soerguimento da
Escola: a contratação de um diretor artístico e a presença de Roberto Santos
à frente da Reitoria. Para Francisco Barreto, o fato de o reitor ser filho de
Edgard Santos, fundador da Escola de Teatro, abriria novas perspectivas para
o estabelecimento de ensino. Barreto expressa o desejo de ver a instituição
retomar seu papel como irradiadora de idéias e propostas estéticas, como
fora nos oito primeiros anos de sua existência, sem considerar as diversas
variantes que aparecem naquele momento histórico.

A viagem de Antônio Barros não foi em vão. Efetua-se a contratação do
encenador Alberto D�Aversa, artista com larga experiência, tanto no Brasil
quanto na Argentina e na Itália, de onde é originário. Vivendo em São Paulo,
o diretor Alberto D�Aversa é apresentado ao público soteropolitano como
professor de Filosofia e Letras pela Universidade de Milão e diplomado em
Direção Teatral pela Academia de Arte Dramática de Roma, titular na Escola
de Arte Dramática de São Paulo, tendo realizado trabalhos no Teatro Delle
Arti, em Roma, no Teatro Cervantes, em Buenos Aires, no Teatro Brasileiro de
Comédias, na Companhia Nydia Lícia e na Companhia Maria Della Costa.

Alberto D�Aversa realiza as montagens de Os da Mesa Dez, de Osvaldo
Dragún, e Esta Noite Improvisamos, de Luigi Pirandello, ambas em 1967, para
a Escola de Teatro. Para o Teatro de Arena da Bahia dirige Quando as Máqui-
nas Param, de Plínio Marcos. Encenador competente e conhecedor da geome-
tria do palco, D�Aversa não introduz a Escola de Teatro na rota das novas
tendências. Essa observação não diminui o valor de seu trabalho junto aos
alunos-atores, antes o insere na diversidade que a cena em transe faz aparecer.

Cena 2 � Olhar dos críticos baianos sobre Alberto DCena 2 � Olhar dos críticos baianos sobre Alberto DCena 2 � Olhar dos críticos baianos sobre Alberto DCena 2 � Olhar dos críticos baianos sobre Alberto DCena 2 � Olhar dos críticos baianos sobre Alberto D�Aversa�Aversa�Aversa�Aversa�Aversa

Sem a pretensão da exaustividade, registro as opiniões dos críticos
alertando para o fato de que essa apreciação é traduzida por impressões
sobre as obras e não por uma análise acurada do que se passa no espaço
cênico. A primeira montagem, Os da Mesa Dez6, não causa boa impressão

6 ELENCO I: Maria Idalina (Maria), Carlos Pinto (José), Lúcia De Sanctis (Atriz), Harildo Déda (Ator I),
Antônio Miranda (Ator II), Onaldo Pessoa (Ator III). ELENCO II: Zoíla Barata (Maria), Adson Lemos
(José), Idelcélia Silva (Atriz), Antônio Carvalho (Ator I), Alberto Fáscio (Ator II), Luiz Alan (Ator III). EQUIPE
TÉCNICA: Raimundo Melo e Agnaldo Joaquim Santana (Assistentes de Direção), Kleber Marcelo (Con-
tra-Regra), Raimundo Melo (Diretor de Cena), Josito Rangel (Eletricista), Neomar Cidade (Assistente de
Iluminação), Alberto D�Aversa (Iluminação, Figurinos, Cenário e Direção). Estréia: outubro de 1967.
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ao colunista Vieira Neto, do jornal A Tarde, que a vê, apenas, a partir de seus
objetivos didáticos, embora ressalte que a produção é para ser vista por um
público pagante, �nos moldes profissionais�. (A Tarde, 25. 11.1967) Por ser
um trabalho artístico-didático, o diretor opta por trabalhar com dois elencos
constituídos por alunos da Escola de Teatro, alguns deles, como é o caso de
Adson Lemos, Harildo Déda, Carlos Pinto e Antônio Carvalho, com experiên-
cia profissional.

Os dois elencos se encarregam de revelar ao público soteropolitano o
autor argentino Osvaldo Dragún, considerado um dramaturgo inteligente e
original no tratamento, já um tanto explorado, do tema: o amor impossível
entre dois jovens amantes de classes sociais diferentes. O crítico negligencia
aspectos estilísticos do texto, como o entrelaçamento da narração rompendo
a estrutura linear da ação dramática, recurso que distancia o espectador da
corrente emocional provocada pelas personagens que protagonizam a peça
� Maria e José. Não observa também elementos narrativos tomados do teatro
épico brechtiano nem a utilização de um intérprete encarregado de represen-
tar satnislavskianamente o protagonista para criar empatia, enquanto os de-
mais intérpretes revezam-se nos demais papéis, solução experimentada e
defendida por Augusto Boal no seu Sistema Coringa7. No texto informativo
do programa distribuído aos espectadores, Alberto D�Aversa afirma que Os-
valdo Dragún é um autor desconhecido para o público brasileiro, da mesma
forma que Pedro Martinez, Ernesto Sábato, Martinez Estrada e mesmo Jorge
Luís Borges e Bioy Casares, já que �os nossos confins culturais com a Argen-
tina passam ainda por meridianos europeus�. Dragún pertence à última gera-
ção do teatro portenho. Aquela geração do �dedo no olho, do protesto e,
quase sempre, do grito�, informada sobre o teatro de Brecht, Artaud e Beckett,
que pretende �modificar as estruturas, se não de uma sociedade, pelo menos
as de uma cultura teatral�. Ao construir sua dramaturgia, o autor abdica das
conquistas e dos benefícios de uma linguagem elaborada, que domina, para
explorar uma faixa de sensibilidade popular, calcada na aparente simplicida-
de, mas rica de nuances psicológicas, �generosa em sofridas participações,
onde a margem do possível erro é aceita de antemão com coragem crítica�.

Considerando que o autor trata a problemática de forma criteriosa, o
colunista do jornal A Tarde evidencia o �carinho� com que os personagens
são construídos, tornando o texto um �poema de rara beleza e encantamen-
to�. Lamenta, no entanto, que o encenador não tenha conseguido realizar um
espetáculo à altura do material que tinha a sua disposição. Vendo na ence-
nação pressa e descuido, avalia que o não rendimento dos atores, �elemento
mais importante num espetáculo teatral�, é decorrente dos fatores já mencio-
nados, �sem falar na pobreza do cenário (quase inexistente) e na
heterogeneidade do guarda-roupa�.

7 Sistematizado na montagem de Arena Conta Tiradentes (1967).
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No decorrer dos comentários, Vieira Neto volta a falar sobre o trabalho
dos dois elencos, esclarecendo, contudo, não ter visto as atuações de Maria
Idalina e Antônio Miranda, pelo fato de não terem atuado no dia em que viu
a encenação. Embora tenha afirmado sobre o não rendimento dos alunos-
atores, não deixa de destacar a interpretação de Zoíla Barata, �que vivendo
Mariazinha por duas vezes, notadamente da segunda vez, reforçada pelo
apoio do seu �partner�, Adson Lemos, surpreende, dado o progresso verifica-
do desde a malfadada experiência� de Além do Horizonte.

Sobre Adson Lemos, o colunista aponta como um intérprete de �exce-
lente técnica adquirida quando de sua permanência com o Grupo dos No-
vos�, constatação de que o grupo dirigido por João Augusto mostra-se tam-
bém como um espaço de formação. Sobre os outros componentes do elenco,
Vieira Neto não faz considerações, mas não deixa de citar aqueles que pode-
riam ter se saído melhor, como é o caso do aluno-ator Harildo Déda, um
intérprete �com larga experiência no terreno profissional, está irreconhecível,
numa atuação fraca e por isso mesmo decepcionante para quem está habitu-
ado a vê-lo em boas atuações�. Esquece o colunista de levar em considera-
ção as variantes, como, por exemplo, a inadequação ao papel, entre outras,
que intervêm no bom acabamento do espetáculo. Sabe-se que tais fatores
podem resultar em baixo rendimento interpretativo, mesmo de atores experi-
entes.

Indeciso entre tratar a montagem como trabalho �didático� ou �profissi-
onal�, o colunista não aprofunda sua avaliação sobre o objeto artístico. Con-
clui que resta ao público esperar a encenação de Esta Noite Improvisamos,
de Luigi Pirandello, espetáculo comemorativo do centenário do autor.

Contudo, antes de abordarmos a montagem do texto de Pirandello, regis-
tre-se a competência artística de Alberto D�Aversa8, que o insere na linha dos
encenadores que privilegiam a palavra, sem descuidar do acabamento for-
mal do espetáculo. Sua construção cênica é feita no sentido de afirmar a
força do texto dramático. Para isso, centra-se no trabalho do intérprete, fator
de suma importância para a qualidade do espetáculo e, no caso da Escola
de Teatro, para a formação de alunos-atores. Essa qualidade vai aparecer na
montagem de Quando as Máquinas Param, de Plínio Marcos, uma produção
realizada pelo Teatro de Arena da Bahia. Encarregam-se dos personagens
Nina e Zé, os intérpretes Maria Idalina e Lorival Pariz.

As opiniões são unânimes em ressaltar as qualidades da dupla e a efici-
ência artística que emana do palco do Teatro Vila Velha. Para Vieira Neto,
Alberto D�Aversa dirigiu os atores com �mão de ferro�, extraindo dos dois o
máximo de expressividade para comunicar o universo do texto. Ao trabalhar
com uma atriz com pouca experiência, o encenador revela a sua competên-
cia, �transformando-a numa boa intérprete�. Do espetáculo, construído num

8 Recomenda-se a leitura de Teatro em progresso: crítica teatral (1955-1964), de Décio de Almeida
Prado (2002) para se ter uma medida do trabalho de Alberto D�Aversa.
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clima de grande realismo, emoldurado pelo cenário de Emanoel Araujo, o
colunista ressalta o �impacto sobre a platéia� dos menores detalhes agencia-
dos em cena. Desde a água, �usada naturalmente por Lorival Pariz ao lavar-
se na cena inicial�, até a marcação e iluminação funcionam �maravilhosa-
mente�, cabendo aos desempenhos o destaque maior na sua apreciação.
Para o colunista, Lorival Pariz revela seu talento, criando o personagem Zé
nos mínimos gestos e expressões, impressionando, sobretudo, pelo domínio
de uma técnica segura e forte poder de comunicação. Quanto a sua compa-
nheira de cena, a jovem Maria Idalina, num desempenho surpreendente, vive
uma Nina autêntica, real, com seus problemas e frustrações. (A Tarde, 30. 11.
1967)

Atentando-se para as datas em que foram escritas as matérias
jornalísticas, ver-se-á que Alberto D�Aversa dirigiu os três espetáculos quase
que simultaneamente. Esta Noite Improvisamos9 estréia em 5 de dezembro.
Na véspera, o jornal A Tarde lança em seu Suplemento extensa matéria sob o
título Centenário de Pirandello é Comemorado na Bahia. Nela informa-se
sobre o autor, cabendo ao professor Antônio Barros falar sobre o valor cultu-
ral do dramaturgo. Ao apresentá-lo, utiliza-se de Adriano Tilgher e Benedetto
Croce, afirmando que se deve a esses dois autores a interpretação �segundo
a qual em Pirandello, artista e não filósofo, não conta o pensamento mas a
arte, resolvendo-se assim todo o núcleo da dramaturgia pirandeliana no con-
traste entre Vida e Forma�. O mesmo texto, inserido como apresentação do
autor no programa do espetáculo, é creditado a Alberto D�Aversa, para quem
Pirandello é o poeta de uma época em trágica crise, não sofisticado nem
cerebral, mas poeta desesperado por causas existenciais.

Os críticos Francisco Barreto e Vieira Neto posicionam-se favoravelmente
à encenação. Assim se pronuncia Barreto:

[...] o espetáculo [...] redime a ETUFBA da inatividade
em que vive e dos últimos espetáculos sem expressão,
montados neste trágico período que atravessa. �Esta
Noite Improvisamos�, tem a participação de quase to-
dos os alunos da Escola de Teatro, destacando-se Zoíla
Barata. [...] De um modo geral, todo o elenco da peça

9 ELENCO: Eduardo Cabús (Hinkfuss), João Gama (Sr. Palmiro e Velho Ator Brilhante), Dulce Schwabacher
(Dona Inácia e Atriz Característica), Sônia dos Humildes (Momina e Primeira Atriz), Harildo Déda (Rico
Verri e Primeiro Ator), Nilda Spencer (Totina), Zoíla Barata (Dorina), Conceição Senna (Nenê), Carlos
Pinto (Pomaraci), Arthur Ikissima (Sarelli), Deolindo Checcucci (Nardi), Onaldo Pessoa (Pometti), Adson
Lemos (Mangini), Idelcélia Santos (Cantora), Virginia Parente de Barros (Menina), Lúcia Di Sanctis, Jaldo
Goés, Yara Rosa, Antenor Conceição, Celeste Chiarelli, Raimundo Mello, Robério Marcelo, Eufélix
Ferreira, Athenodoro Ribeiro, Luiz Alan, Alberto Fáscio, Heleno Silva e Augusto Pedreira (Fregueses e
Espectadores) EQUIPE TÉCNICA: Lúcia Di Sanctis e Robério Marcelo (Assistentes de Direção), Athenodoro
Ribeiro (Diretor de Cena), Kleber Marcelo (Contra-Regra), Josito Rangel (Eletricista e Efeitos de Som),
José Moreira Daltro (Execução do Cenário), João Gama (Caracterização), Miguel Calombrero (Cenário
e Figurino), Alberto D�Aversa (Direção e Iluminação). Estréia: dezembro de 1967.
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tem um bom desempenho, sendo que João Gama, que
em �O Gonzaga� teve um dos seus piores desempenhos,
neste espetáculo está um ator seguro [...]. Dulce
Schwabacher, como sua esposa, também se redime de
fracassos anteriores [...]. Do elenco feminino um desta-
que especial, o desempenho de Sônia dos Humildes.
No trabalho dos demais atores, sente-se o pulso forte
do diretor Alberto D�Aversa, que conseguiu milagrosa-
mente imprimir um cunho diferente nas interpretações
de muitos atores que já vinham cansando pela repeti-
ção. (A Tarde, 12.12.1967)

A percepção do crítico com relação ao trabalho dos intérpretes é signi-
ficativa, convalidando o que se disse anteriormente sobre como o encenador
dirige atores, para que os mesmos possam lidar com a palavra e melhor
defender as idéias do dramaturgo. Onde Barreto vê milagre constatamos um
método de trabalho rigoroso, tendo em vista que por D�Aversa fui dirigido,
quando participei como ator do elenco de Biedermann e os Incendiários.
(1968) Com relação à montagem do texto de Pirandello, assim se expressa
Vieira Neto:

Como trabalho de direção excelente, o espetáculo em si,
nem tanto; não sendo uma das melhores peças de
Pirandello, �Esta Noite Improvisamos�, é antes de mais
nada um espetáculo divertido, com um final inesperado e
inoportuno. Tudo vai muito bem, num clima ameno e de
repente, sem que o público esteja preparado surge o
dramalhão na mais alta expressão, culminando com um
final novelesco, lamuriento e cansativo. (A Tarde,
12.12.1967)

Nota-se que Vieira Neto não compreendeu a escritura do drama. Dei-
xando de considerar a originalidade da dramaturgia pirandeliana, o crítico
se esquece de verificar o rompimento da estrutura dramática levado a efeito
pelo italiano, ao expor as alternâncias entre o cômico e o trágico, engenho-
samente costuradas para romper com a forma do drama. (GASSNER, 1996,
p. 107)

Confirmam-se os desempenhos de João Gama (Sr. Palmiro e Velho Ator
Brilhante) e Sônia dos Humildes (Momina e Primeira Atriz), excepcionais, rea-
bilitando-os das malogradas atuações em Gonzaga. Sobre Dulce Schwabacher
(D. Inácia e Atriz Característica), Neto afirma estar �divina�, dominando com
muita classe sua personagem. Com relação à interpretação dos outros ato-
res, Vieira Neto faz observações depreciativas, qualificando-as de
�monocórdias�, �falsas� e �deslocadas�. Finalizando sua exegese, elogia os
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cenários e figurinos de Miguel Calombrero, a excelente iluminação e mise en
scène �impressionante� de D�Aversa. Quando Miguel Calombrero é escolhi-
do o �Melhor Cenógrafo� de 1967, o colunista volta a afirmar que os cená-
rios de Esta Noite Improvisamos tinham um belo efeito plástico, além da fun-
cionalidade para o desenvolvimento da ação e das marcações criadas por
Alberto D�Aversa. Além disso, mostravam uma combinação de cores para a
qual a iluminação contribuiu �sobremodo para realçá-las, destacando-se
assim, nos mínimos detalhes, o toque de originalidade do seu criador� (A
Tarde, 03.01.1968), ressaltando-se a maneira pela qual o crítico aborda o
material, adjetivando-o.

Esse olhar apreciativo estará presente ao longo desta narrativa, ten-
do em vista que o material informativo e analítico, advindo dos críticos,
colunistas e jornalistas, é básico na construção desta história. Coube a
Vieira Neto, Francisco Barreto, Jurandir Ferreira, Yumara Rodrigues, Roberto
Assis, Guido Guerra, Sóstrates Gentil, Nilda Spencer e Bisa Junqueira Aires,
entre outros, fazer registro, através da imprensa, da atividade teatral que
se torna regular desde 1956, quando da criação da Escola de Teatro por
Martim Gonçalves.

Cena 3 � PCena 3 � PCena 3 � PCena 3 � PCena 3 � Pelas ribaltas do teatro baianoelas ribaltas do teatro baianoelas ribaltas do teatro baianoelas ribaltas do teatro baianoelas ribaltas do teatro baiano

A temporada de 1967, em Salvador, inicia em janeiro com a montagem
de Os Estatutos do Homem, uma produção do Teatro de Máscaras (TEMA).
Dirigido por Sóstrates Gentil, o espetáculo é concebido no formato desenvol-
vido pelo Teatro de Arena e pelo Grupo Opinião, misto de show musical e
teatro. A produção do TEMA traz como destaque especial a participação do
compositor Batatinha, apresentando seus tristes sambas e homenageando
Ataulfo Alves, Noel Rosa, Assis Valente. O espetáculo não esconde sua filiação,
ao trazer para a cena poemas de Tiago de Melo, Ascenso Ferreira e do pró-
prio diretor, trechos de Liberdade, Liberdade e músicas de João do Vale, Zé
Kéti e Chico Buarque, tratados na forma conhecida por �teatro de protesto�,
de comunicação direta com a platéia.

Em Romanceiro da Inconfidência, texto poético de Cecília Meireles, en-
cenado por Orlando Senna, encontram-se elementos preconizados pela es-
tética no caminho desenvolvido a partir de Tiradentes, levado ao palco pelo
Teatro de Arena de São Paulo, ainda que distante do Sistema Coringa pro-
posto por Augusto Boal. O grupo paulista �já possuía uma perspectiva sobre
a história e pretende aprofundar uma intervenção sobre a história, uma ação�.
(MOSTAÇO, 1982, p. 93) Esse teatro de resistência já se havia disseminado
por vários grupos, numa tentativa de refletir o seu tempo a partir de um mito,
no caso, Tiradentes. Embora concebida de outra forma, a encenação de
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Romanceiro da Inconfidência por Orlando Senna objetiva atingir a consciên-
cia do espectador, incitando-o à ação. No palco despojado de cenário10,
Senna procura evidenciar as proposições da autora, afirmando que o texto
não se constitui uma lamentação sem alternativas �como ocorre sempre na
tragédia moderna� (A Tarde, 13.05.1967). Para o encenador, no Romanceiro
existe um senso de responsabilidade com o futuro, �tanto em relação ao
presente do levante mineiro sufocado (a unidade de tempo do espetáculo)
como ao nosso próprio tempo�. A figura de Tiradentes é posta em cena como
um veículo, �um instrumento e uma didática para a real figuração do tema: a
idéia libertária�, tão cara aos artistas naquele momento em que forças políti-
co-partidárias procuram passar do discurso a uma ação mais efetiva, o que
provoca fissuras entre as correntes mais ortodoxas da esquerda. Concluindo
o artigo publicado no programa do evento, Orlando Senna afirma seu pro-
pósito no tratamento dado a Tiradentes para �neutralizar as limitações sociais
do individualismo�, distanciando-o �dos heróis cinematográficos e dos anti-
heróis literários� presentes nas obras atuais, completa o diretor.

