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Sexto AtoSexto AtoSexto AtoSexto AtoSexto Ato

A �Cena VA �Cena VA �Cena VA �Cena VA �Cena Vaziaaziaaziaaziaazia� Está Cheia de Ar� Está Cheia de Ar� Está Cheia de Ar� Está Cheia de Ar� Está Cheia de Ar, Som e Fúria, Som e Fúria, Som e Fúria, Som e Fúria, Som e Fúria

É sempre bom lembrar
Que um copo vazio

Está cheio de ar
É sempre bom lembrar

Que o ar sombrio de um rosto
Está cheio de um ar vazio

Vazio daquilo que no ar do copo
Ocupa um lugar

Gilberto Gil

Cena 1 � José PCena 1 � José PCena 1 � José PCena 1 � José PCena 1 � José Possi Neto: poética, processos e idéias doossi Neto: poética, processos e idéias doossi Neto: poética, processos e idéias doossi Neto: poética, processos e idéias doossi Neto: poética, processos e idéias do
encenadorencenadorencenadorencenadorencenador

Considerando os limites impostos ao trabalho, encaminho sua finalização,
compreendendo este sexto ato como resultante da idéia de que as forças
contraculturais no país se mantêm vivas. Ainda que o processo de abafamen-
to e conformação pelo sistema e pela indústria cultural, manifestação dessa
engrenagem que tudo devora, mostre-se cada vez mais acentuado a partir de
1974, a ação criadora dos artistas não desaparece e o teatro reiventa-se por
meio dos novos códigos expressivos.

Essa estimativa, arbitrária, visa a obedecer ao recorte do projeto, embo-
ra se saiba que as ações humanas não se conformam ao tempo rígido, meca-
nicamente marcado pelos objetos construídos para controlá-lo. Não fora as-
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sim, os homens não teriam atirado contra os relógios localizados nas torres108

(BENJAMIN, 1994b, p. 230), manifestação contrária ao contínuo da história,
ao tempo regular. Reafirmo a narrativa como rememoração em sua
heterogeneidade, ainda que sinalizada por datas que objetivam situar o leitor
nesse céu constelar. Assim sendo, esse ordenamento espelha a imagem
benjaminiana dos calendários, instrumentos que �não marcam o tempo do
mesmo modo que os relógios� (BENJAMIN, 1994b, p. 230), mas revelam
configurações retiradas �do curso homogêneo da história�.

Ao guiar a escritura para seu final, não o faço no sentido do �fim da
história�. Os acontecimentos narrados desdobram-se nas ações dos que bus-
cam salvar do esquecimento as idéias, realizações, alegrias, sofrimentos,
engajamentos e desbundes dos indivíduos no período em que as idéias da
contracultura emergem com a força de uma moral libertária para além da
submissão e do conformismo, quando ações espetaculares não são figura-
ções fantasmáticas porque são frutos de uma concretude e da dinâmica do
real.

Essa atitude compreensiva e conseqüentemente salvadora aponta para
o presente, a cena teatral baiana de agora, mesmo quando o esquecimento
não possibilita aos sujeitos reconhecerem, nos atos dos antecessores, as se-
mentes do novo, do revolucionário, da voz que não se cala diante das condi-
ções adversas de seu tempo. Ao retirar das sombras os acontecimentos tea-
trais na Bahia no tempo da contracultura, rememorando-os nesta narrativa,
sigo as pegadas de Walter Benjamin no seu encontro com as iluminações
proustianas sobre passado e presente. Para reafirmar essa ação de salvamen-
to pela memória, tomo de empréstimo a esclarecedora imagem extraída de
Jeanne Marie Gagnebin (1994, p. 16):

A mesma preocupação de salvar o passado no presente
graças à percepção de uma semelhança que os transfor-
ma os dois: transforma o passado porque este assume uma
forma nova, que poderia ter desaparecido no esquecimen-
to; transforma o presente porque este se revela como sen-
do a realização possível dessa promessa anterior, que po-
deria ter-se perdido para sempre, que ainda pode se per-
der se não a descobrirmos, inscrita nas linhas do atual.

Na captura do passado como mônada, pensamento utilizado por Ben-
jamin em suas Teses Sobre o Conceito da História, guia-me o sentido da
história como uma reinvenção no presente. Dessa forma vejo como se enca-
minham os processos do encenador José Possi Neto, quando da sua passa-
gem por Salvador. Ressalto o instante em que o sujeito emerge e se constrói

108 Referência aos participantes da Revolução de Julho, em Paris, quando da deposição de Carlos X e da
instalação da monarquia de julho, que possibilitou a ordenação de Luís Filipe duque de Orléans.
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como artista na multiplicidade da cena baiana109, considerando a sua forma-
ção na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA),
fragmento de uma identidade que, ao se despedir de Salvador nos idos de
1976, reconhece São Paulo como o lugar que havia feito a sua cabeça e a
Bahia como espaço que a colocara no lugar.

Ao assumir a direção da Escola de Teatro, rebaixada a Departamento
da Escola de Música e Artes Cênicas, Possi Neto põe em marcha um projeto
que, a meu ver, remete ao espanhol Antonio Machado: �Caminhante, não há
caminho, o caminho se faz ao andar�.

Para dar conta da analogia, é necessário remeter aos meados da déca-
da de sessenta, quando José Possi Neto ingressa na ECA, momento muito
rico, muito conturbado e problemático, �onde a gente devorava cultura. Tudo
era muito urgente, muito emergente�, conforme o encenador, em sua
rememoração sobre os motivos que o levam a optar pela Bahia, seguindo um
desejo nômade, marca do período.

Ao entrar em contato com o cinema de Glauber Rocha, que colocava a
Bahia em destaque, desviando-a da imagem do exotismo e do ufanismo110, e
com a música e as atitudes irreverentes dos baianos (Caetano Veloso, Gilber-
to Gil, Gal Costa, Tom Zé, Maria Bethânia), o paulistano do bairro do Tatuapé
afirma:

A Bahia começa a ter uma imagem de chamamento mui-
to forte. Com a instituição do AI-5 e com todo o perigo da
repressão, chegou um momento que, para nós que fazía-
mos política, éramos ativistas políticos no meio universi-
tário, você tinha que tomar uma opção. Ou você se enca-
minhava para o caminho político, que acabava sendo o
terrorismo, a guerrilha, sei lá o quê ou você encontrava
um outro caminho de esquerda. E esse caminho era mais
intelectual, mais artístico. Era mais guiado por Marcuse
do que por Marx, a revolução do prazer [...] Londres vira
um mito, um lugar mitológico de toda a vanguarda, o
paraíso do novo comportamento [...] E eu digo sempre:

109 Configurada pelos trabalhos de Athenodoro Ribeiro (Uma Alegre Canção Feita de Azul), João Augusto
(Cordel III, Os Sete Pecados Capitais), Álvaro Guimarães (Medéia, As Divinas Comédias, As Feras, Tio
Vânia, As Criadas), Ewald Hackler (Os Sete Pecados da Cidade), Deolindo Checcucci (O Pique dos Índios
ou A Espingarda de Caramuru), Luciano Diniz (Surra), João das Neves (Um Homem é Um Homem),
Haroldo Cardoso (Tem-Tem Balangandã), Carlos Petrovich (Abraão e Isaac), não se resumindo aos rea-
lizadores arrolados nem aos espetáculos que compõem a temporada de 1973 e 1974 e incluindo -se as
encenações de José Possi Neto, A Casa de Bernarda Alba, Tito Andrônico e Marylin Miranda.