Em março, o Governo do Estado inaugura definitivamente o Teatro Cas-
tro Alves (TCA). O feito gera muitas notícias e pronunciamentos por parte da
intelectualidade baiana. Em sua coluna, Música, Carlos Coqueijo Costa afir-
ma a relevância do fato, considerando que, finalmente, a Bahia tem um tea-
tro, �e um teatro à altura�. À altura de quê, é o caso de se perguntar. Do
movimento teatral, da vida cultural, do passado glorioso da primeira capital?
Mas, em seguida, acrescenta:

[...] é bem verdade que se eu fosse Governo, jamais cons-
truiria um monstro daquele. Se a intenção é difundir a
arte e a cultura teatral, com aquela dinheirama toda eu
edificaria quatro teatrinhos de bairro � bolso, chamados
� onde pequenos grupos pudessem levar a cena peças
modernas ou clássicas de bom teatro. (Jornal da Bahia,
05 e 06.03.1967)

Feita a observação, lúcida e pertinente, o colunista afirma que o Gover-
nador Lomanto Júnior precisava concluir a obra de qualquer maneira, pois
encontrou o �sarcófago incendiado�. Avançando nas suas considerações,
avalia o trabalho desenvolvido pelo Teatro Vila Velha como o melhor em

10 No palco vazio, Orlando Senna articula texto, intérpretes, luz e música. Sobre a escolha dos temas
musicais que pontuam a ação, o diretor afirma suas preferências, Albinoni, Bach e canções sul-africanas
interpretadas por Miriam Makeba. Vejamos como Senna justifica a inserção das músicas no espetáculo:
�o compositor veneziano nos oferece uma medida extremamente próxima do sentido que Cecília Meireles
injetou no seu texto poético: o sentido do impulso esmagado, de vôo contido [...]. Finalmente as cenas-
falas finais da prisão de Tiradentes correm paralelas a Paixão Segundo são Mateus, de Bach, numa
busca mais razoável que sensorial de interpretação dos dois elementos, música e palavra�. (A Tarde,
13.05.1967)
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Salvador. Acrescento que, com o declínio da Escola de Teatro, a Sociedade
Teatro dos Novos assume a liderança e torna-se cada vez mais visível para o
público, constituindo um espaço referencial para o teatro baiano.

Segundo Coqueijo Costa, isso é o resultado da ação de João Augusto,
�um legítimo homem de teatro, porque homem de cultura geral, inteligência
exuberante, visão artística e comercial, e, sobretudo, adstrito à realidade que
o cerca� (Jornal da Bahia, 05 e 06.03.1967). A acuidade com que ele des-
creve João Augusto como um homem de teatro revela diversas facetas dessa
personalidade importante para a construção da História do Teatro na Bahia.
Junte-se a elas a capacidade do encenador de aglutinar pessoas em torno de
seus projetos criativos e de pôr em prática o fazer-pensar teatral, o que tornou
o Grupo dos Novos um marco em Salvador.

Como encenador e figura central da atividade do grupo, João Augusto
sabe o que não é possível fazer dadas as condições internas e externas, mas
realiza, e bem, o que pode tirar de seu meio, �dos artistas e da coisa que
dispõe para encenar�. Por esses motivos, seu nome é sugerido para dirigir o
TCA. Recém-inaugurado, o Teatro Castro Alves é visto, ironicamente, por
Coqueijo, como o �colosso do Campo Grande� ou como um �transatlântico
de luxo�. A questão posta é se João Augusto �vai querer desembarcar de sua
lanchinha � o Vila Velha � para assumir� a empreitada de comandar o Teatro
Castro Alves. Fato que vem a acontecer, embora por curto período, quando é
substituído por Orlando Senna.

Além da preocupação com a direção da casa de espetáculos, outra
pergunta toma vulto entre os artistas de teatro: como alimentar a programa-
ção do TCA, com espetáculos produzidos na Bahia ou vindos de fora? Visto
que há uma crise de valores, identificada por Sóstrates Gentil quando aponta
a inexistência de grupos teatrais baianos na programação inaugural da casa,
uma das soluções possíveis para a modificação desse quadro estaria, no
dizer do crítico, na Escola de Teatro. Para tanto, o espaço universitário deve-
ria ser olhado com mais atenção pela Reitoria, �como fez nos tempos de
Edgard Santos�.

Tomando como referência a Escola no tempo em que Martim Gonçalves
era o diretor artístico e administrativo, Gentil infere que a instituição poderá
preparar equipes, organizar espetáculos, ampliar o público, desde que haja
pessoal preparado para desempenhar as funções artístico-pedagógicas, ar-
gumentando da seguinte maneira:

[...] arte, afinal, não é atividade supérflua. Não é luxo. É
uma necessidade para todo o povo, educando, pondo o
homem na sua verdadeira posição, dentro de uma orien-
tação humanística. Criticando e acrescentando experiên-
cia para o desenvolvimento sócio-político do indivíduo.
(Jornal da Bahia, 07.03.1967)
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Para que isso aconteça, confia o crítico na ação do reitor Miguel Calmon
e na direção da Escola de Teatro. Essas ações criarão as condições para o
aprofundamento do fazer teatral, com a contratação de �nomes nacionais e
internacionais para orientar os cursos da unidade de teatro da UFBA, para
que possamos corresponder ao grande [Teatro] Castro Alves, que nos deu o
Governo do Estado�.

Em abril, com a apresentação de Rosa de Ouro, o TCA dá continuidade
à programação comemorativa de inauguração. O fato continua gerando
notícia e Francisco Barreto pergunta: �que irão fazer os dirigentes do Teatro
Castro Alves para que não haja interrupção nas suas atividades, o que, além
de ser prejudicial para a nova casa de espetáculos da Bahia viria trazer sérios
prejuízos financeiros?� (A Tarde, 27. 03.1967). Barreto questiona se o Gover-
no do Estado tem condições de contratar companhias do Sul e se os grupos
locais conseguiriam �montar peças� que possam ser levadas ao TCA. Afirma
ainda que, �em outros tempos�, a Escola de Teatro poderia salvar a situação.
E acrescenta: �hoje, no desprestígio em que se encontra, seria perigoso pen-
sar-se em tal. Não tem a Escola de Teatro condições para montar espetáculos
nem mesmo para serem levados no Teatro Santo Antônio, graças ao estado
em que a deixaram chegar�. No entanto, é no palco do Santo Antônio, cedi-
do aos grupos extra-Escola, que a temporada vai ser alimentada.

Identifico nas afirmações de Coqueijo Costa a defesa do espaço dos Novos,
na figura de seu animador, João Augusto, e nas de Gentil e Barreto a da Escola
de Teatro, evidenciando as linhas divergentes entre os dois espaços. Tal atrito
remonta a 1959, quando se deu o rompimento de João Augusto com a Escola
de Teatro, juntamente com o grupo de alunos fundadores da Sociedade Teatro
dos Novos (LEÃO, 2006). Ainda que a unidade universitária esteja enfraquecida,
Gentil vê possibilidades para a sua reafirmação no cenário artístico-cultural da
cidade. O que, segundo Haroldo Cardoso, não acontece. Em entrevista a Yumara
Rodrigues, o ex-aluno e diretor teatral afirma o seu ponto de vista:

Os cursos da ETUFBA não têm os mínimos requisitos para
formação (real) de um diretor ou do que quer que seja.
Quando muito informa, em caráter precário, e isto justifi-
ca a sua existência. A culpa cabe aos culpados [...]. É
preciso antes de tudo que haja Escola, no seu sentido
mais amplo. E depois, bons professores não fazem mal
algum. (Jornal da Bahia, 23 e 24.04.1967)

Constatada a fragilidade da Escola de Teatro, outros problemas se apre-
sentam para o teatro baiano. Um deles é a situação de dependência com rela-
ção ao Sul do país. E essa dependência não se mostra apenas em termos econô-
micos, mas, principalmente, como baliza artística ou como espaço possível, onde
se possa sobreviver profissionalmente. Comentando sobre a frieza com que o
público baiano recebe as produções locais, Harildo Déda observa que tal situa-
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ção tem que ver com a dependência econômica e cultural a �que nós do Norte e
Nordeste estamos submetidos em relação ao Sul� (Jornal da Bahia, 11 e
12.06.1967). Prosseguindo, ele afirma: �qualquer montagem de grupo do Sul é
bem recebida pelo público seja esta montagem de boa ou má qualidade�.

Cena 4 � Os artistas e a crise do teatroCena 4 � Os artistas e a crise do teatroCena 4 � Os artistas e a crise do teatroCena 4 � Os artistas e a crise do teatroCena 4 � Os artistas e a crise do teatro

Outro problema diz respeito à crise. �Gente de teatro�, atores, diretores,
autores, críticos manifestam-se com relação à questão, variando as colora-
ções: realistas, otimistas, pessimistas. De acordo com Haroldo Cardoso, o
teatro baiano sempre esteve em crise, �modernamente, um fenômeno obser-
vado mesmo nas melhores famílias. De modo que o fato de estarmos vivendo
este fenômeno já é por si só animador [...] prova que estamos vivos�.

Na visão do ator Eduardo Cabús, �o atual movimento teatral é fruto da
árvore plantada [...] pela Escola de Teatro e que o surto é deveras animador, não
conseguindo ninguém a essa altura dos acontecimentos alterar sua força, ainda
que utilize os métodos mais maquiavélicos� (A Tarde, 06.04.1967). A atriz e pro-
fessora da Escola de Teatro Sônia dos Humildes faz a seguinte avaliação:

As perspectivas, hoje, são muito mais animadoras do que
ontem, não tenho a menor dúvida. Quando comecei a
fazer teatro quase não existia público e era justamente a
época em que na Bahia não eram consideradas �de bem�
as pessoas que se dedicavam ao teatro. Hoje [...] esse
preconceito já está superado, já temos um público que
vai ao teatro, não como passatempo [...] mas porque ne-
cessita da coisa em si [...]. A situação do nosso teatro
hoje, é das mais alvissareiras, não tenhamos a menor
dúvida. (A Tarde, 28.04.1967)

No que concerne ao �progresso� do teatro na Bahia, a atriz e diretora
Lena Franca considera que

em 1966, houve um movimento intensivo, mas as previ-
sões não se fazem otimistas, uma vez que surgiram vários
Grupos, mas estes não se consolidam e com o mesmo
ímpeto com que aparecem, somem, como por encanto,
sem possibilidade de soerguimento. (A Tarde, 01.02.1967)

Adiantando-me no tempo, vejo nas palavras de Álvaro Guimarães �
�andamos pouco, e com muito esforço� (Verbo Encantado, outubro de 1972)
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� a constatação de um permanente questionamento sobre a realidade teatral
soteropolitana que se apresenta frágil, intermitente. O encenador lamenta a
falta de continuidade dos trabalhos que se propõem a romper com a tradi-
ção, para configurar-se como uma atividade de pesquisa na linguagem.
Guimarães toma a encenação de Macbeth (1970), por Enrique Ariman, como
�o único e importante e fantástico acontecimento do teatro brasileiro�, um
evento logo relegado à sombra, ao esquecimento, completa o encenador
baiano. Álvaro Guimarães aponta a falta de consistência do que vai à cena,
embora reconheça a energia de Deolindo Checcucci (Nosso Céu Tem Mais
Estrelas), de Carlos Ribas (O Marinheiro), de Jesus Chediak à frente da Escola
de Teatro, �que conseguiu com seus delírios fazer daquilo uma coisa viva�, ou
Athenodoro Ribeiro com seu Diário de Um Louco, realizado em um ônibus.
Tudo isso, no entanto, não satisfaz, tal a fugacidade das propostas, o que
leva Álvaro Guimarães a colocar-se expectante: �Aguardamos, ou não? um
sinal. Nem que seja interplanetário, uma magia, uma beleza para os nossos
olhos cansados de cinza e ouvidos tensos de lamentos.�

Cabe a Orlando Senna elaborar a mais extensa lista de problemas do tea-
tro baiano no final da década de sessenta. O encenador os vê como problemas
reais e nem sempre com possibilidades de serem solucionados. Para melhor
compreensão dos problemas que aparecem no cenário teatral da Bahia, registro
todos os itens apontados por Senna. Quando falo Bahia, entenda-se a capital,
Salvador, onde acontece o maior fluxo do fazer teatral. Com essa afirmação, não
estamos negando aquilo que se fez fora da capital, visto que em várias cidades
do interior existiam grupos trabalhando. Na década de sessenta, em Feira de
Santana, uma movimentada ação de teatro amador � constatada por mim, tanto
como espectador quanto como participante do Teatro Experimental de Feira (TEF)
anima a cena feirense juntamente com o Movimento Teatral e Artístico (META) e a
Sociedade Cultural e Artística de Feira de Santana (SCAFS).

Orlando Senna considera como problemas os seguintes pontos:

a) falta de uma ajuda governamental organizada; b) a fal-
ta de casas de espetáculo; c) a falta de uma crítica especi-
alizada; d) a falta de um público interessado bastante nu-
meroso para garantir uma renda comercial; e) as verbas
curtíssimas destinadas à Escola de Teatro, o que impede
que a mesma mantenha cursos de grande nível; f) a ausên-
cia de cultura teatral e aprendizado técnico na maioria das
pessoas que labutam com teatro em Salvador; g) a
inexistência, com uma ou duas exceções, de autores de
textos teatrais; h) o mau entendimento do que seja um espí-
rito profissional em teatro e das responsabilidades conse-
qüentes, a confusão que se faz entre teatro e vida teatral     �
cuja diferença é a mesma entre literatura e vida; i) a au-
sência muito constante de um sentido popular em nossas
montagens. (Jornal da Bahia, 14 e 15.05.1967, grifo meu)
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Diante desse quadro, compreendido pelos artistas como uma situação
de crise, o Governo do Estado, pelas atividades iniciadas no Teatro Castro
Alves, ensaia os primeiros passos no sentido de implementar seu projeto cul-
tural, apoiando a produção local ou tornando-se também produtor, confor-
mado a um modelo comercial, mas investido de um verniz artístico-cultural,
como pode ser caracterizada a montagem de Gonzaga, de Castro Alves, que
estréia em outubro. Mas, antes de tratarmos do drama romântico do poeta
baiano, é importante registrar que a primeira encenação, genuinamente pro-
duzida em Salvador a estrear no palco do Teatro Castro Alves é a de A Gata
Borralheira11, de Renato Viana e Miguel Calombrero. Dirigida por Manoel
Lopes Pontes, para o seu Teatro de Equipe, o fato torna-se um marco. Primei-
ro pelo significado apontado acima e, segundo, por uma encenação destina-
da às crianças ocupar o palco nobre da cidade. Outro aspecto significativo
diz respeito ao próprio espetáculo: grande elenco, inúmeros figurinos e cená-
rios, �uma montagem difícil, e que dá grande margem de criação, quer ao
diretor, quer ao ator�, conforme Lopes Pontes. (Jornal da Bahia, 29.06.1967)

A escolha do TCA para as apresentações da grande produção foi deter-
minada por uma concepção que requeria um palco de grandes dimensões e
condições técnicas. O encenador reconhece, entretanto, que a �imensidão� do
palco lhe criou dificuldades quando da feitura do espetáculo, principalmente
�este, em que tudo depende do ritmo, entradas e saídas de cenas precisas, um
palco grande demais dificulta as coisas. Mas, creio que também conseguimos
vencer esta barreira�. O espetáculo é bem recebido pela crítica e pelo público
e consolida Manoel Lopes Pontes como empreendedor na área do teatro para
crianças e jovens, embora não se limite a produzir e dirigir para este público.

Cena 5 � PCena 5 � PCena 5 � PCena 5 � PCena 5 � Projeto cultural do estadorojeto cultural do estadorojeto cultural do estadorojeto cultural do estadorojeto cultural do estado

Em meados do ano, cerca de mil intelectuais baianos, conforme José
Augusto (A Tarde, 19.07.1967), entregam ao Governador, Luís Viana Filho,
um memorial solicitando modificação no artigo número 3 da lei 2435, do
Fundo de Cultura e Ensino Superior. No documento, apontavam a necessida-
de de se fazer uma distribuição mais harmônica dos recursos do Fundo, a
exemplo do que vinha ocorrendo no Sul do país, onde a ajuda aos setores
culturais acontecia por meio de um financiamento a longo prazo, a juros
baixos, com garantia da própria obra.

11 ELENCO: Carmem Lúcia (Cinderela), Maria Lígia (Madrasta), Mário Gadelha (Rei), Adson Lemos
(Príncipe), Conceição Senna e Paula Martins (Irmãs), Waldemar Nobre (Bobo), Cláudio Barreto (Minis-
tro), Maria Antonieta, Cordélia Ribeiro e Suely Seixas. EQUIPE TÉCNICA: Zilda Nogueira (Costureira),
Angélica Lopes Pontes (Direção de Produção), Miguel Calombrero (Cenários e Figurinos), Manuel Lopes
Pontes (Direção). Estréia: junho de 1967.
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Na impossibilidade de se conseguir esse tipo de financiamento nos ban-
cos oficiais, os signatários �tomavam a liberdade� de sugerir que do Fundo
de Cultura e Ensino Superior se destinasse uma parcela para a criação de um
Fundo de Financiamento aos grupos teatrais e aos produtores de cinema. A
ação dos artistas e intelectuais fornece pistas para se entender a dinâmica
entre o poder estadual e os produtores de bens culturais. Enquanto isso, o
Departamento de Ensino Superior da Secretaria de Educação e Cultura inves-
te na produção de Gonzaga, convidando para a estréia personalidades como
Pedro Calmon, Joraci Camargo e o crítico do Jornal do Brasil Yan Michalski.

Sobre a montagem do texto de Castro Alves, o que se pode afirmar é
que não correspondeu à expectativa da crítica local. Aponta-se que nem mesmo
as adaptações introduzidas em Gonzaga12 conseguiram transformar a peça
em um espetáculo �digestivo�, opinião creditada a Vieira Neto. Mesmo que o
diretor, Orlando Senna, tenha construído a encenação com efeitos plásticos
impressionantes, a montagem peca pela falta de ação. �O que se vê em
�Gonzaga� são torrentes de palavras, formando frases realmente bem engen-
dradas, mas desprovidas de vida num palco, porque teatro é ação, movimen-
to e essa dinâmica nunca deve ser esquecida� (A Tarde, 10.11.1967). Os
cortes no texto não foram suficientes para estabelecer uma melhor comunica-
ção entre o palco e a platéia. Quanto ao elenco, de �bons atores�, era de se
esperar que a interpretação corresse satisfatoriamente, o que não se verifi-
cou, como nota o colunista: �o trabalho dos atores que deveria ser a preocu-
pação maior de Orlando Senna, se houve a verdade é que não aparece [...]�.

Conforme o encenador, o texto de 1867 pode ser transformado em um
espetáculo moderno e todo esforço foi feito para estabelecer uma comunicação
com o espectador. Sem as modificações, cortes, por exemplo, de 12 mil palavras
em um texto de 20 mil, o público de 1967 dificilmente aceitaria Gonzaga, tendo
em vista que muitas informações e acomodações alteraram o nível de aceitação
do público com referência ao teatro. Orlando Senna afirma que o público exige,
ao lado de uma solicitação ao pensamento, à atividade, à posição crítica, um
esquema de prazer. Para sustentar suas afirmações, o encenador deixa claro que
as lições deixadas por Meyerhold, Stanislavski, Gordon Graig e Brecht devem ser
estudadas e experimentadas, para que se possa, �num país como o Brasil, esco-
lhermos um tipo de representação, um tipo de teatro� (Jornal da Bahia, 29 e

12 ELENCO: Antônio Pitanga (Luís), Caio Veras (Cláudio Manoel da Costa), Harildo Déda (Silvério dos
Reis), José Luís Pena (Tiradentes), José Raimundo (Tenente-Coronel João Carlos), João Gama (Visconde
de Barbacena), Kerton Bezerra (Padre Carlos Toledo), Lorival Pariz (Tomás Antônio Gonzaga), Maria
Conceição Senna (Carlota), Roberto Santana (Alvarenga), Sônia dos Humildes (Marília), Antônio Miranda,
Arivaldo Barata, Cláudio Barreto, Lady Astor, Paulo Fernando, Sônia Noronha, Suely Seixas (conspirado-
res, soldados, damas e cavalheiros de Vila Rica), Alaíde Canário, Edna Alves, Edvaldo Ferreira, Eufélix
Ferreira, Flora Vasconcelos, Gutemberg Dias, Linda Oliveira, Lúcia Di Santis (escravos). EQUIPE TÉCNI-
CA: Yumara Rodrigues e João Jorge Amado (Divulgação), Jorge Salomão (Assistente de Direção), Emanuel
Araújo (Cenografia), Miguel Calombrero (Figurino), Waldeloir Rego (Adereços), Lindemberg Cardoso
(Música), Roberto Santana (Iluminação), Zilda Nogueira (Confecção de Figurino), José Moreira Daltro
(Confecção de Cenário), Sérgio Harfush (Operação de Luz). Estréia: outubro de 1968.
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30.10.1967). Continuando sua argumentação, Senna acredita que Brecht é im-
portante, �mas que, em determinadas circunstâncias, a empatia (grifo meu) pode
solucionar graves questões de comunicação com o público�.

Afirmando que as liberdades tomadas com relação ao texto não
descaracterizaram a obra do poeta, mas foram feitas para mostrá-lo em sua
inteireza, o encenador esclarece ter feito �um único acréscimo ao texto�, a
sentença de Tiradentes, conforme os Autos da Devassa da Inconfidência. Em
sua mise en scène utilizou a montagem paralela de cenas e os flash-backs,
para substituir os longos monólogos por uma ação concomitante com a nar-
ração. Deu ênfase especial a Tiradentes, �que interrompe várias vezes o 1o

ato nas suas pregações e nas andanças pelos caminhos de Minas Gerais�,
recurso utilizado para estabelecer um elo de ligação com o momento político
e social por que passa o Brasil, confessa Senna.

Ao expor seu pensamento sobre a validade de Castro Alves como poeta
dramático na atualidade, Senna toma uma fala da personagem Luís (Antônio
Pitanga): � �Quem é branco, quem é feliz não pode compreender esta pala-
vra, Liberdade� e faz as seguintes considerações:

Se a conotação racial, nesta fala, é motivada pelas cir-
cunstâncias, o seu sentido mais profundo permanece em
nossos dias; quem é rico, quem é feliz, quem não passa
fome, quem não tem de trabalhar 16 horas por dia, quem
não sente a dor da vida é bem possível que não atinja o
real significado da liberdade. E isto em nossos dias, por-
que se considerarmos a peça �Gonzaga� quando foi es-
crita, em 1867, descobrimos com facilidade que Castro
Alves foi um dramaturgo de vanguarda. Ele abandona,
inclusive, os fatos históricos da Inconfidência Mineira para
discutir os problemas da época, levando para [...] Minas
em 1789 questões sociais de 1867, sua época, sua luta.
(Jornal da Bahia, 29 e 30.10.1967)

Por fim, o encenador localiza, no desenvolvimento dramático de
Gonzaga, um elemento bastante novo para a dramaturgia da época em que
foi escrito: �no último ato, o escravo Luís rompe com a trama, sai de cena
para falar ao público no melhor estilo brechtiano�.

Na opinião de Yan Michalski, Senna conseguiu vencer as dificuldades
de um texto pleno de excessos, de impulso juvenil e ingenuidade romântica.
Ao compreender essa verdade, o encenador escapa das armadilhas do longo
drama romântico, sem deturpar seu espírito e sua essência. A adaptação feita
no original possibilitou a elaboração de uma estrutura dramática muito mais
clara, leve e enxuta. As modificações, no dizer do crítico, são perfeitamente
legítimas e eficientes no sentido de dar relevo aos aspectos atuais da ação.
Cita, por exemplo, a alteração feita no �impraticável final original� da peça,
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quando se executava o Hino Nacional e se fazia a leitura de uma inflamada
ode patriótica. A solução encontrada por Senna, a leitura da sentença de
Tiradentes, é elogiada conforme crítica publicada no Jornal do Brasil e trans-
crita pelo Jornal da Bahia (26 e 27.11.1967).

Apontando valores no espetáculo, Michalski evidencia o sentido de atua-
lização, sem que haja desrespeito à essência e ao espírito que caracteriza a
concepção geral da mise en scène. Filiando-a �nitidamente ao estilo que Jean
Vilar elaborou durante a sua gestão à frente do Théâtre National Populaire�13,
identifica os valores no cenário reduzido a praticáveis e elementos simbólico-
decorativos, na cortina preta ou ciclorama no fundo, nos figurinos de grande
riqueza de colorido, possibilitando diversas combinações pictóricas, no uso de
atores como elementos de uma cenografia móvel, no emprego intenso e dinâ-
mico de efeitos de iluminação, essenciais para a mecânica do espetáculo, na
procura de simplicidade e sobriedade na maneira de dizer o texto, para ressal-
tar aquilo que há de mais humano nos personagens.

Sobre Gonzaga, temos também a opinião de Alberto D�Aversa no Diário
de São Paulo, transcrita pelo Jornal da Bahia, na edição de 26 e 27 de no-
vembro de 1967, da qual destaco o seguinte trecho:

O diretor [...] adotou o critério de uma estilização históri-
co-realista, que se de um lado contradizia, às vezes, o
ímpeto da frase romântica por outro conferia [...] digni-
dade a esses absurdos personagens de Castro Alves.
Logicamente a plástica prevalece sobre a vivência cêni-
ca, a forma foi mais importante que o conteúdo e o espe-
táculo mais persuasivo que o próprio texto.

Sobre a atuação do elenco, seleciono os julgamentos mais eloqüentes:

Lembraremos [...] a ótima Sônia dos Humildes, uma atriz
de autêntica vibração dramática entre as melhores de todo
o teatro nacional; Conceição Senna, que conseguiu fazer

13 O modelo do Teatro Nacional Popular da França estava sendo experimentado por Osmar Rodrigues
Cruz na empreitada junto ao Teatro Popular do Sesi (TPS), em São Paulo, desde 1962. Mantido por uma
entidade patronal, o TPS espelhava-se na companhia francesa, reconhecidamente com uma proposta
de esquerda. Segundo Álvaro Machado (2004, p. 15), �da idéia francesa de ingressos baratos, a inici-
ativa brasileira evoluiu para ingressos gratuitos, radicalizando o tema da democratização da cultura�.
Para Rodrigues Cruz (2001), o TPS centralizou suas idéias sobre teatro popular somadas ao ideário de
Jean Vilar e Romain Rolland. Essas idéias traduziam o pressuposto de que �o teatro popular não é um
movimento estético, é um movimento social�. Através dele, o público toma contato com um repertório
que abrange os clássicos da dramaturgia internacional e textos de autores nacionais, encenados de
maneira cuidadosa, mas distante das vanguardas e do experimentalismo, apostando na via didática e na
relação prazerosa com o fenômeno teatral, para fazer chegar os temas ao público para o qual se
dirigia. Na proposta do Departamento de Ensino Superior da Secretaria de Educação e Cultura não se
pode afirmar que houvesse essas preocupações, embora a crítica veja elementos da estética do TNP no
espetáculo de Orlando Senna.
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crível o surreal personagem da escrava Carlota [...]; Lorival
Pariz [...], presença, voz, porte, disciplina, ambição e na-
turais qualidades histriônicas, permitem vaticinar (e nun-
ca foi tão fácil ser profeta) um esplêndido futuro para esse
jovem intérprete.

Cena 6 � Apesar da Censura, há criação artísticaCena 6 � Apesar da Censura, há criação artísticaCena 6 � Apesar da Censura, há criação artísticaCena 6 � Apesar da Censura, há criação artísticaCena 6 � Apesar da Censura, há criação artística

Ao mesmo tempo que a Secretaria de Educação e Cultura incentiva o
teatro, produzindo espetáculos ou viabilizando a apresentação com produ-
ções originárias de outras praças, a censura governamental exerce a sua pres-
são sobre os artistas, como atesta a matéria publicada em A Tarde de 11 de
setembro de 1967:

Parece que a censura tomou gosto pela proibição de espe-
táculos na Bahia. Depois de proibir a apresentação de �A
Revolta dos Beatos�, espetáculo montado em Feira de
Santana, proibiu as apresentações da peça de Ariano
Suassuna, �Auto da Compadecida� e quis botar �banca�
com o Recital de Poesias que está sendo apresentado pelo
Teatro Jovem, desta capital, no Convento da Soledade. O
pior é que parece que na Bahia este órgão é incapaz para
julgar espetáculos que podem ou não ser apresentados, sen-
do necessário fazer consulta em Brasília, para liberá-los. Pelo
visto, a função da censura teatral na Bahia é de meros fan-
toches que não têm competência para dar ou não permis-
são para a apresentação de um espetáculo. (grifo meu)

Percebe-se na nota o deslize de se levantar a possibilidade de o organis-
mo censório ter ou não capacidade de julgar espetáculos, como se coubesse e
fosse aceitável o julgamento vindo de Brasília. Não se questiona a malfadada
ação da censura, mas a competência dos censores baianos, legitimando-se a
censura feita pelos funcionários em Brasília, vistos como competentes14.

14 São inúmeras as pesquisas sobre a ação da censura às artes a partir de 1964. Sobre o tema, reco-
menda-se a leitura de Teatro e Poder, de Tânia Pacheco, in Anos 70. Rio de Janeiro: Europa Ltda., 1979-
1980, 7 v. A autora introduz o tema citando a declaração do Ministro da Justiça, Gama e Silva, em
1968: �Nosso objetivo é ajudar a arte no Brasil [...] dando aos artistas maior liberdade de criação e
facilidades de entendimento com as autoridades, evitando que um sargento de polícia, por exemplo,
censure obras que é incapaz de julgar. 1968 será um ano de tranqüilidade para todos nós, podendo o
povo confiar na ação serena do Presidente Costa e Silva.� Não fossem Gama e Silva e o general Costa
e Silva as figuras exponenciais na promulgação do AI-5, a história que se conta aqui teria um outro
rumo. O argumento da competência dos censores é estudado pela pesquisadora Leonor Souza Pinto na
tese Memória da Ação da Censura sobre o Cinema Brasileiro � 1964/1988. Informação obtida na Folha
de S. Paulo, Folha Ilustrada, 24 de abril de 2005.
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Veremos de que modo os artistas conviveram com a censura, tomando-
se, no primeiro momento, o depoimento de Lia Robatto, publicado no suple-
mento A Tarde Cultural, de 27 de março de 2004. Nele, a coreógrafa e pro-
fessora de dança conta sobre os seus processos criativos e os caminhos que
encontrou para desafiar a censura, criando seus espetáculos por meio de
metáforas, forma encontrada para compartilhar suas idéias com o especta-
dor. �Meu trabalho não era expresso pelo tema, mas sim no tratamento da
linguagem � �O meio é a mensagem�, McLuhan� �, afirma Robatto.

Para Lia Robatto, �a função perversa da censura prévia das obras de arte
era coibir a expressão, provocando a autocensura na fonte, pelo próprio
artista�. Tal fato abortou inúmeros trabalhos e muitos artistas passaram a con-
viver com o esquema autocensório. No entanto, para a coreógrafa, nos limi-
tes impostos pela censura, os artistas conseguiram desenvolver a capacidade
de criação e invenção. No seu caso, criar Sertões, espetáculo inspirado em
Euclides da Cunha, tornou-se um repto ao órgão governamental controlador.

Como recurso tático para evitar o corte deste trabalho
pela censura, solicitei ao comando do Exército informa-
ções sobre estratégias históricas de luta armada e de com-
bate à guerrilha, no que surpreendentemente, fui atendi-
da. Tive a coragem de me meter justamente na toca do
lobo!

Usando tal artifício, Lia Robatto organiza sua coreografia expressando o
tema euclidiano da luta travada em Canudos pelos seguidores de Antônio
Conselheiro, �matéria tabu para o Exército na época�. Abordar tal tema na-
quele momento podia suscitar questionamentos que vinculassem a temática
do espetáculo aos primeiros indícios de luta armada no país, ao se dar o
rompimento de Carlos Marighella com o Partido Comunista Brasileiro (PCB)
e a formação da Aliança Libertadora Nacional (ALN).

Interessante registrar que, diante da radicalização que se origina no te-
cido social, contaminando as manifestações artísticas, Lia Robatto afirma filiar-
se �numa 3a Vertente, a arte de vanguarda, rompendo com a dança conven-
cional�, aventurando-se em �novos valores conceituais e estéticos�. Para ela,
os �projetos e as formas de vida�, naquele momento histórico, vão da �alie-
nação psicodélica �paz e amor� ao engajamento na luta política revolucioná-
ria�. Seguramente não são essas as trilhas percorridas por Robatto na cons-
trução dos espetáculos que produziu à época. Suas buscas estéticas dirigem-
se para aquele ajuste entre a �preocupação social e seu ideal político-filosó-
fico, sem comprometer [o] trabalho em termos de concepção técnica formal
ou de conteúdo� (ROBATTO; MASCARENHAS, 2002, p. 41), configurando os
espetáculos como uma manifestação de resistência, sem que a autonomia da
obra se perca num discurso político-partidário.
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Assim Lia Robatto concebe Sertões e O Boi Espaço (1967), O Barroco II
(1968), Invenções e Morte, Paixão e Vida (1969) para o Grupo Experimental
de Dança, sob sua responsabilidade. Plenos de teatralidade, os espetáculos
coreográficos apresentados pelo Grupo revelam o trabalho de pesquisa le-
vado a efeito pela diretora-coreógrafa. Os elementos textuais que aparecem
em cena mostram a sintonia com as preocupações estéticas do momento,
conformados nas transformações das relações palco e platéia, na busca de
novos espaços para a representação, na participação do elenco, não apenas
como executor, mas como elemento criador do espetáculo, e na escalação
de atores para atuar junto aos dançarinos.

Outro espaço ocupado pela atividade artística em Salvador, no final da
década de sessenta, o Teatro Vila Velha, do Grupo dos Novos, abriga tam-
bém produções independentes. Embora desfalcado de seu diretor � tendo em
vista que João Augusto se ausenta da cidade para dirigir, no Rio de Janeiro, a
peça de Lílian Hellman, The Little Foxes, uma produção de Tônia Carrero, sob
o nome de Os Corruptos �, a Sociedade Teatro dos Novos mantém-se ativa,
mesmo levando-se em consideração a opinião dos críticos de que o grupo
perdeu a sua força durante a ausência de João Augusto.

Leva-se ao palco do Teatro Vila Velha o espetáculo intitulado Duas Pe-
ças de Chico Pereira, composto de dois textos curtos, O Vaso Suspirado e A
Nova Helena, do autor paraibano Francisco Pereira da Silva, com direção de
Haroldo Cardoso. Cria-se expectativa em torno da montagem, tendo em vis-
ta que seu diretor havia mostrado talento ao dirigir uma das histórias da
encenação de Cordel. Além disso, evidenciara sua capacidade para a dire-
ção cênica ao fazer do texto de Stella Leonardo O Consertador de Brinquedos
uma encenação segura e inteligente, o que não se deu com os textos de
Francisco Pereira da Silva.

Lidando com uma temática próxima daquela tratada pelo folheto de
cordel17 e pisando num terreno conhecido, o Grupo dos Novos não conse-
gue alcançar o nível dos espetáculos que João Augusto dirigiu sobre a temática.
Tema regional e personagens próximas da realidade dos atores � vigário,
beatas, comadres, delegado, prefeito e outras encontradas nas cidades do
interior � não conseguem fazer o elenco aproximar-se deles de uma forma
não caricatural. O uso de recursos fáceis e repetitivos, tanto pela direção

15 Os �espetáculos de cordel� colocados em cena por João Augusto e outros encenadores que atuaram
com o Grupo dos Novos podem ser considerados, com suas variantes, numa linha convergente com
princípios do teatro popular propugnados pela corrente nacional-popular. No entanto, para não se
fazer uma leitura enviesada do trabalho do encenador, afirme-se que João Augusto não descuidava dos
elementos estéticos, formais de seu teatro, como se pode ler, implicitamente, neste texto de sua autoria:
�O Teatro (arte coletiva) é, ao mesmo tempo, forma e reflexo das sociedades que ele exprime e que ele
anima [...]. O Teatro, por suas virtudes próprias (irradiação direta, interação das presenças humanas,
liberdade ao espectador, participação espiritual, etc), tem um lugar privilegiado numa sociedade de
trabalho�, Plano de Trabalho nº 3. In: Texto do espetáculo Auto-retrato aos 40 anos. Salvador: Teatro Vila
Velha, 2004, p. 3. O seu teatro passava ao largo do didatismo das produções do Centro Popular de
Cultura, um meio de propagação doutrinária.
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quanto pelo elenco, comprometem a realização. Os tipos populares criados
por Francisco Pereira da Silva não são aprofundados pelos atores, o que leva
Vieira Neto a se posicionar contra a montagem, qualificando-a de
decepcionante (A Tarde, 04.08.1967). O colunista se excede nos comentári-
os sobre a encenação, como a exigir maiores vôos criativos sem levar em
conta o material que, embora de boa qualidade dramatúrgica, não é um
trabalho de fôlego como são outros textos do autor.

Dos intérpretes que compõem o elenco das duas peças, Neto destaca o
desempenho de Caio Veras, surpreendente como o Coronel Santana, em A
Nova Helena; de Mário Gusmão, �o ator correto de sempre�; de Olga
Maimone, �num papel feito sob medida para o seu imenso talento de come-
diante�, e de Paula Martins, �soberba em suas duas interpretações, valorizan-
do, com suas �gags� e trejeitos geniais, textos fracos em algumas situações,
tratando-se de peças que se propõem a fazer rir�.

Com o retorno de João Augusto que, ao partir para sua cidade natal,
Rio de Janeiro, afirmara �não tenho nenhum interesse pelo Sul. A gente deve
estar onde é útil� (A Tarde, 03.04.1967), o Grupo dos Novos lança-se na
empreitada de realizar o Festival Molière dos Novos. Com esse festival, o
Grupo comemora três acontecimentos significantes: a visita do ator Coquelin
a Salvador, em 1907, quando apresentou, em um único espetáculo, no
Polythema Bahiano, o terceiro e quinto atos do Cyrano de Bergerac e as Pre-
ciosas Ridículas 16; os cinqüenta anos de carreira de Procópio Ferreira, come-
morados nacionalmente, e o terceiro aniversário do Teatro Vila Velha. Do
repertório do autor francês foram escolhidas as comédias A Escola de Mari-
dos17 e O Médico à Força18, ambas dirigidas por João Augusto e levadas à
cena alternadamente.