 110 A imagem exótica e a postura ufanista que a classe média tem do Brasil e, por conseguinte, da Bahia
é um dos temas sob a mira dos tropicalistas. Não apenas Glauber Rocha, mas os compositores Caetano
Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, o encenador Zé Celso (na encenação de O Rei da Vela) potencializam
criticamente essa visão estereotipada que remete ao Brasil construído pelo colonizador desde os
primórdios, retomada e entronizada, por exemplo, durante o Estado Novo e também durante o governo
civil-militar.
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eu fui pra Bahia porque venho de uma família muito mais
simples e sem dinheiro [...] Se eu tivesse dinheiro, eu teria
ido pra Londres. Mas fui pra Bahia, que era o paraíso
hippie. Mas não é bem assim, isso é uma brincadeira [...].
Cheguei num sábado de carnaval. Mas eu não sabia se
eu ia ficar lá dois meses [...]

Ao concluir os estudos universitários no início dos anos setenta, Possi
Neto, através de Flávio Império, estabelece uma ponte entre profissionais de
teatro. Há todo um grupo que se reúne, na tentativa de renovar sua postura
teatral, aproximando-se dos laboratórios, das idéias do Living Theatre, do
psicodrama e do teatro fora do circuito profissional. Esses artistas vivem pro-
cessos de reavaliação da sua atividade. Desejam o teatro como um espaço
onde possam �lidar apenas com a sua essência� (ARAP, 1998, p. 112), mar-
cando os ritmos da existência. Um teatro �que tenciona demolir tudo para
voltar ao essencial� como o propõe Artaud. (2004, p. 86)

Decidido a sair de São Paulo para fazer um teatro norteado por esse
ideário, José Possi Neto une-se a Eduardo Esteves de Almeida e decide rumar
para o Nordeste. Em seu depoimento, ele afirma:

Eu estava atrás de um sonho, a partir das teorias de Artaud,
a partir das leituras de Grotowski, a partir do contato com
o Living Theatre. Na época, quando o grupo estava se
desfazendo, a minha posição de ter um núcleo itinerante
era ferrenha, um grupo quase saltimbanco [...] Eu não
sabia se queria fazer circo ou teatro e ele [Eduardo] con-
cordava com minha posição. Nós decidimos ir pro Nor-
deste. Aí havia algumas coincidências [...] Eu não sabia o
que se fazia de teatro na Bahia. A gente sabia o que acon-
tecia com literatura, com cinema, com música popular,
sabíamos que havia uma Escola de Música Erudita, que
era a mais importante da América Latina, sabia que havia
a Escola de Teatro do Martim Gonçalves. Havia se co-
mentado na época, em sala de aula na USP, que havia
uma carência de professores naquele momento na Esco-
la, assim como havia em São Luís, no Maranhão. Então
eram algumas opções para não cair numa vida comum.

O deslocamento para �não cair numa vida comum� leva a dupla para
Salvador e, em seguida, para a Escola de Teatro, locus onde Possi atua como
professor e depois como diretor da unidade universitária, como visto no ato
anterior. É dessa época a experiência com a comunidade de Monte Santo,
uma ação considerada pelo encenador como �um trabalho mais contunden-
te�, comparado com o Momento Processo, realização com os alunos da dis-
ciplina Improvisação e com as intervenções que fizera na Praça Sé.
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Relatar o trabalho em Monte Santo é mostrar um tipo de preocupação
que une sujeitos que vivem na cena em transe, preocupados em manter con-
tato com as comunidades do �Brasil profundo�, proposta vivenciada pelo
Grupo Oficina. Em torno de Possi Neto, agrupam-se interessados em dar
conta desse envolvimento com o lugar, com as pessoas e suas vidas, guiados
pela seguinte preocupação: �[...] eu queria estar num lugar onde as pessoas
não iam pensar que aquilo que fazíamos era teatro, que não havia teatro,
que era vanguarda ou não era�, esclarece Possi. A premissa desdobra-se na
equação ator-espectador, sem as marcas das convenções que animam esses
dois campos. Manter contato direto com a população e investigar a interação
dela com a proposta do grupo anima os participantes em seus trânsitos. Essa
experiência é descrita por Possi:

Eu queria saber de fato como esses happenings, esses
eventos se comunicavam com o público. Eu não queria
mostrar para um público que consumisse arte. Eu queria
ver a verdadeira eficiência de um ato espontâneo, tea-
tral, junto a uma comunidade. Então fui pegar uma das
comunidades mais ingênuas, que tinha tido, muitos anos
antes, a experiência de ter participado do filme Deus e o
Diabo na Terra do Sol e de toda uma mística em torno
dessa época das filmagens. Então, nós ficamos treze dias,
fizemos sete trabalhos, intervenções. Ninguém escolheu
o número 13 nem o número 7, não tinha nada de
cabalístico [...] e fizemos uma série de trabalhos na pra-
ça, uns de noite, outros de madrugada, outros durante o
amanhecer, fomos nos envolvendo com uma violeira da
cidade, uma mulher da roça que tinha uma capacidade
incrível de improvisar, de falar em rima, que era a Edvirges.
Tive uma experiência muito forte, que me abalou muito,
ao ver que eles podiam ser pobres ali, mas eles não eram
miseráveis, porque eles estavam com seu céu, sua terra,
com a sua cultura e tinham um imaginário fantástico. Eles,
na realidade, eram mais ricos do que o pessoal que mi-
grava, pra São Paulo ou pra Salvador, e ficava perdido
nos grandes centros.

Fragmentos dessa experiência com a comunidade de Monte Santo vão
aparecer nos laboratórios para a montagem de A Casa de Bernarda Alba e
no show que Possi dirige para o cantor-compositor Gereba, natural de Monte
Santo, e seu grupo Bendegó.

Vivendo o auge da repressão, tema que subjaz aos trabalhos daquela
época, Possi tem como elemento norteador �Respiração e angústia, de Gaiarsa.
O objetivo, a temática, era mostrar a repressão. Como não se podia falar
diretamente, se criou uma série de trabalhos em torno disso�. A relação entre
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repressão e angústia tinha sido usada também para preparar os alunos no
Momento Processo, da mesma forma que no trabalho em Monte Santo,
estruturado em sete ritos. Um dos ritos expressa a angústia do grupo por estar
em um caminho desconhecido.

Eu lembro que, na primeira noite, a gente se hospedou na
casa dos romeiros, local onde ficavam hospedadas as pes-
soas que iam para as romarias das capelas feitas pelo
Conselheiro. Dormíamos em esteiras, fazíamos
macrobiótica, também não dava pra fazer outra coisa por-
que não tinha comida [...] Era feijão de corda, arroz [...]
Tinha que ir para uma feira muito distante. Carne, quando
surgia uma vez por mês, era de bode. Estávamos num pro-
cesso quase ascético. Tudo isso tinha a ver também [...] Era
coerente com a história do Living Theatre. Eduardo viveu
muito tempo, desde que o Living chegou aqui, eu peguei
só o finalzinho do Living. Ele esteve junto deles.

O ideário da época, a busca pelo novo e pela intensidade da experiên-
cia provoca o jovem artista que, ao ser indicado para a direção da Escola de
Teatro, por Lia Mara, Lia Robatto, Ruy Sandi e Nelson Araújo, constata uma
resistência por parte de professores que tinham sido alunos sob a direção de
Martim Gonçalves. Conforme Possi Neto, o grupo �achava que tudo
conspurcava o templo que Martim criou�. Essa atitude evidencia um equívo-
co, o enquadramento do fundador da Escola de Teatro como um reacionário,
um acomodado, �que fizera uma Escola provinciana, justamente o contrário
do que acontecera�. (grifo meu) Para fazer frente à reação contestadora e
mostrar que não era um incendiário, o diretor resolve encenar um espetáculo
aristotélico,

[...] pra convencer essa gente e pra convencer as autori-
dades da universidade a voltarem a dar prestigio para a
Escola de Teatro, porque a verba anual que a Escola ti-
nha para suas produções e pra dar aos conferencistas era
ridícula, não pagava nem o café. Era ridícula, não exis-
tia. Então, eu precisava recuperar esse prestígio e aí é
que eu bolo o meu próximo projeto, que é Bernarda Alba.

Uma somatória de idéias e de questões perpassa a realização de A Casa
de Bernarda Alba111, de Federico García Lorca. O gérmen inicial está no
workshop com a participação de um membro do argentino Grupo Lobo, con-

111 ELENCO: Lia Mara (Bernarda Alba), Lola Laborda (Angústias), Sônia dos Humildes (Madalena),
Veronice Ramos (Amélia), Cleise Mendes (Martírio), Ana Lúcia Oliveira (Adélia), Carmem Bittencourt
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vidado por Possi. Dizendo-se admirador da peça de Lorca, o encenador afir-
ma que a idéia de sua realização surge da relação entre ele, Lia Mara e Ana
Lúcia Oliveira em um dos laboratórios. Essa prática mantém-se durante todo
o processo de construção da encenação. Os laboratórios desenvolvidos a
cada ensaio são determinantes para a feitura de A Casa de Bernarda Alba.

Outra questão move o encenador a optar pelo texto de Federico García
Lorca: o momento político. A escolha do texto encaminha-se para configurar
cenicamente tópicos que aludem à ditadura. José Possi Neto confirma: �De
alguma maneira, Bernarda... eu escolhi a peça por isso�, e prossegue refle-
tindo sobre sua escolha:

O próprio Lorca escreveu essa peça [...] E quando você
fala da clareza dela, porque a peça tem isso, Lorca, que
fazia um teatro comprometido com o surrealismo, ele opta
nesse momento por escrever uma peça aristotélica e eu
opto, naquele momento, por encenar, com toda a minha
loucura pelo Artaud, por encenar uma peça aristotélica de
uma forma não convencional. Eu me lembro que arran-
quei metade das cadeiras [da platéia], joguei no palco e
criei uma arena, porque pra mim a Bernarda [...] Assim
como a Bernarda Alba foi a metáfora que ele criou para a
ditadura que se instaurava na Espanha, aprisionadora da
alma espanhola, pra mim era uma denúncia através da-
quilo, já que não podíamos falar claramente da ditadura
instaurada no Brasil. A figura da Bernarda tem a autorida-
de impositiva que é de cima para baixo, que não tem dúvi-
das, que não esmorece por uma atitude mais humana,
que é a atitude da ditadura brasileira.

Ainda que considere os aspectos ideológicos, o caráter denunciador em-
butido em sua �mensagem�, o espetáculo não é construído dentro de uma
estética que remete, por exemplo, ao Teatro de Arena, ao CPC, ao Grupo
Opinião e sua derivações. As motivações político-ideológicas contidas na fala
do encenador e na cena poética se dão por outro viés que, ao longo desta
narrativa, vem sendo analisado e esclarecido. Possi Neto filia-se a outra linha-
gem e afirma: �[...] de alguma maneira, o que me deu uma identidade como
diretor começa com essa peça. Ela tem uma estética que é muito minha e
filtrada pelo olho rigoroso do Eduardo, pela simplicidade, porque eu sou mais

(Maria Josefa), Orlanita Ribeiro (Pôncia), Hebe Alves (Criada), Eduardo Calazans (Pepe), Deny Ribeiro,
Gisele Alves, Maria Perpétua, Íris (Mulheres), Antonio Alcântara, Jacques de Beauvoir, Guetz, Tico,
Miguel Carneiro, Eduardo Calazans (Homens). EQUIPE TÉCNICA: Esmeralda da Silva (Costureira), José
Moreira Daltro (Cenotécnico), Josito Rangel (Iluminador), Agnaldo Silva (Música), Cenografia, Ilumina-
ção, Figurino (Eduardo Esteves de Almeida), Alfredo M. Gusmão (Supervisão Técnica), Raimundo Matos
(Assistente de Direção), José Possi Neto (Direção). Observação: na temporada em São Paulo, Gildásio
Leite substitui Eduardo Calazans no papel de Pepe Romano. Estréia: maio de 1973.
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barroco. Ele tinha essa capacidade de limpar tudo�. Ao discorrer sobre sua
estética, o encenador considera que ela se origina de �uma estética das mulhe-
res mediterrâneas que viviam nos cortiços perto de minha casa, viúvas de preto
o tempo inteiro; das procissões e das missas que eu vi em criança, os primeiros
espetáculos que eu vi�. Ao trabalhar em um teatro mais realista, a influência é
do cinema dos anos sessenta e setenta, o cinema italiano, o inglês.

A encenação de A Casa de Bernarda Alba, sem perder o caráter denun-
ciador, é concebida como um grande ritual. Possi toma as relações entre as
personagens, ritualizando-as. No dizer do seu criador,

[...] o mais importante [...] é que eu não estava me filiando
a nenhuma seita, a nenhuma religião, a nenhuma su-
perstição. Era ritualizar o ato de estar no palco. Era um
rito profano. Um rito que nascia ali, da minha maneira de
conduzir e da qualidade das personalidades que partici-
pavam.