Ao encenar os textos de Molière, João Augusto exercita as suas
potencialidades como diretor, dando uma roupagem nova e dinâmica às
comédias, nas quais se nota o toque característico do seu realizador, confor-
me Vieira Neto, ao comentar a montagem de O Médico à Força. Suas obser-

16 Embora não faça parte do período tratado aqui, vale a transcrição de um trecho do registro feito por
Lulu Parola, no Jornal do Comércio, coluna Cantando e Rindo, sobre a visita de Coquelin. O trecho da
coluna foi republicado no Jornal da Bahia, edição de 18 de outubro de 1967. �Não sei que foi maior
naquela cena augusta: se da arte, a majestade, em Coquelin glorioso, se da Bahia elegante, culta,
nobre e justa, luzindo numa noite pleno céu radioso. Não sei! Os olhos fecho [...] Sonho, e em sonhos
vejo Atenas se deslumbrando em triunfal festejo.�

17 ELENCO: Mário Gadelha (Sganarelo), Maria Helena Cardoso (Isabel), Paula Martins (Leonor), Passos
Neto (Ariosto), Roberto Duarte (Valério), Carlos Ribas (Ergasto), Cláudia Virgínia (Lisete), Antônio Goés
(Comissário), Juca Nunes (Lacaio). EQUIPE TÉCNICA: Maria Helena Cardoso (Figurino), Mário Gusmão
e João Augusto (Coreografia), Olga Maimone (Perucas), João Augusto (Cenografia e Direção). Estréia:
outubro de 1967.

18 ELENCO: Wilson Mello (Sganarelo), Carmem Bittencourt (Martine), Armindo Bião, Luiz Carlos Laborda
(Lucas), Mário Gadelha, Paula Martins (Jaqueline), Passos Neto, Maria Helena Cardoso (Lucinda), Luiz
Carlos Araújo, Antônio Goés, Carlos Ribas. EQUIPE TÉCNICA: Maria Helena Cardoso (Figurino), Con-
ceição Castro, Cilene Guedes, Juca Nunes, Luciano Diniz (Iluminação), Zilda Nogueira (Confecção de
Figurino), João Augusto (Elementos Cênicos e Direção). Estréia: outubro de 1967.
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vações nos dão a medida de como João Augusto imprimiu de �nuances iné-
ditas� os elementos cênicos, articulando-os de forma que a temática tratada
chegue ao público de maneira orgânica: �cenários modernos e funcionais,
ausência quase total de efeitos de luz, mise en scène equilibrada, com movi-
mentação estritamente indispensável�. (A Tarde, 16.10.1967) Ao enfatizar
esses pontos, o colunista observa que o encenador não se deixou levar pelos
excessos verificados em alguns espetáculos levados à cena nos palcos baianos.
Espetáculos que poderiam ser classificados de �festivais da anarquia genera-
lizada�.

Feitas essas observações, o olhar do crítico centra-se no elenco, credi-
tando ao ator Wilson Melo (Sganarelo) um desempenho que �dispensa co-
mentários�. A performance de Melo é admirável, segundo Vieira Neto. O ator
exercita em cena uma mímica extraordinária, dominando seu papel com a
�verve peculiar aos grandes comediantes�, mostrando em cena as suas qua-
lidades de intérprete �com mestria, digno dos melhores aplausos�. Da mes-
ma forma que o protagonista, Paula Martins (Jaqueline) e Luís Laborda (Lucas)
conseguem se destacar, valendo a observação de que Laborda mostrou pro-
gressos em relação a seus trabalhos anteriores. Para Carmem Bittencourt
(Martine), o colunista de A Tarde faz as observações que se seguem: a atriz
�personifica uma Martine autêntica, como se tivesse absorvido todo o espírito
da personagem, transportando-a até nós com tamanha facilidade a ponto de
metamorforsear-se através de excelente caracterização�. Embora faça restri-
ções à atuação de Maria Helena Cardoso como Lucinda, a jovem �rica se-
quiosa de amor�, Vieira Neto não deixa de registrar a qualidade dos figurinos
criados por ela. Ao conceber os trajes, a atriz-figurinista trabalha suas cria-
ções com sobriedade, conforme a época em que se passa a ação da peça,
mas imprimindo peculiaridades próprias, evidenciadas nos detalhes que acres-
centa a cada roupa.

Chama a nossa atenção o fato de o colunista classificar os espetáculos
da temporada como �festivais de anarquia generalizada�, sem mencionar
quais e de que forma esse elemento anárquico aparece na cena. Sem dar
pista mais concreta sobre tais ocorrências nem em que grau e gênero se
configuram, o certo é que a cena teatral baiana vai incorporando o
inconformismo, a paródia, o palavrão, a aproximação carnal com a platéia,
o �desrespeito� ao texto como obra a ser transposta para o palco tal qual foi
concebida pelo autor. Essas diferenças colocam a crítica �de orelha em pé�,
daí a afirmativa da anarquia generalizada que aparece nas encenações da-
quele momento.

De qualquer modo, o que se pode afirmar é que, em 1967, a cena
teatral baiana vê concretizar-se a primeira experiência do jovem Jorge Salomão
como diretor, tomando liberdades sobre o texto oitocentista de Joaquim Ma-
nuel de Macedo O Macaco da Vizinha e causando vivo interesse, tanto do
público quanto da crítica, que percebem os elementos inovadores inseridos
na montagem. Com a palavra, Jorge Salomão:
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Partimos do texto [...] e trouxemos até os nossos dias. O
texto [...] funciona como roteiro dentro do espetáculo. O
guarda-roupa é de 1920 e o espetáculo é feito como
cinema mudo, com cenas de iê, iê, iê e �gags� moder-
nas, etc. Para mim [...] tudo funciona como dado
indagativo, uma interrogação feita ao meu tempo. O tex-
to [...] oferecendo uma deliciosa intriga e havendo gran-
des possibilidades de livre expansão, com isso não quero
dizer que haja uma perda frente a qualquer texto. Não,
qualquer texto funciona, é livre e moderno. Dependendo
da concepção de mundo do diretor: como manejá-lo, seus
alvos e objetivos. Se a exigência histórica do teatro é ser
popular, popular pode ser qualquer autor. A praça é livre,
entremos nela. (A Tarde, 10.07.1967)

A digressão mostra por onde caminhou o encenador, ao conceber sua
direção para O Macaco da Vizinha, levando-o a incluir na trilha sonora inú-
meras canções compostas no estilo Jovem Guarda. Ao pontuar as cenas com
essa trilha sonora, o diretor dava suporte para que os atores criticassem seus
personagens, suas situações, por meio de música, dança e pequenas cenas,
�elevando o espetáculo a ponto de mistificador construtivo, que é o crítico�,
conclui Salomão sem deixar claro o que expressa na frase. Ao dirigir, em
1968, A boa alma de Setsuan, o mesmo encenador é acusado de tomar
liberdades com o texto de Bertolt Brecht e de fazer um espetáculo
beatlemaníaco.

Outro dado a considerar, para se ler a afirmativa da existência do �fes-
tival de anarquia generalizada�, é a estréia, em Salvador, de O Fardão, texto
de Bráulio Pedroso. O espetáculo, dirigido por Orlando Senna, foi aguarda-
do com grande expectativa, tal a publicidade em torno do evento e pelas
referências promissoras que cercaram a estréia de Bráulio Pedroso, quando
da montagem da sua comédia em São Paulo.

A encenação de O Fardão não agradou ao público, mas Francisco Barreto
não a qualifica como decepcionante. Para o crítico, o público censurou o
texto em função dos palavrões nele contidos. Em sua exegese sobre a ques-
tão, Barreto afirma que o uso do palavrão �pode ser considerado como uma
coisa normal para algumas pessoas, mas chegou a chocar a platéia�. Acu-
sando o autor de utilizar efeitos fáceis e sensacionalistas no tratamento do
tema, o crítico registra o embaraço do público com o espetáculo, �não só
pela inoportunidade� no uso dos palavrões, �como também pela maneira
grosseira como eles são ditos pelos personagens�. Ao concluir, diz textual-
mente:

Julgamos que um espetáculo patrocinado pela Secretaria
de Educação devia ter outro conteúdo, pois palavras de
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baixo calão estamos cansados de ouvir a todos os mo-
mentos na rua sem nada pagar. Se houve realmente cen-
sura na véspera [da estréia], achamos que a mesma de-
via ser mais severa. (A Tarde, 18.07.1967)

As montagens de O Macaco da Vizinha e de O Fardão, produções do
Teatro de Arena da Bahia, afirmam o grupo no cenário artístico de Salvador.
O Arena baiano foi criado em 1966 por remanescentes do Centro Popular de
Cultura (CPC), desarticulado depois do golpe. Em 1964, muitos dos partici-
pantes do CPC foram obrigados a fugir de Salvador em função das circuns-
tâncias conhecidas. Ao retornarem após o terrorismo cultural, �munidos de
sentido profissional e decididos a contribuir para o desenvolvimento do teatro
na Bahia, começamos com o que na época, nos parecia avançado. �Arena
Conta Zumbi� se nos afigura muito importante�, afirma Domingos Leonelli
(Jornal da Bahia, 11 e 12.06.1967), em extenso artigo onde conta a forma-
ção do Teatro de Arena, a construção de um teatro de madeira no Barracão
da Graça, antigo espaço no bairro do mesmo nome, onde se realizavam
feiras e exposições. Esse teatro levou quatro dias para ser construído e foi
perdido trinta dias depois, quando do encerramento da feira, gerando dívi-
das para o Teatro de Arena, embora Zumbi tenha se constituído em um suces-
so de bilheteria.

O prejuízo financeiro não afasta de sua meta o grupo que, em seguida,
coloca em prática um plano de montagem, pensado de forma a contemplar
um texto brasileiro e outro estrangeiro. A escolha recai sobre uma peça de
Oscar Von Pfhul que, dentro da visão dos participantes (Domingos Leonelli,
Harildo Déda, Soane Nick, Luís Lamego), representava algo �de novo no
plano de teatro para crianças�. A montagem de O Circo de Bonecos, dirigida
por Luís Lamego, estreou apressadamente. Na avaliação de Leonelli, �nos fez
provar o gosto das coisas feitas sem base [...]. Estragamos o texto com uma
montagem sem sentido nem direção�. A segunda montagem foi a de Terror e
Misérias do Terceiro Reich, sob a direção de Orlando Senna.

Com as encenações dos textos de Joaquim Manuel de Macedo e Bráulio
Pedroso, os diretores desenvolvem propostas que, embora de natureza diver-
sa, possuem, segundo Domingos Leonelli, alguns pontos de referência a se
juntarem na meta fundamental do grupo: �a busca de novas formas teatrais e
a informação cultural de que nos pretendemos veículo�. Leonelli considera O
Macaco da Vizinha uma �peça cocoroca�, que não valeria nem como infor-
mação histórica sobre o teatro brasileiro, mas, na visão crítica da montagem
de Jorge Salomão, coloca-se em discussão o pensamento de várias épocas e
gerações. Já a escolha de O Fardão é determinada pela sua modernidade e
valor informativo. Orlando Senna, ao trabalhá-la, objetiva reforçar os valo-
res do texto para modificar e criticar a visão de mundo do autor, como ocorre
com a montagem de O Macaco da Vizinha.
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Sobre O Fardão, Senna faz a seguinte observação:

[...] enfrento um texto desenvolvido em termos acadêmi-
cos europeus. Mas um texto que coloca (e felizmente não
tenta solucionar) uma faceta da problemática urbana: a
procura insatisfeita da glória, do poder, do prestígio de
um lado e, de outro, a resultante desta insatisfação. As
coordenadas psicológicas aparecem, com efeito, (em
Tenessee Williams são �causas�) das convergentes sociais
que determinam a existência passiva de um ser humano
em uma grande metrópole. �O Fardão� vai além da mos-
tra do estado atual e das relações entre personagens por-
que denuncia esta passividade, denuncia a importância
de um homem frente ao mundo, denuncia uma engrena-
gem que está bastante clara �por trás� do texto encena-
do. (Jornal da Bahia, 18 e 19. 06. 1967)

Retorno com o problema da censura, alertando que ainda não
adentramos o ano de 1968, �talvez o mais trágico de toda a história do teatro
brasileiro. A censura, seja oficial ou oficiosa (grifo meu), assume papel de
protagonista na cena nacional, desencadeia uma guerra contra a criação
teatral, torna-se incomodamente presente no cotidiano dos artistas�
(MICHALSKI, 1985, p. 33) e causa tensão entre eles, já que, diante do que se
veicula na cena, o posicionamento é divergente, revelando as subjetividades
dos envolvidos.

As discussões em torno do palavrão no teatro e das liberdades formais
configuradas na cena em transe preocupam os artistas e despertam a curiosi-
dade do público. Ao mesmo tempo, desencadeiam nos espectadores atos de
violenta rejeição. Dissemina-se uma virulenta reação contra as encenações
criadas no final da década de sessenta, quando dramaturgos e diretores pro-
duzem obras inseridas numa gramática que traz para a cena o real, em suas
variadas dimensões, estruturadas nas correntes mais radicais instaladas no
panorama da cultura brasileira. Mesmo pressionados pelo sistema autoritá-
rio, em suas ações políticas e econômicas, os artistas buscam, com seus tra-
balhos, superar os limites das linguagens exclusivas e engendram pesquisas
temáticas e formais que possam dialogar com a realidade e o imaginário do
país e suas relações com o mundo, sem perder de vista os problemas
concernentes à autonomia, à dependência e aos impasses decorrentes do
cerceamento da livre expressão, que reprime o pensamento crítico.

É nesse contexto que se dão os embates tal a diversidade de pensamen-
to. Esse variado leque de idéias desencadeia questões ideológicas que to-
mam a cena, pondo, de um lado, os artistas enquadrados como �formalistas�,
e, de outro, os que valorizam o �conteúdo� no viés politizado, dando mar-
gem a reflexões e manifestações artísticas tanto num campo como no outro.
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Em termos qualitativos, isso não diminui nem engrandece tudo o que se pro-
duziu, mas revela preocupações como a de Glauber Rocha, ao comentar
Terra em Transe, para ele um filme sobre política, o que o torna �político�,
�na medida em que todas as obras atentas no tempo em que vivem são
�políticas�� (Diário de Notícias, 05.03.1967). Situando sua obra no país de
Eldorado, porque lhe interessa discutir o problema geral do �transe latino� e
não apenas brasileiro, o cineasta afirma:

Transe é um �momento de crise�. É a consciência do
barravento que significa �momento de transformação�.
Antes de �Barravento� existe o �Transe�. Depois de Deus
e o Diabo, isto é, depois das dúvidas metafísicas, che-
gam as dúvidas políticas. Somente depois das crises mo-
rais o homem está preparado para a lucidez. Isto não é
filosofia. É uma explicação do que é e porque �Transe�. E
�Transe� é também a �crise em violência�. Entre o Som e
a Fúria, este momento entre o Som e a Fúria é o transe.

Em seu discurso, podem-se ler os dilemas da �geração em transe�, na
busca de comunicar seu ideário dentro do espaço fechado pelo sistema, fu-
gindo dos esquemas alienantes com que se quis enquadrar o pensamento e a
arte de vanguarda.

Cena 7 � Aproximações e desvios entre tendênciasCena 7 � Aproximações e desvios entre tendênciasCena 7 � Aproximações e desvios entre tendênciasCena 7 � Aproximações e desvios entre tendênciasCena 7 � Aproximações e desvios entre tendências

Em janeiro de 1968, Álvaro Guimarães encontra-se em Salvador, vindo
do Rio de Janeiro, onde vive e trabalha, e expressa seu pensamento com
relação ao teatro que pretende fazer: teatro para provocar uma atividade
social. Um teatro que não descarte os programas de Chacrinha, Roberto Carlos
e Caetano Veloso. As referências a Chacrinha e a seu programa de televisão
passam a ser vistas como um dado a ser considerado pelos artistas e intelec-
tuais, não apenas como objeto para analisar as influências desse apresenta-
dor e desse veículo da cultura de massa no Brasil. Seguindo as pegadas de
Hélio Oiticica, observo a leitura que ele faz do programa de Chacrinha, apro-
ximando-o do teatro, para muitos uma heresia. Heresia que os tropicalistas
cometem sem pudor, percebendo a televisão como um interlocutor, mesmo
que esta se mostre �descaradamente norte-americana e erigida em critério de
uma única modernização para todo o país� (MARTÍN-BARBERO, 2001, p.
280). Contudo, traz para o telespectador elementos da cultura brasileira �
ainda que pelos filtros paulista e carioca �, já que incorpora em seus quadros
não apenas tecnocratas, mas artistas e intelectuais, muitos deles egressos do
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Centro Popular de Cultura (CPC). O projeto da televisão no Brasil, naquele
momento, abre espaço para a existência de um programa que possibilita a
Oiticica enxergar elementos textuais do espetáculo teatral em voga ou a ser
feito na década seguinte, não mais sob o signo da geléia geral, mas sob
outros códigos.

Fui ao programa de Chacrinha, servir de júri [...].
Chacrinha é realmente incrível, e, pela primeira vez, senti
que o �público�, na platéia, é tão participante quanto os
que estão no palco. Há um calor comunicativo que me
lembra o papel do coro na tragédia grega, que era repre-
sentante do povo, ou da coletividade, para os gregos,
mas só que aqui a sublimação deles é outra coisa: é o
deslanchamento da ação sem sublimação,
ultraimprovisada, contando com o imponderável mesmo,
o cenário é estranhíssimo, pois parte da platéia entra pelo
fundo do palco, além das ações de todo o mundo do
programa19.

Para o encenador baiano, o que interessa é provocar o público e �trazer
para o teatro o delírio dos auditórios, a violência dos marginais (Mineirinho,
Atleta e tantos outros)�. Ao mesmo tempo, pretende incorporar, em seus espe-
táculos, a violência que ele identifica em Derci Gonçalves e na voz de Carmem
Miranda, no charme de Roberto Carlos e na poesia de Caetano Veloso. Além
disso, Álvaro Guimarães deseja trazer para a cena

[...] o nojo dessa paisagem ensolarada verde-amarela com
um tiro no sol; e a permanência permanente do desastre.
[...] É preciso arrastar nossa sujeira, nossos equívocos,
como um grito [...] todas essas imagens do mundo mo-
derno (Batman, Joan Baez, �Blow Up�) de uma maneira
desarrumada, informal, desvairada como num carnaval.
(A Tarde, 12.01.1968)

Essas idéias vão nortear a encenação de Uma Obra do Governo, espe-
táculo que Álvaro Guimarães cria em Salvador, concebido como um panora-
ma da política brasileira �desde Pedro Álvares Cabral�, conforme suas pala-
vras em carta enviada ao produtor do espetáculo, Vieira Neto. Nela, o
encenador aponta as maneiras pelas quais vai abordar o texto de Dias Go-

19 Hélio Oiticica, em carta escrita no Rio de Janeiro, datada de 8 de novembro de 1968 e remetida a
Paris, onde se encontrava a artista Lígia Pape. O texto foi transcrito de um dos painéis da exposição Tudo
é Brasil, no Instituto Itaú Cultural, em São Paulo, em janeiro de 2005, evento que contou com a curadoria
de Lauro Cavalcanti e foi produzido pelas equipes do Instituto Itaú Cultural e do Paço Imperial.
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mes, tomando-o como uma análise da vida política nacional, a falência da
cidadezinha interiorana �esmagada pelo Pentágono�, prometendo que a elei-
ção de Odorico �será feita com a votação da platéia [...]. Construiremos um
espetáculo nervoso, vibrante! O público ficará em transe!� (A Tarde,
02.02.1968).