Possi reafirma o rito do próprio teatro, uma idéia retomada com força e
que, na época, torna-se mesmo uma aula e um ensaio ritualizados. Estão aí
as reverberações espontâneas de uma mentalidade, do espírito que anima o
tempo em que os artistas se preocupam em praticar a concepção artaudiana:
�[...] o teatro como uma operação ou uma cerimônia mágica�, realizada
�por meios atuais e modernos, e também compreensíveis a todos�, devolven-
do-lhe �seu caráter ritual primitivo�. (ARTAUD, 2004, p. 81)

Possi rememora: �Lembro muito bem esses laboratórios, eu acredito que
eu tenho um caderno que tem as tuas anotações de assistente. Eu me lembro
que você anotava todos os laboratórios�. O encenador dividia os laboratóri-
os em dois momentos: exercícios de liberação e prazer na primeira etapa; na
segunda, exercícios cujo foco é a repressão. Todo o trabalho começa pelo
ato de respirar e não respirar, evidência visível no corpo das atrizes em cena.
Ao mesmo tempo, o encenador toma as orações, os cânticos religiosos como
tema para desencadear as ações. Essa medida torna-se um passo inicial para
a configuração das cenas construídas de maneira intensa pelas atrizes em um
trabalho de parceria com o diretor. Parceria que não rivaliza com a autono-
mia do encenador, que orquestra os elementos do espetáculo em função de
sua totalidade e de sua originalidade.

O entrosamento entre o grupo e o regente é marca do processo e torna-
se poética. Possi não se furta a descrever essa simbiose criativa entre o elenco
� de formação e experiência diversas � e sua proposta. Na citação, é flagran-
te tal reconhecimento:

[...] naquele momento, aconteciam coisas fantásticas com
a inteligência e a disponibilidades daqueles atores. Uma
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coisa que me emociona até hoje é a entrega de Sônia
dos Humildes, atriz que vinha de uma formação comple-
tamente diferente, se integrando a esse processo, com
modéstia. Ela que sempre tinha sido a protagonista em
todas as peças, fazendo um terceiro papel, mas com uma
entrega muito bonita, e a da Carmem Bittencourt, que
também tinha uma participação especial, mas que se
entregou a esse processo. A minha memória mais gratifi-
cante é ver a inteligência da Ana Lúcia Oliveira nos labo-
ratórios; um lirismo e uma entrega muito forte da Cleise
Mendes e um poder muito grande da Lia Mara � que atriz
que a gente perdeu por ela não ter coragem de investir
na carreira de atriz! � porque ela tinha um físico tão privi-
legiado, uma voz privilegiada e uma autoridade tão privi-
legiada. Ela tem uma inteligência cênica que ela usou
muito bem, mas ela não tinha confiança, porque é im-
possível admitir que essa mulher tenha feito esse papel
[Bernarda Alba]. Porque, até como aluna de Martim [Gon-
çalves], ela só fez uma ou outra figuração, ela nunca as-
sumiu nenhum papel, sempre foi pra coisa da voz, de ser
fonoaudióloga e professora de dicção.

Ao condensar essas memórias, retomo o modo como Possi operou o tex-
to, considerado de fundamental importância, mas admitido como um dos ele-
mentos do ritual-espetáculo. Tanto para o encenador quanto para o cenógrafo,
Eduardo Esteves de Almeida, o texto era importante, mas não determinava o
espetáculo nem os ensaios. Possi admite que era um ignorante no trabalho
com o texto teatral, já que estava marcado pelas tendências e teorias em voga,
as que rompem com a �ditadura� do autor. Ele considera uma �onda� o movi-
mento de que o texto não é essencial para a cena. Mas o fato de ter lido sobre
a encenação de Dionysus Sixty Nine, leitura de As Bacantes, de Eurípides, pelo
Performance Group, de Nova Iorque, espetáculo inteiramente construído pela
ação, e que do texto original manteve apenas uma frase, e o fato de ter assis-
tido às montagens de Cemitério de Automóveis, de Fernando Arrabal, e de O
Balcão, de Jean Genet, dirigidas por Victor Garcia, terminam por orientar pro-
fundamente sua poética. �De alguma maneira, eu perseguia aquela estética,
uma estética do pânico, da grande cerimônia�, afirma Possi Neto.

A busca pelo teatro absoluto e as leituras que faz de Antonin Artaud
soam essenciais para a construção de Bernarda Alba, de Tito Andrônico e da
própria constituição da linguagem do encenador, ao se colocar no interior
desse campo teórico, levando em consideração também as contribuições do
grupo, as condições para trabalhar e, principalmente, suas descobertas.

Eu me lembro que, depois de vinte oito dias de laborató-
rios, estavam todas prontas para assumir as personagens
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e eu não disse quem faria quem. Eu disse que só revelaria
depois. Fui induzindo cada uma a dar realmente o clima
da sua personagem. Foi quando eu resolvi fazer uma lei-
tura de mesa e dizer quem ia fazer quem. Quando fize-
mos a leitura, eu disse: � Agora vamos pra casa e ama-
nhã nós retomamos o nosso trabalho com o texto. Não
precisam decorar, mas vão estudando o texto. Eu lembro
que tive uma conversa contigo e com o Eduardo na qual
eu falei assim: � O texto parece uma novela de rádio! Ao
mesmo tempo que eu lia a peça, ela me inspirava; quan-
do eu ouvia, achava ela chata [...] Fiquei uma noite intei-
ra sem dormir. O Eduardo até me sugeriu e você concor-
dou, na época, que eu não apresentasse a encenação,
mas um laboratório. Mas aquilo era muito frustrante pra
mim. Eu queria conseguir cenicamente tudo aquilo que
tinha acontecido no laboratório. E lembro que fiquei sem
dormir e só peguei no sono quase de manhã. Quando
acordei, tinha uma idéia fixa [...] É claro que eu era um
idiota, porque eu tinha que continuar a trabalhar com o
texto da mesma forma que eu trabalhei com o corpo, com
as emoções. Eu me lembro que nós chegamos pra traba-
lhar e eu pedi pra vocês me ajudarem a pegar uma cô-
moda de jacarandá que estava ali no corredor cheia de
livros, pus dentro da sala e pedi pra Orlanita [Ribeiro] e
pra Hebe Alves fazerem o texto de abertura empurrando
essa cômoda e, quando elas chegassem ao fim do texto,
retomassem desde o início e só parassem quando eu man-
dasse. Elas foram ficando tão exaustas que o corpo de-
las, a voz delas começou a passar essa tortura. O texto
deixou de ser realista-naturalista e começou a ser uma
coisa magnífica pro meu ouvido, e o texto não era mais
chato, era vivo.

Seguindo essa linha, Possi Neto cria laboratórios para cada cena a par-
tir de propostas físicas. Visa com isso a encontrar o registro de voz do texto
específico e da totalidade da peça. Cria metáforas: amarra uma por uma as
atrizes, deita uma em forma de cruz enquanto as outras aquecem o corpo
masturbando-se com velas. As metáforas animadas pelo elenco se acumu-
lam vivas e delas nasce o espetáculo. Recorro mais uma vez a Antonin Artaud
para estreitar os laços entre a proposta de Possi Neto e a idéias do encenador
francês, quando afirma:

Aspecto físico, ativo, exterior, que se traduz por gestos,
sonoridade, imagens, harmonias preciosas. Este lado físi-
co é endereçado diretamente à sensibilidade do especta-
dor, isto é, a seus nervos. Ele possui faculdades hipnóti-
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cas. Ele prepara o espírito através dos nervos para rece-
ber as idéias místicas ou metafísicas que constituem o
aspecto interior de um rito, do qual estas harmonias ou
estes gestos são apenas o invólucro. (ARTAUD, 2004,
p. 82)

Dessa forma o texto de Lorca perde os traços psicológicos, realistas-
naturalistas e literários, para tornar-se, no corpo do elenco, expressão cêni-
ca, �onde as formas, os sentimentos, as palavras, compõem a imagem de
uma espécie de turbilhão vivo e sintético [...] uma verdadeira transmutação�,
conforme Artaud. (2004, p. 83) Decorrente do trabalho com o tema da re-
pressão e desrepressão, Possi insere, como contraponto ao clima opressivo
da casa, o grupo de �ciganos�. Ele pontua a ação dramática como manifes-
tação das forças libertárias em oposição ao mundo fechado de Bernarda
Alba, suas filhas e criadas. De fortes conotações dionisíacas, orgiásticas,
carnavalizantes, o grupo possibilita leituras diversas. O grupo cria uma dinâ-
mica significante no espetáculo, às vezes óbvia, mas de intensa teatralidade.
Possi Neto coloca o grupo como contraponto ao tema central. Com isso,
intensifica o contraste da vida que se vive fora da casa: o suor do trabalho, os
cânticos, o cansaço, a sensualidade conflitam com a morte enterrada nos
domínios de Bernarda. Segundo o encenador, isso �era muito importante para
mim. Não bastava mostrar a casa. Então, essa comparação era muito impor-
tante e eu fiz o grupo inspirado nos ciganos�; e sintomaticamente utiliza as
peças de cetim colorido usadas em Monte Santo para compor os figurinos
criados por Eduardo Esteves de Almeida.

Se eu tivesse que remontar esse espetáculo hoje, eu re-
montaria idêntico ao que eu fiz, só com um palpite que o
Gaiarsa deu quando viu em São Paulo: na hora em que
Adélia se entrega ao homem, Pepe Romano [...] A única
coisa, ele disse, era que o cenário devia sair do chão e
ficar pendurado, balançando, porque a estrutura toda da
casa balança. Muito bonito!

A continência das imagens na cena construída no corpo das atrizes amplia
o universo imagético do autor. Resultado do trabalho físico, a partir da leitura
das proposições grotowskianas e artaudianas, esse corpo de imagens não
obscurece em nenhum instante a temática configurada por Lorca. A encena-
ção prima pela clareza. As idéias são colocadas de forma que a recepção
possa se dar em benefício do público e da própria obra, que não se perde no
discurso cifrado, impenetrável. Sem obviedade, os elementos textuais se ofe-
recem ao espectador de maneira aberta, ainda que excessivos em alguns
momentos, como reconhece seu criador: �Eles eram, em alguns momentos,
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gritados�. Mas não havia o caos, havia uma lógica interna no espetáculo
como um todo.

Em longo depoimento prestado ao autor deste trabalho, o professor-
diretor Jorge Gáspari112 afirma ter assistido a todas as apresentações de A
Casa de Bernarda Alba. Ao rememorar o acontecimento, assim se expressa:

Uma das coisas que mais me chamou a atenção em
Bernarda foi o seguinte: não havia um tratamento realista.
O que me parece que Possi fez � na época conversei com
ele e ficou mais ou menos claro que teria sido isso � é que
ele aproveitou do realismo o processo de construção de
personagem, que foi de fora para dentro, mas ele aprovei-
tou alguma coisa da psicologia dos personagens. As ações
e reações psicológicas dos personagens não se davam
somente pelas demonstrações de ações, mas através do
corpo, do movimento. A partitura corporal era a expressão
da tradução dessas emoções. Era um espetáculo em que
as pessoas mexiam muito com a cabeça, com os ombros,
com os pés e mãos e isso criava uma mobilidade cênica,
um envolvimento de mobilidade cênica que era uma coisa
fantástica. Coisa que nós nunca tínhamos visto até então.
As emoções, o corpo do ator falando das suas emoções,
não as palavras, apenas as palavras ou as ações e rea-
ções, mas o corpo como expressão viva.

Possi não abre mão de metáforas. �Não abdiquei de certas metáforas�,
enfatiza. No segundo ato, por exemplo, a cena abre-se com as filhas de
Bernarda abaixadas com as janelas treliçadas como guilhotinas, com os ter-
ços nas mãos, rezando a salve-rainha. Bernarda levanta a saia e diante da
vela tenta se aquecer, alusão ao ato sexual, retorno do reprimido. À medida
que a cena avança, ela vai esmorecendo, mas termina reagindo e esmaga a
vela com o pé. Quando Adélia entra, toda colorida, e dança, as irmãs, ame-
drontadas, amarram-se com as correntes que são os terços. A dança, �quase
um flamenco�, faz alusão à cena da avó, Maria Josefa.

Isso não existe na escrita do Lorca, mas isso está ali e a
cena tinha a ver porque a dança, a música, são das ex-
pressões mais livres e sensuais do homem. Dentro de toda
aquela repressão, era através disso que a gente sentia o
lado libertário da Adélia. Na peça, a única coisa que se
diz é que ela tira o luto e passa com um vestido verde.
Então, inspirado nisso, eu criei toda essa cena-dança, que
pode ser todo um delírio, um sonho dela. Inspirado na

112 Entrevista em 30 de agosto de 2006.
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dança do fogo que as ciganas fazem. Ela vestia uma saia
que estava na moda, que era toda de gomos, uma coisa
hippie que se usava. Ela usava um lenço espanhol na
cintura, um bustiê verde e, quando ela rodava, essa saia
levantava e era toda em vermelho e laranja, que seria o
símbolo do fogo, que era o fogo que ela tinha entre as
pernas.

Na cena em que as filhas de Bernarda costuram o enxoval da irmã pro-
metida a Pepe Romano, tecidos brancos vão se transformando em mortalhas,
camisas-de-força, ataduras, que sufocam as personagens. Essas metáforas
se abrem para o público e possibilitam analogias e pontes para uma compre-
ensão da realidade, do momento, da cena em transe. As alegorias, conforme
Possi, são criadas �para poder provocar uma necessidade de libertação de
um público que estava acaçapado, com a informação toda travada e a quem
o próprio teatro não podia falar diretamente, e acho que aí ele cresceu�. O
encenador cumpre seus objetivos, investindo o espetáculo de novas significa-
ções.     Ou, conforme Heloísa Buarque de Hollanda (1980, p. 59), a alusividade
alegórica �é pluralista, tende à diversidade [...], os elementos valem uns pe-
los outros, nada merece uma fisionomia fixa�, o que evidencia sua natureza
dinâmica e crítica. Os procedimentos alegóricos que aparecem na encena-
ção de A Casa de Bernarda Alba são mediadores para a compreensão
estilhaçada e multifacetada da aberração que é a vida sob o domínio de
Bernarda Alba. E, por que não dizer, da casa administrada pelo ditador-pre-
sidente Garrastazu Médici, realçando os efeitos críticos da montagem, da
mesma forma que em Tito Andrônico113, de William Shakespeare, encenação
realizada ainda sob o impacto do sucesso que foi Bernarda, nos tempos som-
brios da coerção política.