Essas e outras informações sobre a montagem tomam conta dos jornais
no início de 68 em Salvador, mas não abafam a notícia auspiciosa: �já se
pode ir ao TCA sem gravata e paletó�. Desde sua inauguração, a norma é
cumprida rigidamente, revelando a que público se destina a grande casa de
espetáculos. No entanto, durante a temporada do Miniteatro da Guanabara,
fadada ao fracasso por falta de público, �devido a exigência de paletó e
gravata�, o Diretor do Departamento de Difusão Cultural da Secretaria da
Educação, professor Luís Henrique Dias Tavares, decide acabar com a
obrigatoriedade, impedindo a transferência da peça para o Teatro Vila Velha,
que atrai a grande parcela do público da cidade à época, não apenas pela
informalidade, mas, principalmente, pela compreensão do que seja o fenô-
meno teatral e de que público quer atingir.

Retornando aos preparativos para a realização de Uma Obra do Gover-
no, encontrei nas fontes primárias inúmeras declarações do seu diretor. Álva-
ro Guimarães revela-se um artista sintonizado com o pensamento corrente no
que toca ao fazer teatral e confirma também as suas influências. Ao conceber
a encenação, não perde a oportunidade de afirmá-la revolucionária. Entram
como elementos textuais na sua cena características dos programas de audi-
tório, atores dizendo o texto em tom operístico, utilização de música de vários
estilos, desde o clássico até o popular. A inclusão de signos da cultura de
massa, dos espetáculos circenses � os atores usam maquiagem carregada � e
do estilo hippie, nos figurinos e cenários, são indicativos da estética veicula-
da pela encenação.

Coincidentemente, João Augusto, premiado no concurso de dramaturgia
instituído pela Fundação Teatro Castro Alves20 com a peça A Morte de Quincas
Berro D�Água, inspirada na novela de Jorge Amado, prepara o espetáculo
que se tornará o sucesso da temporada de 1968, Stopem, Stopem!. Colagem
de textos de vários autores, traz em sua estrutura elementos heterogêneos,
como novela de rádio, show musical, revista, televisão, cordel, história em
quadrinhos, circo, ópera e folclore. Haroldo Cardoso divide a direção com
João Augusto e ambos comandam uma equipe com três cenógrafos e expres-
sivo elenco, em termos qualitativos e quantitativos.

Enquanto o teatro procura dar conta das inquietações da época e do
seu próprio fazer como linguagem, a Cidade do Salvador vai presenciar o
aparecimento, no seu espaço, dos hippies, �tipos estranhos que circulam di-
ariamente pela cidade�, com suas roupas extravagantes e cabelos compri-

20 Embora denominada Fundação Teatro Castro Alves, a instituição não se constitui legalmente como tal,
situação que se configura até o presente.
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dos. Salvador começa a atrair anônimos e famosos, como é o caso das apa-
rições esporádicas de Mick Jagger e Scott MacKenzie, noticiadas pelo jornal
A Tarde, na edição de 16 de março de 1967.

Pode-se afirmar que, a partir desse ano, descobre-se a Bahia como lo-
cal onde se pode gozar, hedonisticamente, a natureza e a cultura, manifesta
em suas características luso-afro-indígenas, que dão identidade ao baiano.
Os conteúdos libertários veiculados pelo tropicalismo, traduzindo em sua
escritura a visão do encontro entre o arcaico e o moderno, apontam esse
locus como possibilidade de um viver como resposta resistente, ainda que
individual, ao autoritarismo. É notável o deslocamento de pessoas para Sal-
vador no final da década de sessenta, fluxo intensificado a partir dos anos
setenta, quando os valores contestatórios da contracultura aparecem afirma-
tivamente como contestação ao regime militar ou à ordem social determina-
da por esse viés autoritário. É nesse cenário que se mostram os sujeitos (artis-
tas, intelectuais, estudantes, profissionais liberais, entre outros), reafirmando-
se não apenas pela a exacerbação da subjetividade, mas também por um
posicionamento consciente, objetivo e firme contra a negação da liberdade,
a visão conservadora e moralista da classe média e a extrema racionalidade
com que se quer organizar e ler o mundo.

Em Salvador, o movimento estudantil congrega universitários e
secundaristas e toma as ruas da cidade, manifestando-se contra a Lei Orgâ-
nica do Ensino, o acordo MEC-USAID e a Reforma Universitária. São recor-
rentes os confrontos com a polícia no Centro da cidade. Já se faz sentir a
atuação da linha dura das Forças Armadas, com a substituição, no poder, de
Castello Branco, o general que ia ao teatro, pelo general Costa e Silva. Na
Bahia, as ações repressivas contam com o apoio ou a omissão do Governa-
dor Luís Vianna Filho. (FRANCO, 1994, p. 139) A rainha Elizabeth visita Sal-
vador em 4 de novembro de 1968. A cidade a recebe com pompa e circuns-
tância. Arma-se a cena bem ao gosto das imagens tropicalistas: o povo nas
ruas para ver a passagem da rainha, o desfile em carro aberto, a visita ao
Museu de Arte Sacra e ao Mercado Modelo, local em que �autênticas baianas�
dão as boas-vindas ao casal real, recepção com direito a iguarias como
beijus e sucos de pitanga e mangaba. Essa festança também ocorre no Rio de
Janeiro. Para uma medida do que significou para o Brasil a visita da sobera-
na inglesa aos trópicos, retomo a carta de Hélio Oiticica para Lígia Pape. A
longa citação dimensiona o fato, já que o acontecimento é visto criticamente
pela ótica de um artista comprometido com as experiências vanguardistas
que resultaram no fenômeno do tropicalismo. Encontramos no texto de Oiticica
elementos que sobressaem, enquadrados que são por esse olhar que vê a
passagem da rainha como um teatro despudoradamente brasileiro.

Outra coisa louca que vi ontem: a rainha Elizabeth, da
Inglaterra, passou a poucos metros de mim, na rua, num
enorme carrão Rolls Royce, pintada feito uma vedete ou
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miss. Batom carmim, a cara branca carnuda, pareceu-
me sabe o quê? A grande bicheira desfilando de carrão,
como se estivesse dizendo: �eu é que sou boa, ouviu,
seus merdas�, pois a malandragem dela é bem como a
de um bicheiro � viver bem, ser admirado, e diante deles
todo o mundo é otário. Fiquei gostando da rainha: é como
a miss, a vedete, etc. Velhas corocas, crianças, mães, todo
o mundo corria loucamente, excitadíssimo para ver a
supermãe, �a mulher� que passava. Verdadeira loucura
coletiva. O pessoal da Mangueira desfilou para ela na
embaixada, e devem ter-se sentido realizadíssimos, pois
vestem-se todo ano de nobres, mesmo de reis e rainhas,
e de repente aparece a rainha, imagine só que análise
grupal genial! Isso é que é bacana hoje: a rainha,
Chacrinha, Elizabeth Taylor, todo o mundo é a mesma
coisa, como se num gigantesco teatro onde tudo aconte-
ce � o consumo teatro ou a própria geléia geral [...].

Nesse cenário festivo-patriótico-repressivo e kitsch surgem críticas con-
tundentes, não somente aos estudantes, mas a todos os grupos que se mani-
festam reativos ou buscam uma confrontação com o Estado. Elaboram-se
discursos contra a irracionalidade de certas posições políticas e estéticas. As
diversas forças que se posicionam no interior da cultura se defrontam, provo-
cando fissuras por vezes enfraquecedoras da resistência, tornando o momen-
to histórico agônico e perturbador. E é nele que os artistas de teatro criam e
constroem as suas trincheiras, seguindo uns a tendência do teatro pelo teatro,
pecando pela ausência total dos fins; outros insistem em fazer um teatro co-
mercial, de acordo com a visão burguesa, que o torna uma mercadoria. Por
fim, os idealistas ou românticos, preocupados com a criação, a pesquisa, as
limitações do público. É assim que o encenador João Augusto vê o teatro
baiano, ao se encerrar o ano de 1967. Essa reflexão, contudo, não paralisa
sua atividade criadora nem a do grupo sob sua responsabilidade. João
Augusto, Álvaro Guimarães e Orlando Senna são responsáveis por animar,
de maneira instigante, a cena baiana em 1968.

A produção de Uma Obra do Governo (Álvaro Guimarães), de Stopem,
Stopem! (João Augusto) e de A Companhia das Índias (Orlando Senna) revela
encenadores �antenados� com os acontecimentos estéticos e políticos da
época. Na diversidade de suas posturas e encenações, encontram-se ele-
mentos formais e temáticos longe dos esquemas tipificados como manifesta-
ções esteticistas ou que possam ser enquadradas como simplesmente comer-
ciais. No entanto, nos trabalhos de João Augusto e Orlando Senna aparecem
elementos vinculados a uma tradição brasileira, ecoando as proposições do
Teatro de Arena de São Paulo e do Grupo Opinião naquilo que propõem
como resistência dentro do programa nacionalista-popular. É importante, to-
davia, esclarecer que, nas encenações de Stopem, Stopem! e de A Compa-
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nhia das Índias, aparecem dados e valores que desestruturam a linguagem
realista e mostram a realidade vigente e a do público de forma desrespeitosa,
no tom proposto pela estética tropicalista que, em Álvaro Guimarães, é mais
assumida e exacerbada. O elemento alegórico presente nos espetáculos traz
as marcas da modernidade, projetando a realidade brasileira no que ela tem
de arcaico e de moderno, constituindo-se em uma contradição.

O texto de Dias Gomes Uma Obra do Governo21, popularizado mais
tarde pela televisão na novela O bem amado, foi escolhido por Guimarães
em função do seu gosto por contar história, �principalmente quando a histó-
ria faz História�. A peça é uma análise do processo político brasileiro nos
últimos dez anos, afirma o diretor, que vê, além disso, o retrato da nossa
miséria e essa terrível e quase desesperada alegria. �O texto é violento e
gosto dele por isso, como gosto da sua lucidez amarga, do humor circense e
de uma espécie de desacerto no qual se movem os personagens�. Ao discor-
rer sobre a linha que imprimiu na encenação, aponta-a como resultante de
sua visão de mundo, na qual mistura a paixão pela ópera, pela commedia
dell�arte e pelas velhas comédias do cinema mudo. Mescla-se a isso o enten-
dimento que tem de Salvador, um imenso palco destroçado e violento onde
transitam figuras arrasadas pela fome, pelo medo. Completando a reflexão a
respeito do processo criativo de Álvaro Guimarães, acrescento as palavras
do seu assistente de direção Ivan Leão:

Por entre os nossos rostos sujos de suor e maquiagem,
nossa mensagem sai e vai ao público, atingindo-o na
face, imprimindo neles o nosso suor e manchando-os de
pintura como se tivesse havido entre nós um ato de amor
violento em que nossas caras tivessem se esfregado num
frenesi de paixão. (A Tarde, 30.03.1968)

Sobre a encenação, Francisco Barreto observa que é fruto da inteligên-
cia, do poder criativo e renovador de seu diretor, mas não corresponde a
essas qualidades que lhe são inerentes. O olhar de Barreto detecta a exacer-
bação de elementos eróticos, ousados, �procurando efeitos e resultados que
achamos dispensáveis�, chegando a desvirtuar o texto de Dias Gomes. A
ação da peça acontece numa cidade do interior, onde o prefeito tenta, de
todas as maneiras, inaugurar o cemitério, sem conseguir. A longevidade da

21 ELENCO: Ari José (Odorico), Sônia Dias (Lenilda), Adson Lemos (Cotinha), Ivã Igor (Ordovino), Carlos
Pinto (Maneco Pedreira), Lícia Margarida (Popó), Paulo Fernando (Moleza), Ivan Leão (Mestre Ambrósio),
Deni Araújo (Dudu), Eduardo Cabús (Dirceu Borboleta), Antônio Carvalho (Vigário), Luís Martins (Bebeto).
EQUIPE TÉCNICA: Paulo Guimarães (Fotografias), Emanuel Araújo (Cartazes e Programa), Mário Ca-
beleireiro (Perucas), Diogo Carvalho (Sonoplastia), Cláudio Barreto, Fernando Bastos (Iluminação), Jandito
(Direção de Cena), Gisédio Gomes (Contra-Regra), Ivan Igor (Diretor de Publicidade), Ivan Leão (Diretor
de Produção e Assistente de Direção), Luciano Figueiredo, Tourinho Brandão, Álvaro Guimarães (Cená-
rio), Direção e figurino (Álvaro Guimarães). Estréia: abril de 1968.
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população tem suas causas nas condições climáticas e na vida tranqüila. O
cemitério, a obra do governo, termina por ser inaugurado quando morre o
seu idealizador. Não se detendo na análise da concepção do encenador para
essa narrativa, Barreto avalia os desempenhos, apontando qualidades e de-
feitos na composição de cada personagem.

Como espectador, minha memória registra do espetáculo sua debocha-
da criação, seu tom grandiloqüente, a inexistência de traços psicológicos na
caracterização dos personagens. Todas as atuações estavam marcadas por
uma gestualidade referenciada no gestus social, brechtiano, na forma como
José Celso Martinez Corrêa o trabalhou, ao dirigir o elenco de O Rei da Vela,
gestualidade muito bem realizada por Renato Borghi. A maquiagem carrega-
da e exagerada na linha circense, os figurinos de cores berrantes e a sonoplastia
em altíssimo volume compunham a cena, na qual os intérpretes atuavam
num registro próximo da chanchada. Álvaro imprimia na cena uma
multiplicidade de significações, possibilitando ao espectador retirar dela ou-
tros significados, uma qualidade do conteúdo alegórico identificada na mon-
tagem de Uma Obra do Governo. Do elenco, fica a lembrança da criação de
Adson Lemos para a personagem Cotinha e de Eduardo Cabús para Dirceu
Borboleta, interpretações antiilusionistas por excelência, um elemento esprai-
ado por todo o espetáculo, conferindo-lhe novidade e frescor.

Álvaro Guimarães toma o universo ingênuo da obra de Dias Gomes, a
cidade interiorana com seus tipos característicos, para colocá-lo numa outra
dimensão, orgiástica, barroca, escrachada. Toda a corrupção, o jogo de inte-
resses, a sexualidade reprimida contidos na farsa são exacerbados pela ence-
nação. A leitura do encenador vai além do esquematismo do texto. Ficam evi-
dentes na escritura cênica de Guimarães os ecos da estética de José Celso.

Nos recursos violentos utilizados para fazer o texto chegar ao especta-
dor, na concepção e na materialização das personagens, extremamente
exteriorizadas e destituídas de psicologismo, na gestualidade grosseira, na
sonoplastia estridente, nas marcações povoadas de imagens delirantes e nas
liberdades poéticas, encontramos analogia com aquilo que Rosenfeld (1985)
identifica como fruto de ira recalcada, marca do teatro agressivo realizado
entre os anos de 1967 e 1968.

Impossibilitados de exercerem a sua expressão criadora na totalidade e
diante dos conflitos decorrentes da necessidade de mudança e da manutenção
dos padrões vigentes, os artistas exacerbam os conteúdos provocativos �através
da irrupção dessa ira vomitando visões obscenas, blasfemas e asquerosas�, tor-
nando o palco �eventualmente, em verdadeiro purgante, em lugar escatológico,
tanto no sentido fecal como religioso�. (ROSENFELD, 1985, p. 51) Esses elemen-
tos potencializam o texto de Dias Gomes, atraindo sobre a montagem a sanha
da censura, levando o coronel Luís Artur a afirmar que �Álvaro Guimarães intro-
duziu modificações em Dias Gomes e isso um diretor não pode fazer� (Jornal da
Bahia, 03.04.1968), em um evidente exemplo da descabida ingerência das au-
toridades militares sobre assuntos de ordem estética.
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Se, por um lado, a censura age de forma truculenta, por outro, os críti-
cos baianos se opõem fortemente ao inconformismo que é mostrado em cena
pelas alegorias, cujas significações estribam-se no delineamento do individu-
al sobre o social. Apontando o dedo acusador para as formas de expressão
desprovidas de propósito, aquelas que apenas escandalizam, os críticos in-
surgem-se contra os elementos discordantes que a montagem veicula. Acre-
ditam serem estes apenas um ato de inconformismo pelo inconformismo. Sobre
o tema, Sóstrates Gentil faz a seguinte reflexão:

O que desejamos é deixar a advertência para um fenô-
meno que estamos a observar no setor de teatro. A moci-
dade rebelde sabe o que deseja e, por isso, devemos não
só fazê-la (sic), mas, sobretudo trazê-la a raciocinar
conosco no teatro, porque com ela estamos em todos os
palcos em que ela atua, não como platéia, mas como
figura do seu espetáculo. É esta apenas a liberdade que
todos desejamos. (Jornal da Bahia, 05.04.1968)

Embora Gentil não tenha endereçado claramente a advertência, o fato
é que ela surge logo após a estréia de Uma Obra do Governo e é resultante
não só do espetáculo como também das declarações de seu criador. Álvaro
Guimarães, no Jornal da Bahia, na edição referente aos dias 31 de março e
1° de abril de 1968, afirma:

Apesar de uma firme doutrinação racionalista, sempre
achei o �cogito� cartesiano um troço sem mistério, e nun-
ca acreditei que o infinito fosse aquele símbolo matemá-
tico que parece um oito deitado [...]. Assim digo que para
este espetáculo pensei em Guimarães Rosa, certas gravu-
ras duma fase de Emanuel Araújo, na sujeira e na mistura
de nossos erros, na alegria rasgada das festas de rua em
Salvador, Caetano, nos discursos de Rogério Duarte [...].
A estória de Dias Gomes reuniu tudo isso em imagens
muito particulares, muito próprias.

Enquadrada como uma manifestação artística eivada de irracionalismo,
a encenação, em si polêmica, provoca discussões entre artistas e intelectuais.
Esse componente irracionalista, visto como negativo, na criação de Álvaro
Guimarães não lhe é imputado particularmente. Se tomarmos como referên-
cia as críticas ao trabalho de Glauber Rocha, José Celso e Caetano Veloso,
matrizes que são da estética tropicalista, veremos recorrentes afirmativas da
presença desse conteúdo em suas obras. Esclareço, no entanto, que nem
todos comungavam da mesma opinião, conforme o seguinte argumento:
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[...] como são inúteis as advertências. Pois constatamos
que algumas das mais importantes manifestações cultu-
rais da realidade brasileira atual vêm arrebatar com fúria
e furor esse esquematismo crítico, essa ótica escrupulosa,
esse catedratismo revolucionário.

[...]. Através do irracionalismo conseqüente descortinamos
� antes de propriamente condenarmos ou louvarmos � as
raízes culturais dos autores citados. (BRITO, 1968, p. 3)

Visando a clarificar a citação, é interessante destacar de que maneira
Jommard Muniz de Brito esboça os temas-problemas do irracionalismo con-
seqüente: a situação limite-confluência-superação entre o bom e o mau gos-
to, o choque entre o caos e a disciplina, entre os fragmentos e a totalidade,
entre a lógica e o absurdo, a disposição, a intencionalidade de agredir, de
�currar� o espectador, não somente através de um �distanciamento crítico�
mas, sobretudo, por meio de uma violentação que vai do plano físico ao
ético. Esses temas estão representados na encenação de Uma Obra do Go-
verno.