Sobre as metáforas contidas na encenação e as relações com o mo-
mento histórico, vejamos o ponto de vista de Jorge Gáspari. Ao ser indagado
sobre o problema e se o público percebia as correspondências com a situa-
ção real, assim se expressa:

Claro... O clima da peça remetia a isso. A peça era escu-
ra, a iluminação era escura, opressora, desconfortável,

113 Elenco: Eduardo Esteves de Almeida (Poder Branco), Dara Kocy (Poder Negro), Gildásio Leite, Raimundo
Matos (Tito Andrônico), Jacques de Beauvoir (Saturnino), Guetz (Bassiano), Cleise Mendes (Tamora),
Simone Hoffman (Lavínia), Artur Moreira, Eduardo Calazans (Aarão), Miguel Carneiro (Quirão), Paulo
Ticasso (Demetrius), Antônio Alcântara (Lúcio), Walter Oliveira (Múcio e Caio), Sílvio Agra (Márcio e
Públio), Wilma de Leonah, Alirio A. de Oliveira, Eberton Santos, Godi, Inaldo Santana (Escravos), Gisélia
Alves, Íris Kosartre, Veronice Ramos (Graças), Regina Cajazeiras, Agnaldo Ribeiro, Antônio Costa, Ricardo
Augusto Melo, Sérgio Souto (Músicos e responsáveis pela criação da partitura sonora do espetáculo).
EQUIPE TÉNICA: José Moreira Daltro (Cenotécnico), Esmeralda Silva (Costureira), Josito Rangel
(Iluminador), Dulce Schwabacher (Caracterização), Eduardo Esteves de Almeida (Cenografia, Ilumina-
ção, Figurino, Programação Visual), Francisco Medeiros (Assistente de Direção), José Possi Neto (Produ-
ção e Direção). Estréia: novembro de 1973.
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mas ao mesmo tempo ele soube [...] porque se ficasse
nisso, ninguém conseguiria ficar dez minutos nessa situa-
ção opressora e desconfortável. Ele conseguiu esse cli-
ma, mas com uma beleza e uma criatividade imensa. E o
público via isso, compreendia [...] Ao mesmo tempo que
havia esse clima desconfortável que vivíamos naquela
época e que estava transportado para o palco, ele conse-
guiu equilibrar isso com uma beleza muito grande.
Bernarda era um espetáculo muito belo, cativante.

Ao ser questionado sobre se essa beleza não prejudicava a �mensa-
gem�, Gáspari é enfático:

De maneira alguma. Eu digo que das peças que vi,
Bernarda foi uma das mais eficazes. Porque o teatro tem
uma eficácia. Eficácia porque Possi conseguiu acoplar tudo
isso sem uma coisa anular a outra, ou interferir de uma
maneira que pudesse borrar a outra. Era um espetáculo
belíssimo e extremamente desagradável. Eu vi todos os
espetáculos e ouvia comentários da parte de público como
um sobre a peça ter sido liberada pela censura. As pesso-
as tinham uma percepção de que a peça era uma reação
ao que estávamos vivendo, de que Bernarda era o dita-
dor de plantão e que a casa de Bernarda era o Brasil.
Não era Franco nem Espanha. Possi usou Lorca como
modelo universal,

para falar da cena societal ameaçada, por onde movem-se os sujeitos
em busca de canais de comunicação com o público. Ainda que conflitados e
perseguidos, os artistas mostram-se empenhados em fazer emergir na cena
as palavras-imagens, a �peste� no sentido artaudiano, para iluminar as som-
bras que provocam transes, e de estabelecer conexões com as coisas, sem o
conformismo que a leitura do �vazio cultural� quer fazer crer.

A decisão de encenar a tragédia shakespeareana é determinada pela
�obsessão da repressão. Parece que eu tinha obrigação de falar em repres-
são. O Tito se constitui em um ato desmesurado de perda total do sentido de
civilização, do desumano�. Nesse delírio canibal, da força do poder pelo
poder, Possi encontra uma maneira de expressar o que pensa sobre o tema,
investindo-se de uma postura política, acusativa, �acusar a barbárie�, um
sentimento presente nos idos de setenta. Cito José Possi Neto:

E era a barbárie pela barbárie. [Tito Andrônico] é uma
das piores peças de Shakespeare, se falarmos em termos
de qualidade poética ou mesmo de construção teatral.
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Mas a gente fez um espetáculo muito forte. Naquela vez
eu resolvi pela primeira vez que eu tinha que ter a música
ao vivo... Eu convido a Banda do Companheiro Mági-
co... Eu não posso gritar um ai de mim só. Eu quero mú-
sica, distorcida, com as guitarras e as percussões. Então
foi um trabalho exaustivo, violento porque essa peça...
Aconteceu muita violência dentro do elenco, nos labora-
tórios, gente que se machucava. O espetáculo era um
grande rito, acredito, muito irregular porque aí o nível
dos atores não era tão homogêneo como aconteceu com
a Bernarda, até porque era um número bem maior, era
bem heterogêneo. Nesse sentido me frustrava. Mas é um
espetáculo que gostei muito de fazer, mas depois do Tito
eu exorcizei essa obrigação da acusação da violência da
repressão. Eu me lembro que, naquele mesmo ano, na
sala de ensaio onde a gente fez os laboratórios da
Bernarda, eu fiz os exames dos alunos de Direção. Tinha
cinco alunos e todos apresentaram exercício em que a
sala ficava inteira fechada e todo o mundo se batia e
gritava, gritava, gritava... Quando eu saí de lá de dentro,
eu jurei pra mim mesmo que eu ia fazer um espetáculo
anti-repressão, não acusando a repressão, mas esque-
cendo ela e fazendo um rebu de prazer e aí é que eu
decidi fazer a Marylin Miranda, um musical.

Como ator de Tito Andrônico, vivi o processo descrito pelo encenador.
Se como assistente de direção em Bernarda Alba atuava como espectador
ativo, na montagem seguinte mergulho no processo e experiencio com o
elenco os exercícios de pesquisa de linguagem, oferecendo material, fruto
dos laboratórios, para posterior organização cênica. Essa tarefa, realizada
por José Possi Neto com precisão, não é acompanhada pela maioria dos
participantes, fator que desequilibra o resultado final. No entanto, evita-se o
ilustrativo, busca-se o orgânico, vivenciado pelos estados repressivos deter-
minados pelos exercícios laboratoriais, o que torna a experiência concreta,
real, mas longe da realidade do teatro. O material resultante dos exercícios,
colhido pelo encenador e transformado, posteriormente, em escritura cênica
retorna com a mesma força energética desencadeada na sala de ensaio, na
pele do ator-personagem em cena. O trabalho construtivo com o elenco de A
Casa de Bernarda Alba é posto novamente em processo e possibilita cami-
nhos de investigação para alguns atores. Vejo, na condução do trabalho com
os atores, as ressonâncias da �autopenetração� grotowskiana114, conforme
descrição de Peter Brook (1970, p. 59):

114 Observo, no entanto, que a leitura grotowskiana em Possi se dá no contexto e nos limites que as
condições da Escola de Teatro impõem. Seria ingênuo acreditar que um trabalho desenvolvido ao longo
dos anos em regime ascético como o desenvolvido na Polônia fosse absorvido em sua totalidade. Toma-
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A �Autopenetração� através do papel é relacionada à
coragem de se expor: o ator não hesita em se mostrar
exatamente como é, pois reconhece que o segredo do
papel exige que ele se abra, mostrando seus próprios se-
gredos. Assim, o ato de representação é um ato de sacri-
fício, de sacrificar o que a maioria dos homens prefere
esconder � este sacrifício é uma dádiva para o especta-
dor.

Essa abordagem possibilita ao intérprete, que entra no jogo proposto,
resultados fora dos esquemas interpretativos de base realista e sua contribui-
ção para a construção cênica influencia a ação do diretor e a do cenógrafo.
Eduardo Esteves de Almeida, investido também da condição de atuante, já
que se encarrega de uma personagem, inexistente no texto, criada a partir
dos laboratórios, recebe a porção do trabalho do ator para materializar suas
idéias. A relação com o texto se dá no mesmo percurso. O sentido das pala-
vras, os subtextos, as imagens e por fim a emissão dos versos shakespeareanos
resultam do trabalho psicofísico levado ao extremo, à exaustão no corpo
dilatado do ator:

Um corpo incandescente, no sentido científico do termo:
as partículas que compõem o comportamento cotidiano
foram excitadas e produzem mais energia, sofreram um
incremento de movimento, separam-se mais, atraem-se e
opõem-se com mais força, num espaço mais amplo ou
reduzido. (BARBA, 1995, p. 54)

O teatro compreendido como um ato físico, no qual o ator tem de ser
metáfora viva da idéia do autor, anima as encenações de Bernarda Alba e
Tito Andrônico. Ambos os textos, guardadas as diferenças de estilo � pon-
to que o teatro contemporâneo não leva mais em consideração � são
tratados pelo encenador de �forma não realista, sem preconceitos ou de-
finições de �linhas� ou �escolas��, mas veiculados por propostas físicas
que se mostram ao espectador por um código visual-visceral, evidencian-
do as inúmeras possibilidades do texto. Tal enfoque revela também a
sintonia da equipe de criação sob o comando de Possi Neto. Assim, o

se o que interessa e aprofunda-se em função da realidade. Nos dois espetáculos � Bernarda e Tito �, o
encenador faz aflorar nos atores seu espírito inquieto e sua capacidade de traduzir pressupostos de uma
prática para muitos desconhecida. Mas, ao levar em consideração a capacidade de cognição, os veios
emocionais e intuitivos de seus atores, José Possi Neto mobiliza, pelos exercícios laboratoriais, os esta-
dos psicofísicos de cada um, direcionando-os para os objetivos da cena final, que resulta da simbiose
entre as partes. A Casa de Bernarda Alba e Tito Andrônico resultam da conjugação da concepção prévia
do encenador com o material vivo que o grupo fornece. E, conforme Eduardo Esteves de Almeida, �até
os �grilos� entre as pessoas, nos laboratórios, foram aproveitados e aprofundados para servir como
material na construção dos personagens�.
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espaço cênico, os figurinos, a maquiagem, a luz são concebidos para
ressaltar a leitura singular do encenador e organizam-se textualmente de
maneira sincrônica.

Possi conta novamente com a criação de Eduardo Esteves de Almeida
na cenografia e nos figurinos. Usando materiais rústicos aplicados na ar-
quitetura popular, o artista consegue �instalar o clima de barbarismo conci-
liado à magnificência e imponência do Império Romano�, informa Possi.
(Jornal da Bahia, 25 e 26.11.1973) A estrutura de um triângulo cujo vértice
é uma escada avança do fundo do palco até a metade da platéia. As late-
rais desse triângulo, em um prolongamento horizontal, são uma cerca de
tábuas largas presas a grossas toras da madeira, remetendo a um curral e
também a um ringue. Ligando o palco ao espaço aberto no centro da sala,
uma rampa, local de representação. Todo o cenário é construído com ma-
teriais brutos, sem tratamento. Nas laterais da boca de cena, emblemas
construídos com carcaça de automóveis lembram os distintivos do poder.
Partindo das laterais da escada para os bastidores abertos, mastros com
bandeiras completam a cena. Para os figurinos e adereços, são utilizadas
peças do acervo da Escola de Teatro, sem a preocupação com a
reconstituição de época, mas com a de demonstrar as conotações das per-
sonagens.

Quatro meses antes de iniciar os ensaios propriamente ditos, o encenador
provocou o elenco com laboratórios a partir de estímulos relacionados com
as sugestões emanadas do texto, desconhecido pela maioria dos atores.

Na distância do tempo, percebo os caminhos percorridos por José Possi
Neto para evidenciar um e outro texto em cena, tratando-os de maneira pes-
soal. Dando larga à subjetividade, o encenador insufla a sua criação com as
vozes do outro � as dos teóricos do teatro e também as da equipe. Atento ao
uso do espaço fora das convenções do palco italiano, aberto às influências
sopradas pelos ventos da transculturação que polinizam os sujeitos e possibi-
litam novos códigos para as narrativas cênicas, Possi orquestra seus exercíci-
os cênicos organicamente. Assim compreendo os trânsitos do encenador quan-
do realiza Marylin Miranda, o terceiro trabalho115 sobre o qual me detenho. O
musical é julgado em São Paulo como uma repetição dos Dzi Croquettes,
uma avaliação apressada, já que o encenador afirma: �[...] eu não tinha visto
os Dzi Croquettes. Eu só vi os Dzi Croquettes depois de ter feito Marylin
Miranda�. Bem recebido em Salvador, o espetáculo leva expressivo número
de pessoas para a Escola de Teatro, grande parte delas já conquistada pelos
trabalhos anteriores.

115 Antes de obter uma bolsa de estudos nos Estados Unidos, a convite da Fullbright Fundation, em 1976,
Possi Neto realiza Álbum de Família (1975), incursão no universo de Nelson Rodrigues. O espetáculo
constitui-se de cenas da vasta dramaturgia rodrigueana. Em 1976, realiza American Dreams, reunião de
autores norte-americanos, com alunos do Departamento de Teatro no elenco e Canção Transitiva, colagem
de textos reunidos pelo diretor e por Cleise Mendes. Neste último, o elenco é composto, além de Possi
Neto e Cleise Mendes, por Sérgio Farias e Zizi Possi.
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Possi Neto categoriza Marylin Miranda116 como um musical ingênuo, ao
enfatizar o lado que ele diz ver na Bahia, nos atores e até no jeito baiano de
brincar. Essa visão contamina o espetáculo, visto por ele não como um pro-
duto somente para o �entretenimento oba-oba-oba�, mas como uma mani-
festação crítica de um grupo de teatro �fuleiro, mambembe, brincando de
entreter�.