A montagem problematiza questões, provocando acirrados debates. A
querela toma vulto quando o Esporte Jornal publica uma carta na qual Dias
Gomes acusa o diretor de ter desvirtuado seu texto e de tê-lo encenado nos
moldes de O Rei da Vela. A carta também foi publicada por Guido Guerra,
em sua coluna Ontem e Hoje. (Diário de Notícias, 14.05.1968)

Embora pairem dúvidas quanto à autoria da carta, transcrevo um trecho
no qual Dias Gomes se posiciona contra as interferências do encenador na
transposição de sua obra dramática para o palco:

Não que seja contra o uso dos palavrões no teatro, muito
menos contra a exploração de temas eróticos. Tudo cabe
num palco, desde que dramaticamente justificado e colo-
cado em nível de obra de arte. O palavrão pode e deve
ser usado pelo seu poder de síntese, em situações em que
se impõe quer por exigências realistas ou até mesmo es-
téticas [...] Com o que não concordo � e aqui vai meu
protesto � é com a �colaboração� [...] do Sr. Álvaro [Gui-
marães], incluindo em meu texto palavrões e cenas que
não escrevi. Para tal seria preciso que ele estivesse por
mim autorizado [...] Lançar mão de um texto que não foi
escrito visando tais fins para torcê-lo, adaptá-lo a propósi-
tos estranhos aos implícita e explicitamente visados pelo
autor, sem autorização deste, além de ser um abuso de
confiança, é uma atitude artisticamente desonesta. (grifo
meu)
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O teor da carta revela um ponto de vista autoritário, ou seja, aquele que
delega ao texto dramático o lugar primeiro na hierarquia do palco. Palco fecha-
do, que não se sustenta desde que Artaud preconizou sua morte, conforme o
texto O Teatro da Crueldade e o Fechamento da Representação. (DERRIDA, 2002,
p.149-177) O teatro já não comporta a escravidão ao autor, ainda mais se
levarmos em conta o momento histórico. Em 1968, o que se quer é romper com
a rigidez, com o autoritarismo, com a idéia de verdade única, e o teatro trilha
essa estrada. Se tomarmos o pensamento artaudiano como um norte para se
olhar essa polêmica em torno do texto dramático e da concepção cênica de Uma
Obra do Governo, veremos que o embate configura tensão na cena, já que �o
espetáculo agindo não apenas como um reflexo mas como uma força� (ARTAUD
apud DERRIDA, 2002, p. 158) desestabiliza a relação de dependência que se
quer do teatro com a obra dramática, o �imperialismo da letra�. O choque pro-
vocado pela encenação de Álvaro Guimarães aparece no texto de Guido Guer-
ra, do qual lanço mão para fazer aflorar aspectos formais vistos em cena:

Carlos Pinto entra em cena e profere um palavrão sem
sentido, ninguém entende nada. Paulo Fernando dirige-
se para a platéia, dialoga, de modo inaudível, com ela.
Uma atriz, logo no início, tão logo vê Glauber [Rocha],
joga-lhe um beijo ao invés de preocupar-se com o de-
sempenho de seu papel. De repente, os atores deixam o
palco promovendo uma autêntica baderna. O que vive
um homossexual dirige-se para um casal e diz-lhe:

- Ele veio com a mulher pra não dormir comigo.

E, entre gritinhos nervosos, atrizes e atores põem-se a dar
cachações nos assistentes. E ao fim do espetáculo, de-
monstrando a boa educação, inclusive doméstica, que
possuem, propõem-se os atores a dar banana ao públi-
co, quando deveriam colhê-las para si mesmos, tal o pés-
simo nível da montagem com a qual conseguiram, não
apenas insultar a platéia, mas também [...] a cultura
baiana, com essa inequívoca demonstração de frescura
a que deram o apelido de espetáculo psicodélico. (Diário
de Notícias, 09.04.1968)

Do Rio de Janeiro, onde se encontra, Álvaro Guimarães responde a
Graccus, responsável pela publicação da carta no Esporte Jornal:

Alguns viram no meu espetáculo [...] uma cópia de �O
Rei da Vela� ou �Roda Viva�. Poderia admitir longinqua-
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mente uma espécie de influência, dado ao peso da im-
portância da obra de José Celso Martinez Corrêa. Sou
consciente do meu trabalho a ponto de saber das minhas
diferenças e discordâncias da linha adotada por Zé Cel-
so, e seu sentido de pesquisa. Duas coisas nunca me fal-
taram: talento e coragem. Talento até para copiar (se fos-
se o caso!) e coragem para admiti-lo. (A Tarde,
22.05.1968)

Em Salvador, o crítico Sóstrates Gentil posiciona-se favoravelmente ao
encenador e, em crônica publicada no Jornal da Bahia (18.08.1968), acusa
aqueles que condenam a montagem de Guimarães. No dizer do crítico, �a
oligarquia cultural baiana não gosta dos jovens que realizam e por isso ata-
caram Alvinho Guimarães�.

Ainda sob o fervor da polêmica, estréia no Teatro Vila Velha Stopem,
Stopem!, que atrai expressivo público interessado em ver de que forma João
Augusto colocou em cena, negando ser uma �colcha de retalhos�, os textos
de William Shakespeare, James Joyce, Daniel Defoe, Bernard Shaw, Alfred
Jarry, Alexandre Dumas, Vladmir Maiakóvski, Hans Staden, Pero Vaz Cami-
nha, Oswald de Andrade, Mário Faustino, Dalton Trevisan, Olavo Bilac, entre
outros, em uma colagem pensada em função de uma mise en scène, confor-
me seu criador. Dizendo-se cansado de reescrever um texto em função da
encenação, João Augusto informa que tanto a dramaturgia nacional quanto
a estrangeira a que tem acesso são insuficientes para o estágio atual do
nosso teatro. �Já foi dito que dispomos apenas ou de textos �bem comporta-
dos�, ou textos brechtinianos e clássicos. Em todo caso, os diretores têm sem-
pre que �atualizar� ou �adaptar� à nossa realidade esses textos� (Jornal da
Bahia, 18.05.1968), conclui o encenador. A afirmação não deve ser tomada
de maneira radical, tendo em vista que, por essa época, novos dramaturgos
surgem no país, procurando, com seus textos, dar conta da realidade: Antô-
nio Bivar escreve Cordélia Brasil e Abre a Janela e Deixa Entrar o Ar Puro e o
Sol da Manhã; Plínio Marcos nos dá Barrela, Navalha na Carne, Dois Perdi-
dos Numa Noite Suja, José Vicente revela-se com O Assalto. Na Bahia,
Ariovaldo Matos envereda pela dramaturgia, escrevendo significativos textos.
Não discuto as qualidades das obras quanto a sua carpintaria e seus temas,
mas confirmo o impacto causado ao serem levadas à cena.

Preocupado em atrair um público específico para o evento, �o único
que interessa ao teatro, o estudante e o homem do povo. Daí o �difícil-fácil�
que algumas pessoas descobriam no espetáculo�, João Augusto coloca-se
na tendência de engajamento, prefigurado pelos postulados de uma arte que
se quer revolucionária. Ao destinar seu teatro ao homem do povo, o encenador
situa-se, solidário, junto a ele. Assume, portanto, o papel do artista compro-
metido com as causas populares, sua lutas, seus anseios. Vemos tal postura
consubstanciada nas reflexões de Walter Benjamin sobre o papel do autor
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como produtor. Em suas considerações, o pensador alemão discorre sobre o
engajamento, a participação do �especialista� como um mediador, aquele
que tem sob a sua responsabilidade a �refuncionalização do romance, do
drama, da poesia�, além de outras atividades que o tornarão ativo dentro de
uma tendência, cujo teor aumentará �a qualidade técnica do seu trabalho�.
(BENJAMIN, 1994c, p.136)

Analiso o trabalho de João Augusto junto ao Grupo dos Novos nessa
perspectiva, evidenciando também, e, sobretudo, as qualidades estéticas dos
espetáculos que realizou, confirmando a não-contradição entre a tendência
à qual ele se filia e a qualidade das obras. Parafraseando Benjamin (1993, p.
121), a tendência de uma obra teatral só pode ser correta do ponto de vista
político quando for também correta do ponto de vista teatral. A ação de João
Augusto enquadra-se nessa visão, afastando-se dos postulados mais radicais
dos cepecistas, em sua fase inicial, embora o Centro Popular de Cultura da
Bahia, ao produzir espetáculos sob a direção de Álvaro Guimarães, não te-
nha descuidado dos aspectos artísticos da cena. (LEÃO, 2006, p. 191-193)
Embora considere a ação de João Augusto nessa perspectiva, não vejo como
categorizar seu trabalho no interior de uma proposta contracultural.

Ainda sobre Stopem, Stopem! , seu criador faz a seguinte reflexão:

Esse público está misturado no texto. É para gregos e
troianos. O que interessa é fazer VER e OUVIR. Quem
puder fazer as duas coisas ao mesmo tempo (de modo
diferente) entenderá todo o espetáculo. Estes terão um
prazer maior. Não importa que não entendam tudo. Por
isso mesmo há coisas repetidas, insistentemente repeti-
das (embora de maneiras diferentes) no espetáculo. Por
isso ele precisa ser longo. (A Tarde, 25.05.1968)

A encenação distancia-se do realismo psicológico e seu criador nega
seu enquadramento na estética preconizada como �hippie�, �psicodélica� ou
mesmo �tropicalista�. Para João Augusto, o tropicalismo, já naquele momen-
to, precisava de uma outra dimensão. Ao ser questionado sobre Stopem,
Stopem! ser um espetáculo antropofágico, assim se manifesta:

Claro que concordo. Ou você acha que essa antropofa-
gia é gratuita? Estamos ou não estamos na Bahia? [...]
Glauber fala do antropofagismo em que vive o intelectu-
al baiano [...]. Mas esse antropofagismo é apenas sinto-
mático. O maior, o que domina atualmente o País foi o
que nos interessou. Não podia deixar de aparecer num
espetáculo que tenta captar, mostrar e comentar a nossa
realidade � recusando-a, agredindo-a, gritando para que
ela seja modificada. (A Tarde, 18.05.1968)
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O impacto causado pelo trabalho apresentado pelo Grupo dos No-
vos confirma a expressiva dinâmica do teatro baiano em 1968 e reflete o
espírito do tempo. As tensões resultantes da contestação do sistema por
parte da juventude geram discursos literários, teatrais, musicais, plásticos.
Os acontecimentos de maio na França e as manifestações estudantis nos
principais centros urbanos do Brasil propõem mudanças nas estruturas
sociopolíticas. A juventude universitária coloca-se como a vanguarda de
uma revolução cultural que se quer plena na união da política ao
humanismo, levando Glauber Rocha a afirmar: �os estudantes que co-
mandam a revolução cultural constituem uma estrutura inabordável por
gerações mais velhas, seja de esquerda ou de direita�. (Jornal da Bahia,
5, 6. 05.1968)

Continuando sua reflexão, ilustrativa das preocupações correntes na-
quele momento, o cineasta toma como referência o final de Passarinhos e
Gaviões, filme de Pier Paolo Pasolini, em cuja cena um dos personagens
come o corvo que prega ideologia, matando-a, sem que se caia no vazio, já
�que estamos na época da técnica e da arte�, afirma Glauber, para concluir
com a seguinte argumentação:

A tese de qualquer humanismo seria libertar o homem da
pobreza, desenvolver sua cultura até que ele, com meios
técnicos e espirituais, pudesse se dar ao prazer do consu-
mo ou da criação da ciência e da arte. Como as velhas
gerações não admitem a queda de seus deuses, surge o
abismo.

Não seria esse o abismo de que fala Nietzsche? Ultrapassá-lo é romper
com os valores estabelecidos. (NIETZSCHE, 1983, p. 227-265) Glauber Ro-
cha assegura seu ponto de vista no humanismo para responder aos �impérios
da técnica�. Cabe à nova geração lançar-se como corda sobre esse abismo
para se firmar como postuladora de uma �nova consciência�.

Indagado sobre a Bahia, do ponto de vista cultural, o cineasta ressalta
seu potencial, convencido de que o estado é o maior complexo cultural do
terceiro mundo, �por ser uma síntese do terceiro mundo�. Argumento que se
apóia no fato de esse complexo cultural contar com a marca da negritude.
No entanto, não deixa de esclarecer que �a cultura negra não deve ser vista
apenas como exotismo�, conforme a visão folclorizante, apaziguadora ou
ressentida que embaralha os contornos ou transforma tudo em palavra de
ordem.

Sobre a dimensão cultural da Bahia, Orlando Senna, que se prepara
para dirigir A Companhia das Índias, concorda com Glauber Rocha. Em sua
opinião, para a Bahia vir a ser um centro cultural importante, seria necessário
que a disputa entre os intelectuais deixasse o campo das �vaidades atingi-
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das� para se dar �em um campo de realizações�. Para tanto, eles deveriam
agir de forma a não se deixar esmagar pela atmosfera barroca, mas �ir de
encontro a ela e dela retirar a significação vital do espírito baiano em direção
a uma modernidade de ação. Uma atitude ativa e moderna frente à tradição
[...]�. Assim, a Bahia poderia tornar-se um centro cultural importante. Nesse
campo de realizações também estaria a Universidade Federal da Bahia que,
segundo Senna, �viveu uma época de esplendor porque Edgard Santos sou-
be compreender [...] que a Universidade não poderia concorrer em prestígio
com a do Brasil no que toca às unidades técnicas e de formação liberal. E
insuflou o ensino das artes�. Com a saída do reitor, sua obra foi interrompida,
acarretando o declínio das escolas de arte, principalmente da Escola de Tea-
tro. (LEÃO, 2006)

É nessa Escola de Teatro, desacreditada e sem cobertura financeira
suficiente para colocar em prática suas metas básicas, que Orlando Senna
vai encontrar apoio para encenar o texto de Nelson Araújo, A Companhia
das Índias22, uma produção do Teatro de Arena da Bahia, contando com a
colaboração da Secretaria da Educação e Cultura. É com alunos e profes-
sores da Escola de Teatro que o encenador vai compor o elenco de seu
espetáculo. Ao ocupar o Teatro Santo Antônio, cedido pelo diretor da insti-
tuição, reiteram-se as críticas por parte daqueles que não são acolhidos no
espaço universitário.

Depois de realizadas, em 1968, as encenações de A Mandrágora, de
Maquiavel, e A Escolha, de Ariovaldo Matos, espetáculos que obtiveram re-
percussão positiva por parte da crítica e do público, o encenador coloca em
cena a história de conspiradores que, do porto de Cartagena, almejam tomar
o poder de Eldorado, um país fictício, o mesmo onde se passa também a
ação de Terra em Transe. De acordo com Jerônimo de Almeida (Jornal da
Bahia, 06.06.1968), o texto �inspirou muitos dos elementos desenvolvidos
por Glauber Rocha� em seu filme.

A escolha da peça deve-se à sugestão do ator Harildo Déda.
Orlando Senna concebe sua encenação a partir da poética tropicalista,
mas não traz para seu espetáculo aquilo que se convencionou como a
�estética da porrada�. Seu espetáculo não agride o espectador. A comu-
nicação com o público se dá pelos elementos farsescos contidos no tex-
to, potencializados pelo diretor, ao utilizar a chanchada e a sátira para
veicular a problemática que se dá na republiqueta latino-americana: um
ex-Presidente (Anastácio Dominguez) planeja a retomada do poder e jun-

22 ELENCO: Harildo Déda (Anastácio Dominguez), Nilda Spencer (Rosélio Villarotas), Carlos Frei (San-
tiago Salcedo y Salmantinus), Maria Conceição Senna (Dolores Salmantinus), Antônio Miranda (Pancho
Carrasco), Antônio Carvalho (Nathanael Bigbye), Antenor Conceição (Tonto), Ariston Silveira, Armando
Costa, Ayana Lopez, Deolindo Checcucci, Dina Carvalho, Fred Gonçalves, Lúcia di Sanctis, Normalice,
Raimundo Eme, Simone, Tony Cal e Zoíla Barata (Coro). EQUIPE TÉCNICA: Genaro de Carvalho (Ce-
nário), Josito Rangel (Operação de Luz), José Moreira Daltro (Execução de Cenário), Orlando Senna
(Figurino, Iluminação e Direção). Estréia: junho de 1968.
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ta-se ao ex-Ministro (Rosélio Villarotas), ao embaixador (Santiago Salcedo
y Salmantinus), à sua mulher (Dolores Salmantinus) e ao conspirador
profissional (Pancho Carrasco). Esse grupo conta coma ajuda de Mr.
Nathanael Bigbye, representante de uma grande corporação econômi-
ca. Os eventos e os jogos de poder sucedem-se de forma confusa, evi-
denciando-se a baderna, inclusive com o Presidente de Eldorado en-
trando na jogada. Cabe ao povo, representado pelo coro, o papel de
coadjuvante. Mantido à distância, comenta a ação e espelha a realida-
de dos povos latino-americanos, forçando, com sua presença, o desper-
tar da consciência popular.

Escrita em 1956, a peça teatral A Companhia das Índias passou por
uma adaptação, sendo levada ao palco com a inserção de números musicais
e a atualização do enfoque político para o contexto da época, acentuando os
aspectos críticos do texto. Os elementos da estética tropicalista que organi-
zam a encenação de Orlando Senna beiram a superficialidade, o decorativo,
diluindo-se em uma mise en scène que se apóia na cenografia de Genaro de
Carvalho, um painel com círculos giratórios pintados com elementos da flora
e da fauna, marca do tapeceiro-pintor, cenografia descrita pela imprensa
como revolucionária, uma avaliação superestimada, já que não apresenta
componentes que possam inseri-la nessa categoria. O bom acabamento da
montagem e as interpretações do elenco central, notadamente a de Harildo
Déda, compondo Anastácio Dominguez, e Nilda Spencer, qualificam Orlando
Senna como diretor que sabe manipular conteúdos da linguagem teatral,
mas distante das ousadias criativas de Álvaro Guimarães e da inventividade
de João Augusto.

A montagem de A Companhia das Índias tem o mérito de revelar um
texto que, se não foi basilar para o filme Terra em Transe, antecipa aquilo que
a obra de Glauber Rocha explora exacerbadamente, fazendo avançar: a vi-
são de uma sociedade em crise, o jogo político, o populismo, as alianças de
classes, a realidade brasileira, vista através de uma metáfora, uma recriação
em Eldorado, e a análise da subpolítica em prática nas repúblicas latino-
americanas. Uma alegoria que atrai para si tanto a crítica de esquerda quan-
to a de direita, ao enquadrá-la como fascista e reacionária ou como subver-
siva e terrorista. Rompendo com a base realista dos filmes anteriores,
potencializando o sentido metafórico e retratando o país de forma estilizada,
Glauber Rocha fornece munição para aqueles que desejam criar na crise ou
em crise, sementeira do tropicalismo, no enfoque de Heloísa Buarque de
Hollanda. (1980, p. 55)
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A partir de junho de 1968, o movimento estudantil em Salvador toma
impulso. Os universitários em greve ocupam diversas unidades da Universi-
dade Federal da Bahia. Passeatas são organizadas e os estudantes tomam as
ruas centrais da cidade, o que desencadeia a reação da polícia. Os jornais
discutem a juventude estudantil brasileira. Para responder ao questionamento,
o Jornal da Bahia (13.06.1968) publica uma série de depoimentos que ten-
tam dar conta do problema. A título de esclarecimento e com o intuito de
levantar pistas para a compreensão do momento histórico, cabe a transcri-
ção creditada a István Jancsó:

Melhor seria perguntar o que se passa com o estudante
do após guerra mundial. Quero crer que os dias atuais
são dias de viragem, ou ao menos dias que antecipam a
viragem entre eras históricas. Evidentemente, essa colo-
cação é geral. De qualquer forma, parece-me que os ve-
lhos conceitos, mesmo aqueles que a minha geração se
habituou a utilizar, caducam. Nós estamos presos a estes
conceitos, o que torna difícil a compreensão de um fenô-
meno que não havia sido previsto. Por outro lado, os es-
tudantes e a juventude, em geral, não se preocupam em
explicar: a ação se lhes afigura mais importante, no que
têm razão. Eles negam valores e mitos. A sua negação
parte da intuição da bancarrota dos sistemas atuais [...].
O estudante, em termos gerais, intui que os atuais siste-
mas impedem a sua plena realização como ser humano
no sentido mais amplo e se rebela contra eles que tentam
enquadrá-lo. E isso é absolutamente positivo e é absolu-
tamente necessário.

Posta a questão, resta saber o que pensam, naquele momento, os jovens
diretores de teatro, Haroldo Cardoso, Jorge Salomão, Roberto Duarte e Lena
Franca.

Haroldo Cardoso, que prepara a montagem de O Soldado e o Sacris-
tão, título que escolhe para o texto As Desgraças de uma Criança23, de Martins
Pena, considera adequada a montagem de uma comédia de costumes no
atual movimento teatral baiano, a seu ver impregnado de montagens
tropicalistas, hippies e realistas. Delineando a encenação, estruturalmente

23 ELENCO: Gessy Gesse (Madalena), Waldemar Nobre (Manuel Igreja), Ivan Igor (Pacífico), Sônia Dias
(Rita), Reinaldo Nabuco (Abel). EQUIPE TÉCNICA: Miguel Calombrero (Cenário e Figurinos), Judy Spencer
(Sonoplastia), Paulo Guimarães (Fotografias e Slides), Jamison Pedra (Painéis e Desenhos de Slides), Laís
Ikissima (Coreografia e Expressão Corporal), Maria Anita (Diretora de Produção), Haroldo Cardoso
(Direção). Estréia: junho de 1968.
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�viva e atuante�, o encenador não quer chocar nem espera que a platéia faça
complicados raciocínios durante a recepção do espetáculo. Opina sobre o
tropicalismo, afirmando ser um blefe da mesma forma que o neotropicalismo.

Opondo-se ao teatro agressivo no que ele tem verborrágico, Cardoso
diz o seguinte: �agredir meia dúzia de pessoas chamando-as de cadáveres e
outras coisas é compensação. No fundo somos tão mortos quanto eles�. (A
Tarde, 21.06.1968) Ao investir contra os espetáculos que enquadra como
tropicalistas, coloca em cheque a proliferação na cena de �um profundo
revolucionarismo de affiches e placas de trânsito�, direcionando seu julga-
mento para a montagem de A Boa Alma de Setsuan, de Bertolt Brecht, na qual
vê certos elementos que não correspondem ao caráter revolucionário do dra-
maturgo. Sobre a encenação de Jorge Salomão, Cardoso comenta:

Placa de trânsito só é decorativa, revolucionária não me
consta que possa ser. Achar o nosso mundo um caos é
diferente da montagem de um texto [...] construtivo como
é �A Boa Alma�. Jogar fora um bom texto numa monta-
gem beatlemaníaca só entendo como burrice e das gran-
des.

Sua crítica à utilização de placas de trânsitos na cenografia de A Boa
Alma de Setsuan deve-se ao fato de elas aparecerem com freqüência nos
cenários criados para algumas montagens da época. Lembrar tal recurso é
registrar que ele foi utilizado diversas vezes por João Augusto. Ao colocar em
cena cavaletes com a frase �Estamos trabalhando para você�, o diretor do
Grupo dos Novos estabelecia uma conexão entre o fazer teatral e o trabalho
dos operários, prestadores de serviço à comunidade, já que tais placas re-
produziam aquelas colocadas, por exemplo, nas obras realizadas nas vias
públicas.

Pelo exposto e tomando como referência os argumentos de Jancsó,
Haroldo Cardoso não se enquadra totalmente na visão dessa juventude que
deseja quebrar com as estruturas, ou pelo menos as teatrais. Mas, ao mesmo
tempo que se posiciona contra as inovações, o experimentalismo e o teatro
agressivo, Cardoso declara-se da seguinte maneira:

Acredito no valor da humanidade, mesmo estando na
Bahia. Acho o marxismo bacaninha, leio muito Camus e
agora sou fã de Herbert Marcuse. Grito feito macaca de
auditório das transformações sociais [...]. Não acredito
no teatro na Bahia, sobretudo como está. [...] As coisas
podem mudar e devem; como, não sei com certeza. O
que faço vale alguma coisa na medida em que faço com
consciência, ainda assim não passa de mim mesmo.
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Colocando um limite para sua ação, Haroldo concebe a montagem do
texto de Martins Pena como um espetáculo que se propõe a fazer rir, afirman-
do: �será uma comédia de Martins Pena�. (Jornal da Bahia, 23 e 24.06.1968)

Jorge Salomão questiona a passividade dos encenadores diante do tex-
to teatral, postura qualificada de desconhecimento do que seja o fenômeno
teatral. Sua escolha por Bertolt Brecht pauta-se pelo caráter revolucionário de
seu teatro, sua elevação a um plano crítico, indagador da sua validade, dos
seus limites e das aberturas que propõe. Insurgindo-se contra a voz corrente,
no Brasil, da inacessibilidade ao povo do autor alemão, Salomão expressa-
se radicalmente contra, perguntando:

Por que inacessível ao povo? Qual o autor que não pode
chegar a ele? E o que é o povo? Uma idéia abstrata, um
dado estático? Essas idéias absurdas, ridículas, não têm
mais fundamentação nos dias de hoje. Por que um espe-
táculo para ser popular tem que ser mal escrito? Só por-
que será apresentado numa praça, escola ou fábrica? E
por que não Shakespeare, Brecht [...] numa praça, escola
ou fábrica? O teatro popular é um ato de inteligência?
[...] Essa bobagem toda é decorrente de uma falta de
formação cultural e no fundo de um grande medo. Por
que colocar empecilhos ou fabricar barreiras, quando o
melhor mesmo é caminhar? (Jornal da Bahia, 19 e
20.05.1968)

O encenador enfrenta questões pertinentes ao fazer teatral e suas rela-
ções com o receptor. Ao abordar o texto brechtiano, não se intimida diante da
�mística� criada em torno do autor alemão. Ao falar sobre a montagem de A
Boa Alma de Setsuan24, Jorge Salomão esclarece a concepção do espetácu-
lo, vinculando o conteúdo ao contexto onde se dá a realização. Ela é o refle-
xo de um Brasil espetacular, �país onde as máscaras são estouradas pela
fome e o subdesenvolvimento é iluminado pela luz atlântica�. Propugnando
para o espetáculo elementos para uma livre discussão e o �desempostamento�
da cena com imagens claras e diretas, Salomão vê os intérpretes como instru-
mentos de relação entre o mundo abordado e seu público. No seu entender,

24 ELENCO: Adson Lemos (O Barbeiro e o Sr. Chu Fu), Ari José (Ian Sung e Desempregado), Carlos Pinto
(Capenga e Wang, o Aguadeiro), Cláudia Virginia (Sobrinha, Velha Tapeceira, e Rapariga), Ivan Leão
(Primeiro Deus e Avô), João de Sordi (Policial, Homem e Bonzo), Lícia Margarida (Mulher e Matrona),
Luís Martins (Terceiro Deus, Sobrinho e Garçom), Deni Araújo (Segundo Deus, Cunhada e Sr.a Iang),
Marisa Rangel (Sr.a Chin e Sr.a Mitsu), Yumara Rodrigues (Chen Tê, a Prostituta e Chui Tá, o Primo),
Reinaldo Nunes (Marido, Velho Tapeceiro e Gerente). EQUIPE TÉCNICA: Luciano Figueiredo (Cenogra-
fia), Laís Ikissima (Coreografia), Moacir Albuquerque e Tuzé de Abreu (Música), Roberto Santana (Dire-
ção Técnica), Enrico Allatta (Assistente Técnico), Toureiro Brandão (Assistente de Cenografia), Diogo
Costa (Sonoplastia), Lourival Rebouças (Maquinista), Valdiná (Assistente de Produção), Edivaldo Ferreira
e Edson Araújo (Contra-Regras) João Jorge Amado (Iluminação), Sérgio Hafush (Operação de Luz),
Zilda Nogueira (Execução de Figurino), Jorge Salomão (Direção). Estréia: junho de 1968.
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uma montagem brechtiana é a ruptura com o tempo convencional, com a
duração esquematizada das cenas, com a emoção cheia de suspiros.

A fábula brechtiana vai à cena no Teatro Castro Alves, em uma produ-
ção da atriz Yumara Rodrigues, que se despede dos palcos baianos rumo ao
Rio de Janeiro, onde se estabelece por algum tempo. Sobre o desempenho
da atriz, Guido Guerra, jornalista e escritor, afirma que como Chen Tê, a
prostituta, e Chui Tá, o primo, não revela sua inteireza como intérprete, mas
que, dentre os artistas que compõem o numeroso elenco, �com efeito, ape-
nas Yumara existe�. As impressões deixadas pela montagem não são positi-
vas. Caracterizada como monótona por Guerra, A Boa Alma de Setsuan não
condiz com o investimento artístico e financeiro que envolve sua produção.
Na opinião de Miguel Martin, diretor teatral, a perspectiva baiana caótica e
anárquica do encenador Jorge Salomão choca-se totalmente com a lição
construtiva e revolucionária de Bertolt Brecht.

As opiniões, mesmo que reduzidas, traduzem o descompasso entre o
que a cena construída por Salomão veicula e o que é apreendido por parte
dos espectadores. Vale ressaltar, no entanto, o pensamento do encenador, ao
descrever a concepção que tem da realização, no palco, de um texto de
Brecht na Bahia. Para Jorge Salomão, a montagem de A Boa Alma de Setsuan
deve ser uma interrogação frente à teatralização dos atos humanos, dos sen-
timentos, das amarguras, tão integrados à paisagem e à vida brasileiras. Tal
afirmativa leva o encenador a se perguntar: �como fazer um espetáculo está-
tico, duro, quando toda realidade nacional é cheia de cores, movimentos,
confusão?� Tomando esse conflito como espinha dorsal da montagem, seu
criador procura expressar em Setsuan o Brasil, o Eldorado, o terceiro mundo,
como esclarece em entrevista a Yumara Rodrigues, publicada no Jornal da
Bahia. (19 e 20.05.1968)

As afirmativas de Jorge Salomão, confrontadas com as opiniões daque-
les que assistiram a seu espetáculo, levantam pontos de tensão com relação
à apropriação por parte dos nossos encenadores da obra do autor-diretor
alemão. Desde as primeiras montagens no Brasil, na década de quarenta,
das peças de Brecht, avolumam-se críticas no sentido da afirmação e, em
maior parte, da negação dos resultados dessas empreitadas no palco. É rica
a fortuna crítica relacionada aos diversos eventos, mas, para nos atermos ao
momento pesquisado, registro as montagens de Galileu Galilei, pelo Grupo
Oficina, sob a direção de José Celso Martinez Corrêa, e de Os Fuzis de Dona
Teresa (originalmente Os Fuzis da Senhora Carrar), encenada por Flávio Im-
pério para o Teatro dos Universitários de São Paulo (TUSP), ambas de 1968.

Ao mencionar as duas encenações, não pretendo estabelecer compara-
ções com a montagem de A Boa Alma de Setsuan, de Jorge Salomão, mas
evidenciar a capacidade dos encenadores de ler a obra brechtiana dentro
dos códigos da sua racionalidade, sem descartar as possibilidades experi-
mentais, tropicalistas, ritualísticas, contraculturais, como faz José Celso na
cena do carnaval em Florença, na qual introduz elementos irreverentes,
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provocativos, �irracionalistas�, desbundados e sensoriais já testados nas en-
cenações de O Rei da Vela e exacerbados em Roda Viva, uma aparente con-
tradição inserida em um espetáculo sustentado pela palavra, pela cientificidade
e pela lógica que perpassa a peça de Brecht. (SILVA, 1981, p. 169-179) Ou
como faz Flávio Império, que articula, cenicamente, os conceitos artaudianos
e a dialética de Bertolt Brecht, como observou Michalski (1989, p. 36-37),
impregnando a cena de ingredientes litúrgicos, para tornar mais visível o
discurso brechtiano da necessária ação política.

Embora não se tenha material suficiente sobre a encenação baiana de a
Boa alma de Setsuan, limite para uma análise crítica das suas potencialidades
estéticas e comunicativas, o fato é que Salomão problematiza seu discurso
em torno da montagem, sua concepção e estrutura. A polêmica instala-se em
dois níveis, no da concepção-realização cênica e no da recepção. Nesse
último, a contestação revela a atitude altamente respeitosa para com o autor
alemão, intocável �monstro sagrado� do teatro dialético, marxista. Quando
Jorge Salomão encena O Macaco da Vizinha, o melhor espetáculo de 1967,
é aplaudido pelas liberdades inseridas na estrutura do texto de Joaquim Ma-
nuel de Macedo. No momento em que se aventura em seara mais �elevada�,
recebe puxões de orelha.

Sobre o que pensa o jovem ator-diretor Roberto Duarte? Suas reflexões
a respeito do espetáculo Stopem, Stopem!, do qual fez parte como intérprete,
mostram, de outro viés, de que forma se articula o discurso naquele momen-
to. �Acho o espetáculo cruel. Já era tempo de se fazer alguma coisa em nosso
teatro que mostrasse o nosso dia-a-dia, a nossa sesta diária antropofágica�.
(A Tarde, 31.05.1968) Prosseguindo, com tom mais agressivo, Duarte dirige-
se àqueles que considera �os velhos saudosos do feudalismo e temerosos
das evoluções�, sejam elas no campo social, moral ou religioso, afirmando
que, se não gostarem nem se sensibilizarem com o espetáculo, �azar. Nós
também não gostamos deles�. Tal postura, para Duarte, seria uma via para
desmistificar um tipo de relação mascarada, hipócrita, cultivada não somente
na cidade de Salvador, mas em todo o país.

Considerando a crueldade de Stopem, Stopem! como uma cópia da
�realidade que o sadio sentimento burguês prefere encarar sob o aspecto
folclórico, sob o novelesco aspecto de festa em dia de sol�, Roberto Duarte
deseja que cada espectador seja tocado de maneira intensa pelo espetáculo
e que, ao deixar o teatro, reconsidere a estrutura �à qual nos amarram ou nos
amarramos por comodismo. Em que nos sufocamos por simples medo de
enfrentar esse museu de costumes que diariamente visitamos e somos visita-
dos�.

Percebe-se, no discurso do artista, a alusão à crueldade, remetendo-nos
a Artaud. Identifica-se aí uma tendência que se torna presente entre a gente
de teatro. Fala-se em crueldade como modismo, como preocupação ou como
desejo de vê-la corporificada na cena. Essa tendência se configura, mundial-
mente, no começo dos sessenta, firmando-se mais insistentemente no Brasil
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no final da década e escorrendo pela seguinte, resultando em espetáculos
ritualísticos, na tentativa de esconjurar as sombras para fazer alumiar palco-
platéia como um único espaço onde as repressões possam ser liberadas. Em
Salvador, tal propósito ainda não se materializa plenamente. A corporeidade
irracionalista não se faz na plenitude da sua força expressiva, embora apare-
ça nas realizações de Álvaro Guimarães.

No mesmo ano em que faz as declarações a respeito de Stopem, Stopem!,
Roberto Duarte dirige Pluft, O Fantasminha, texto para crianças de Maria Cla-
ra Machado. Pretendendo uma modernização da peça, já que �a criança não
acredita mais em fantasma vaporoso e sim em fantasma armado de metra-
lhadora e fuzil� (A Tarde, 29.07, 1968), o diretor se opõe ao teatro infantil
ancorado nas lições de moral, de boas maneiras e de educação doméstica.
Para essa infância que, em contato com o cinema e a televisão, vê se altera-
rem as visões do bem e do mal, o caminho é mostrar que tais conceitos não
estão pré-estabelecidos �e que a cada momento cada um terá que optar por
um ou por outro com dificuldades de reconhecê-los cada um de per si�. O
diretor valoriza o sentido poético e humano contido no texto de Maria Clara
Machado, evitando as �palhaçadas�.

Argumentando que os temas abordados pelo teatro dirigido às crianças
e aos jovens podem ser amplos, já que o centro das suas atenções é sempre
o homem, tanto quanto os temas do teatro para adulto, a preocupação de
Roberto Duarte é dar relevância aos aspectos formais do espetáculo. Suas
reflexões acerca desse pensar-fazer enveredam para a seguinte conclusão:

A forma simplificada no uso dos símbolos e de conven-
ções, bem como na análise ao alcance das crianças, usa-
das no teatro infantil deve prender a atenção da sua pla-
téia, diverti-la [...], interessá-la nas ações e nas idéias do
espetáculo não sendo para isso estritamente necessária
uma série de palhaçadas e piruetas de mau gosto, as
quais costumam usar para fazer rir a criança, rir ou per-
der o �fio da meada� que propõem os autores. Tenho
para mim que, desde que, com uma linguagem inteligí-
vel qualquer gênero de teatro pode ser encenado para
crianças. (A Tarde, 29.07, 1968)

É importante registrar de que maneira os artistas baianos concebem o
teatro para crianças e jovens no momento em que a cena em transe se
presentifica. Nas tramas e nas transas em que ela se constitui, há espaço para
que esse filão, o �teatro infantil�, se realize de maneira regular, encontrando
um público receptivo e interesse por parte dos que o produzem. Na década
de sessenta, foram levados à cena 45 textos destinados às crianças, num total
de 262 montagens. Nos setenta, houve um aumento na produção,
contabilizando-se 104 textos, no universo de 327 encenações.
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Os dados quantitativos devem necessariamente cruzar com os referen-
tes qualitativos para que se possa avaliar a contribuição dessas realizações,
verificando-se de que maneira esses espetáculos para crianças são alçados a
um patamar expressivo como manifestação artística.

Este não constitui o momento mais apropriado para particularizar tal
investigação e, diante da impossibilidade de dar conta da tarefa, que requer
um estudo específico, vale trazer para a narrativa a fala de quem se preocu-
pou em pensar sobre o enjeitado teatro para crianças. Esse é o recurso de
que lanço mão para aquilatar até que ponto os artistas baianos inventaram e
imaginaram as encenações, inovando o gênero. Para isso, tomo como ponto
de partida muito mais o que se diz, já que não posso dar conta do que a cena
revela, embora tenha assistido a algumas das produções realizadas entre
1967 e 1968. Ressaltamos a inventividade de Pluft, O Fantasminha; o apura-
do cuidado das superproduções do Teatro de Equipe, Branca de Neve e os
Sete Anões, A Gata Borralheira, Peter Pan e Ali Babá e os Quarenta Ladrões,
dirigidas por Manoel Lopes Pontes; O Consertador de Brinquedos, de Stela
Leonardos, montagem que projeta Haroldo Cardoso como diretor. Em 1969,
Deolindo Checcucci dirige uma versão de A Bela Adormecida, impregnando-
a de elementos tropicalistas25.

Detendo-nos no discurso, agregue-se ao pensamento de Roberto Duarte
o de Lena Franca, atriz que se lança como diretora, encenando Dona Patinha
Vai Ser Miss. Em artigo publicado no jornal A Tarde (22.07.1967), Franca
expõe o problema da função didática no teatro infantil, atentando para o fato
de que, se o teatro infantil está colocado em um plano de caracterização dos
valores e verdades éticas manipulados didaticamente, com a finalidade de
ordenar a imaginação dispersiva da criança, não se pode dizer que exerça a
função única de �moral da história�.

Para esclarecer a problemática instaurada sobre a finalidade do teatro
para crianças, a diretora traz o pensamento de Jean Loue Temporal, como
resposta à pergunta �Onde está a pedagogia do teatro infantil?�. Conforme
Lena Franca, Jean Loue Temporal afirma que a

[...] principal virtude moral que dou aos meus espetácu-
los é de trazer o otimismo e a calma. A única virtude pe-
dagógica que se lhes pode atribuir seria, eu creio, o po-
der de fixar totalmente a atenção das crianças durante 40
minutos. De lhes ensinar a escutar e a se revelar tomando
partido ou tomando consciência do outro seu amigo, seu
camarada, seu adversário, descobrindo a força de uma
reação coletiva do bem contra o mal a tornar-se o espec-
tador crítico e consciente, que será uma vez adulto. (A
Tarde, 22.07.1967)

25 Para se ampliar essa relação e se conhecer os elencos e equipestécnicas, recomenda-se O Teatro na
Bahia através da imprensa � século XX, de Aninha Franco.
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Quando do lançamento de Ali Babá e os Quarenta Ladrões, uma adap-
tação de João Augusto, o colunista Jurandir Ferreira afirma que se trata um
trabalho estruturado a partir de uma nova linha teatral para crianças e enfatiza:
�engajada e participante, dos tempos modernos em que vivemos�, em cuja
pesquisa estão subsumidos elementos experimentais que procuram desmistificar
a representação durante todo o desenvolvimento da ação dramática. Os ele-
mentos mágicos da encenação, sua teatralidade são revelados de tal forma
que �a criança é alertada para o fato de que o que elas estão vendo é um
espetáculo teatral�. (Diário de Notícias, 01.11.1968) Nada mais brechtiano.
Rompe-se com as bases realistas da representação, trabalhando-se com a
mágica contida no próprio teatro. A cena é elaborada de maneira a revelar a
�teatralidade� do teatro, seus efeitos apontam para a desconstrução das for-
mas tradicionais de se fazer teatro para crianças. Os diretores procuram afas-
tar-se dos clichês, das montagens apressadas, mal cuidadas e, sobretudo, de
uma visão maniqueísta.

Este valor, contido tanto na adaptação de João Augusto quanto na mise
en scène de Lopes Pontes, torna-se, aos olhos de Ferreira, �uma coisa revolu-
cionária�. Por esse motivo, depois de Ali Babá e os Quarenta Ladrões, o tea-
tro para crianças não pôde se furtar à abertura, à criação e à renovação
cênicas. Tal fato se concretiza ao longo das décadas seguintes, com autores,
encenadores e intérpretes preocupados com a quebra de tabus, trilhando
novos caminhos, inovando textualmente o teatro para crianças, embora a
cena ainda se deixe povoar por espetáculos apressados e mal realizados
formalmente, com temas tratados de maneira superficial, quando não carre-
gados de preconceitos com o predomínio

[...] da rigidez e do convencionalismo no comportamento
dos personagens, da grossura como elemento constante
de �humor�, da filosofia de baixa qualidade, do palavre-
ado adulto, do excesso de verborragia, das situações
inverossímeis, da pouca ação existente (justo em teatro?)...
e da vivência estupefaciente [dos] personagens destas his-
tórias infantis??? (ABRAMOVICH, 1983, p. 81)

Se, por um lado, os elementos identificados como revolucionários infiltram-
se na cena para crianças, por outro, exacerbam alegoricamente em seu caráter
subversivo na cena teatral destinada ao espectador adulto. Criando paródias e
metáforas das �relíquias do Brasil�, formulando suas imagens como figurações
oníricas, com as mãos e os pés no Surrealismo e no Dadaísmo e a cabeça no
Modernismo Antropofágico (FAVARETTO, 2000), tornam agressivas as suas
manifestações estéticas. No entanto, por trazer o alegórico em suas imagens e
contaminar a cena de artifícios, cujos elementos valem uns pelos outros, �a
figuração alegórica não homogeneíza a disparidade, pois tende ao centrífugo,
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à totalidade apenas sugerida. Por isso se esquiva da ação da censura, que age
quando a figuração se refere a um mundo cheio de sentido, cujos códigos,
são, portanto, identificáveis�. (FAVARETTO, 2000, p. 126)

Sem discordância, observamos que o caráter agressivo e a violência da
crítica, que a música, o cinema e o teatro veiculam, embora permeadas de
humor, desencadeiam reações censórias, tanto no Sul quanto no Norte. Se
em São Paulo e Porto Alegre os atores de Roda Viva sofrem a violência para-
militar do Comando de Caça aos Comunistas (CCC), em Salvador a própria
polícia invade o Teatro Castro Alves durante o ensaio aberto de As Senhoritas.

Cena 9 � PCena 9 � PCena 9 � PCena 9 � PCena 9 � Polícia invade o Tolícia invade o Tolícia invade o Tolícia invade o Tolícia invade o Teatro Castro Alveseatro Castro Alveseatro Castro Alveseatro Castro Alveseatro Castro Alves

Enviado o texto para Brasília visando a sua liberação pelo Serviço de
Censura Federal, o elenco (Maria Idalina, Waldemar Nobre e Vieira Neto,
também produtor) prossegue com os ensaios da peça do paulista Alcyr Ribei-
ro Costa. Cercado de muita expectativa, por se tratar de espetáculo dirigido
por Álvaro Guimarães e pela temática abordada � o encontro de três travestis
antes e depois de um baile de carnaval �, a montagem é foco das atenções,
em virtude da polêmica que pode gerar. O encenador esclarece que a peça
As Senhoritas mostra três personagens,

[...] três criaturas humanas dentro de uma arena, a se
digladiarem mutuamente quais animais selvagens, às
voltas com seus problemas e frustrações, num misto de
dor e prazer, esperança e desespero. É o cotidiano retra-
tado na sua pureza mais crua e dilacerante. É a iniqüida-
de do mundo em que vivemos, é a solidão, o aniquila-
mento do ser humano. (A Tarde, 21.08.1968)

A montagem foge da grandiloqüência de Uma Obra do Governo, em
que a mise en scène suplantava a atuação dos intérpretes, premissa que Álva-
ro Guimarães deixa de lado em As Senhoritas, para dar lugar à outra face da
sua imaginação criadora. Ao descartar o efeito cênico para dar maior visibi-
lidade aos atores, o encenador coloca-se a serviço dos intérpretes.

De acordo com comentários de Ivan Leão sobre o texto e a concepção
do espetáculo, o encenador lança mão das idéias de Herbert Marcuse para
evidenciar o processo de esquematização vivido pelos personagens em uma
sociedade repressiva, da qual resultam o comportamento neurótico e a dete-
rioração das relações, que a cena evidencia. Tais questões aparecem no texto
de Alcyr Ribeiro Costa, vetado pela Censura Federal na véspera da estréia. A
proibição estende-se a todo o território nacional.
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A classe teatral baiana, nem sempre organizada, movimenta-se para rea-
gir contra a proibição, decidindo pela apresentação, em caráter fechado, do
espetáculo no Teatro Castro Alves, onde estrearia. Após a apresentação de As
Senhoritas, os espectadores propunham-se a analisar o texto e os motivos da
proibição. A proposta é frustrada devido à invasão da sala de espetáculos pela
polícia, numa atitude arbitrária. Portando metralhadoras e com ostensivo apa-
rato, os policiais consumam a invasão, expulsando do TCA a classe teatral,
espancando e prendendo vários artistas e intelectuais presentes ao evento. O
ator Jorge Coletti, que deixava as dependências do Teatro após a apresentação
da peça Maria Minhoca, é humilhado e espancado por policiais no foyer.

Logo após esse fato, o Governo do Estado decide suspender os ensaios,
nas dependências do Teatro Castro Alves, de todos os grupos existentes em
Salvador. Tal atitude soma-se ao corte de verbas imposto anteriormente, o
que dificulta a ação dos artistas. Os críticos saem em defesa da classe teatral,
manifestando-se contra o ato em suas colunas nos jornais. Francisco Barreto
escreve sobre o acontecimento:

A alegação de que a montagem da peça tinha sido proi-
bida em todo o território nacional não convence para jus-
tificar a atitude, uma vez que ela não foi apresentada
para o público, mas para profissionais, que tinham o di-
reito de conhecer e analisar o texto e as razões da proibi-
ção de sua montagem. Daí, vir merecendo a atitude da
polícia o repúdio da sociedade baiana. Intelectuais, pa-
dres, artistas e estudantes estiveram reunidos protestando
contra a medida. (A Tarde, 13.09.1968)

O acima exposto atesta a mobilização da classe teatral logo após tomar
ciência da censura à peça, mobilização essa reafirmada quando, em seguida
ao incidente, o Teatro Vila Velha abre suas portas para abrigar os artistas, que
se reúnem às segundas-feiras para refletir e protestar contra a arbitrariedade.

Enquanto os artistas se manifestam contra a censura e o arbítrio em
diversas capitais, sente-se no ar o estado de tensão no país, que vai culminar
com a promulgação do AI-5. O centro do Governo, em Brasília, sinaliza
preocupação, como se pode ler na fala do Ministro da Marinha, Almirante
Radamaker:

 [...] uma insidiosa campanha de solapamento de nosso
meio jornalístico, estudantil, artístico, militar, clerical e
político, inspirado em regimes onde a liberdade há muito
desapareceu e por eles orientada vem sendo criminosa-
mente desenvolvida em nosso país valendo-se da inércia
dos omissos e indiferentes [...] dando causa ao descon-
tentamento, à dúvida, ao pessimismo e à intranqüilidade
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que poderão crescer continuadamente até a subversão.
(A Tarde, 24.10.1968)

É nesse clima de �intranqüilidade� que Alberto D�Aversa retorna a Sal-
vador e dirige, para a Escola de Teatro, a encenação Biedermann e os Incen-
diários, texto de Max Frisch, reunindo no elenco alunos e professores da Esco-
la de Teatro, prática mantida desde o período em que Martim Gonçalves
fundou o Grupo A Barca, inexistente naquele momento, mas sempre uma
referência a povoar a vida escolar.

Na montagem de Biedermann26, cuja estréia aconteceu cinco dias após
a decretação do AI-5, D�Aversa, um encenador que passa ao largo da estéti-
ca configurada como vanguarda, coloca em cena o coro de bombeiros em
um confronto direto com a platéia. Esse coro, não fosse a ação da censura,
entrava pela platéia, deslocando-se por cima das poltronas, ato extrema-
mente incômodo para o espectador. Tal recurso traz para a montagem um
elemento já posto em prática em Roda Viva, e intensificado em outras ence-
nações realizadas no eixo Rio - São Paulo e em diversas praças pelo Brasil.
Mesmo sem ter conseguido incluir a cena no espetáculo, ao concebê-la,
D�Aversa opera com ingredientes da �estética da porrada� configurada por
Zé Celso, tratando-a mais como paródia. Embora concebida como arreme-
do, a cena não deixa de ser violenta. Ao romper com a relação palco-platéia,
uma proposta cada vez mais recorrente entre os encenadores, D�Aversa traz
para a montagem um elemento perturbador na estrutura cênica concebida
para o palco italiano, onde se confina a totalidade do seu espetáculo.

Interessante observar que Alberto D�Aversa, em uma série de artigos
sobre O Rei da Vela, de Oswald de Andrade, encenada por Zé Celso para o
Grupo Oficina (1967), questiona as liberdades tomadas pelo diretor. Diante
de suas considerações, Zé Celso posiciona-se da seguinte maneira:

O crítico Alberto D�Aversa � com a mania primária dos
tempos do phd, muito �Academia Silvio D�Amico�, mania
de rotular, dividir e subdividir o mundo e tudo em duas
categorias [...] � disse que há duas possibilidades: ou se
segue uma obra como ela foi escrita ou se usa a obra
como pretexto para a criação de alguma coisa que pou-
co tenha a ver com ela. (MARTINEZ CORRÊA, apud STAAL,
1998, p. 105)

26 ELENCO: Harildo Déda (Amadeus Biedermann), Margarida Ribeiro e Zoíla Barata (Ana), Gildásio Leite
(Schmitz), Sônia dos Humildes (Babette Biedermann), Raimundo Blumetti (Eisenrig), Raimundo Matos (Poli-
cial), Mara Miranda (Viúva Knechtilg), Deolindo Checcucci (Doutor em Filosofia), Athenodoro Ribeiro,
Antônio Miranda, Antenor Oliveira, Alberico Rodrigues, Alberto Fáscio, Celso Cotrim, Eufrásio Felix, Lúcio
Mendes e Mário Tabaréu (O Coro de Bombeiros). EQUIPE TÉCNICA: Idelcélia Santos (Assistente de Dire-
ção), Celso Cotrim (Diretor de Cena), (Contra-Regra), Josito Rangel (Eletricista), José Moreira Daltro (Exe-
cução do Cenário), Alberto D�Aversa (Iluminação), Antônio Augusto (Sonoplastia), Carlos Sobrino (Cená-
rio, Figurino, Programa e Cartaz), Alberto D�Aversa (Direção). Estréia: 18 de dezembro de 1968.



107

A citação coloca duas questões. A primeira problematiza a visão dualista,
impregnada de racionalismo cartesiano, acusação imputada ao crítico pelo
encenador. A segunda diz respeito à forma como se toma um texto para pô-
lo em cena, respeitando-o em detrimento da invenção cênica. D�Aversa ins-
creve-se muito bem na corrente que privilegia e centra-se no texto, mas, dian-
te da peça de Max Frisch, não se recusa a interferir na platéia com um ele-
mento perturbador, o que pode indicar incoerência de princípios.

Fugindo-se das rotulações e das divisões, pode-se ler a atitude de
D�Aversa como uma quebra de postulados em função da própria constru-
ção cênica em seus significados. Não se pode filiar o encenador, contudo,
na corrente mais experimental do teatro nem inscrevê-lo ao lado do teatro
tipificado como �agressivo�, �violento�, por conseguinte, irracional. Mas
pode-se levantar uma questão. O fato de estar fora do seu local de atua-
ção, São Paulo, sem o compromisso com a estrutura do teatro profissional
e imerso no inquietante ambiente universitário pré-AI-5 abre um espaço
para que o encenador coloque no espetáculo esse �ruído�. Com tal ato,
vislumbra-se uma tensão fronteiriça, na qual se move um diretor tido como
�tradicional�.

É lamentável o fato de os censores terem cortado a cena, mas, diante de
sua explícita mensagem (vigilância, repressão, controle) � lembremos que o
espetáculo estreou logo após o AI-5 �, os �zelosos guardiões da moral e dos
bons costumes� atuaram de forma �coerente� com sua função, atitude nem
sempre visível nas ações de alguns funcionários encarregados de censurar
teatro, cinema, música e toda a criação artística que se fez durante a vigência
da censura no país, já que as proibições revelavam incoerência de critérios
ou nonsense, como quando se tentou prender Sófocles. Nesse período ocor-
rem aberrações, em uma sanha de cortes e proibições que demonstram quanto
os censores não tinham capacidade para avaliar o que podia ou não ser
mostrado ao público. Cortada a cena do coro de bombeiros, Biedermann vai
a público sem que os censores percebam o que há de subversivo na �peça
didática sem doutrina� de Max Frisch.

No período que vai de 1967 a 1970, a Escola de Teatro mantém-se �a
duras penas�. A sua desestruturação como espaço artístico-pedagógico re-
monta à saída do reitor Edgard Santos e de seu primeiro diretor, Martim Gon-
çalves, em 1961, ao golpe militar e conseqüente desmantelamento de um
projeto universitário e, a bem da �verdade�, ao modelo em que a Escola foi
moldada. Com a Lei Castello Branco, que dispõe sobre os cursos de teatro e
regulamenta o ensino profissional, estabelece-se um currículo mínimo. A Es-
cola de Teatro não dá conta da demanda dos dois cursos aprovados pela lei:
o de Formação de Ator, em nível médio, e o de Direção Teatral.

Mesmo sem deixar de ser uma referência para os artistas, para o público
baiano e para os alunos, a instituição vive nas sombras, mantendo sua visibi-
lidade por conta das atividades realizadas no passado, não tão distante.
Embora tente, seu ensino e sua produção artística não respondem às deman-
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das da época. Fora da Escola, os grupos enfrentam as dificuldades inerentes
ao contexto, mas, como visto, mostram-se mais arrojados.

Muito se tem ainda para escrever sobre o contexto em que se dá o teatro
na Bahia no momento em que a contracultura se instala como uma outra
configuração. Contestando o edifício da racionalidade ocidental, opondo-se
à tecnocracia, valorizando o hedonismo e o misticismo, a manifestação
contracultural traz para a cena o impulso do movimento hippie, não aquele
cooptado pelo sistema, que transforma sua revolta numa calça velha desbo-
tada para vender a marca Lee, mas aquele que, diante do sistema injusto,
salta fora dele e propõe a transformação interna dos indivíduos.

Os fatos aqui narrados e as questões levantadas, como o próprio título
do primeiro ato já insinuara, nos coloca no umbral, na entrada. São as entra-
das por onde se constrói o discurso sobre o objeto, que não é um múltiplo,
mas uma trama, �um agenciamento [...] este crescimento das dimensões numa
multiplicidade que muda necessariamente de natureza à medida que ela au-
menta as suas conexões�. (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 17) Seguindo as
linhas rizomáticas, tecemos este organismo, continuação da História do Tea-
tro na Bahia, iniciada em Abertura Para Outra Cena (LEÃO, 2006), um territó-
rio em permanente alteração, inconcluso, configurado como aberturas no
que elas proporcionam de transas: entendimentos, combinações, acordos,
ligações, tramas e transes, momentos aflitivos, mas também combate e luta à
viva força.

Essa última afirmativa não pode ser tomada em sua totalidade, já que, a
partir do �golpe dentro do golpe�, a decretação do AI-5, o que se vê é o
aparelho repressivo do Estado passar um rolo compressor, calando, aprisio-
nando, exilando e assassinando expressivos nomes da inteligência brasileira,
tanto aqueles que procuram expressar-se nos espaços possíveis quanto aque-
les que optam pela luta clandestina. No entanto, o que afirmo é que, diante
de um quadro de opressão e vigilância, o teatro rompe a mordaça e, quando
é obrigado a manter-se calado, cultiva o silêncio pleno de significados.

Após dois anos de efervescente produção cultural e de uma cena
diversificada, os artistas são tomados pelo estupor, nos termos propostos por
Benjamin (1994a) quando afirma a impossibilidade da narrativa. Para Pierre
Le-Quéau (2000), os sujeitos paralisados pelo olhar petrificador das Gorgonas
interrompem a comunicação com o outro, deixando de compartilhar suas
experiências, seus processos e achados criativos. Pensamento e liberdade
são cerceados naquilo que os alimenta e que faz parte dos seus próprios
conceitos: a livre expressão.

Evento arbitrário, o AI-5 é como o olhar das figuras mitológicas: provo-
ca paralisação, afasia. O ano de 1968 fica em suspenso. Retome-se aqui a
imagem de Zuenir Ventura, aquela do �ano que não acabou�, para concluir
este primeiro ato. O pano desce sobre um país assustado, acuado. Mas esta
ação de trazer os acontecimentos de volta à superfície, evidenciando-lhes a
singularidade, a diversidade, a inteireza e as contradições, faz-me reconhecê-
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los como parte de uma memória viva aqui reunida sem a rigidez do tempo
morto. Esta construção carregada de subjetividade busca não perder a con-
sistência da objetividade para se fazer vaso comunicante, despida de nostal-
gia, mas carregada de significados ainda presentes no cotidiano do país e na
produção artística.

Os aspectos desafiadores e contestadores que emergem das obras tea-
trais, musicais, plásticas e literárias do período colocam em xeque as tradi-
ções artísticas em vigor, confrontando também o sistema político-ideológico,
espraiando-se pelo terreno sócio-cultural. E, diante da repressão, buscam-se
cada vez mais novas formas de se expressar e de se firmar por outros valores.
Nessa �geléia geral� configuram-se novas tramas. Diante de um futuro incer-
to, revisita-se o passado para se agenciar forças que possam contestar o
estabelecido.