Ao lado desse elemento, havia uma sinceridade no tom confessional
dos intérpretes que falavam de si, de suas vidas, sonhos e vontade de estar no
palco. Em meio à féerie mambembe, carbono esmaecido do esplendor do
teatro de revista que tem nos espetáculos do Cassino da Urca da década de
quarenta seu marco, o musical de Possi Neto, com texto organizado por Cleise
Mendes, traz para a cena uma diversidade de temas. Estão no palco tópicos
como a androgenia, a confusão dos papéis, o desejo de ser star, a liberação
sexual, o hedonismo e o corpo como vias positivas, as determinantes da in-
dústria cultural, da aceitação acrítica da cultura norte-americana, numa mis-
celânea que a alegria em cena potencializa, para afirmar o primado da vida
não reprimida.

Mas tudo muito pobre, meio bobo, porque era tudo uma
grande brincadeira, tanto que até o nome era Marylin
Miranda e Suas Viagens By Jegue e Aeroplano do Oiapoque
ao Chuí. Era uma grande brincadeira, uma grande goza-
ção com gente simples que sonhava com o estrelato, com
Hollywood. Então era essa brincadeira do jovem artista
que sonha com o Oscar. Aí tinha todo um trabalho de
memória, das propagandas antigas de rádio, das brinca-
deiras de criança, quando a gente pegava as roupas ve-
lhas da mãe, da irmã, sapato maior... Então, a proposta
era essa... Ele era um espetáculo ingênuo, ele não tinha
pretensão de ser �o musical�.

O intenso viés lúdico de Marylin Miranda e a teatralização da vida do
seu elenco não rebaixa o teor político do espetáculo. Ao alinhavar temas
diversos, o musical evidencia as mudanças comportamentais já em curso
desde o movimente hippie e potencializadas pelo �desbunde� prefigurado no

116 ELENCO: Carlos Nascimento (Cacá Grey), Jacques de Beauvoir (Thérèse Strauss), Jane Canaparro
(Jane Mansfield), José Possi Neto (El Director), Lourdes Leal (Fatia Fatal), Luzia M. Guimarães (Lulu
Dietrich), Orlanita Ribeiro (Orla Atlântida), Regina Reginato (La Esfinge), Roberto Sanches (Bob Bob
Bob), Roberto �Ticão� Leite (Z Big New), Rosa Torres (Rosa Maromba), Vicente Di Franco Filho (Vicente
du Feu), Zizi Possi (ZZ Star), Antonio �Tony� Luís Costa, Carlos Querino, Guilherme Maia, Ary Dias,
Thomas Oswald, Juracy Cardoso, Sérgio Souto (Banda do Companheiro Mágico). EQUIPE TÉCNICA:
Agnaldo Ribeiro (Sonoplastia), Josito Rangel (Iluminação), Lili e Stelita Silva (Costureiras), José Moreira
(Cenotécnico), Lourdes Leal (Assistente de Direção), Lia Mara (Preparação Vocal), Maria Manso e Jorge
Bradley (Canto), Maria Betânia dos Guaranys e Sara Mauá (Preparação Corporal), Maria Betânia dos
Guaranys (Coreografia), Ewald Hackler (Cenário), Vicente Di Franco Filho (Figurino), José Possi Neto e
Vicente Di Franco Filho (Produção), José Possi Neto (Direção). Estréia: novembro de 1974.
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lema �sexo, drogas e rock and roll�, na ambição de tomar o poder pela
imaginação, na afirmação de um poder jovem e na visibilidade das �minori-
as�. O musical investe sua crítica nos produtos da cultura de massa. Marca
também uma escolha da direção: propiciar aos atores um contato
comunicacional com o público, ao fazer com que os textos individuais tor-
nem-se momentos de exposição humana, mas sempre vinculados aos temas
que a peça evoca.

Os três espetáculos abordados privilegiam o desenvolvimento de uma
pesquisa de linguagem posta em prática por um homem de teatro que des-
ponta, na cena baiana e para si mesmo, como encenador que constrói uma
sólida carreira no cenário nacional. São também núcleos de desenvolvimen-
to de um projeto de ensino-aprendizagem praticado pelo diretor, conjunta-
mente com alguns professores, na Escola de Teatro. E esse projeto norteia-se
pela premissa de �que os alunos têm por necessidade prioritária vivenciar o
processo teatral e isso só é possível fazendo teatro�, registro do pensamento
de Possi Neto por Regina Coeli. (Diário de Notícias, 12.05.1973) (grifo meu)

Para finalizar a cena, registro a análise que o encenador faz do período
em que se inventa como diretor de teatro. Possi enfoca a questão da droga,
presença na contracultura e fenômeno fustigado por Luciano Martins (1979).
Na visão de José Possi Neto, o uso da droga, sem outra finalidade que não a
hedonista, provocou a perda de jovens, levando-os à �piração�.

Muita gente dançou. Muita gente criativa, porque não fez
só uma experiência, não só experimentou momentos pra
se autoconhecer, mas fez daquilo um uso quase cotidia-
no. Muita gente criativa dançou com isso, se perdeu. Eu
cheguei a ter uma conversa, aqui no Brasil, com a Camille
Paglia, que é uma pessoa que eu respeito muito, com a
qual me identifico. Ela diz que o grande problema da
geração dela é que a maioria se perdeu na droga. Eu
concordo em parte, mais do que isso [o problema] é por-
que a nossa postura de contracultura, de anti-sistema nos
fez abdicar de uma série, enquanto geração, de uma sé-
rie de postos chaves ligados à educação, à cultura ou
mesmo à política... Porque nós não queríamos nos mistu-
rar com o sistema e quem tomou conta disso foi a outra
facção, e o mundo se tornou no que se tornou, um mun-
do de marketing117.

Sobre os hippies, Possi compreende o movimento, mas não se considera
um adepto, embora descreva aspectos de sua vida respingados por essa co-
loração. Ele fala de sua casa na Boca do Rio: �Era uma casa que tinha fogão,

117 Entrevista ao autor, já citada.
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geladeira, liquidificador, mas sem televisão, tinha um aparelho de som, sem
telefone e tinha um coqueiral enorme em volta, uma rua toda de areia que
nem carro passava�. A moradia, �[...] quase uma tenda. A decoração com
almofadões [...] Aquela coisa bem hippie mesmo, embora eu não fosse hippie�.

Se a estética hippie aparece no jeito de transar o espaço, na forma de
encarar o cotidiano � �era mais uma liberdade, um gozar a vida�, na alimen-
tação, �comia lá meu pão integral com missô e alho118, que dá uma energia
incrível� �, o artista é uma pessoa �integrada�, mas não acomodada:

ia lá pro Canela, das dez da manhã até a meia-noite
trabalhando na Escola. O hippie estava totalmente à mar-
gem do sistema, eu não estava. Eu era o diretor da Escola
de Teatro da Bahia, chefe do Departamento de Teatro da
Escola de Música e Artes Cênicas. Eu sustentava basica-
mente uma casa. E produzia muito. É claro que não tra-
balhava por dinheiro, eu vivia. Nunca guardei dinheiro
naquela época. A gente vivia e vivia muito, intensamente.
E tinha esse fogo, essa energia, que eu percebi com a
Bernarda Alba, que era muito forte, muito violenta, quan-
do eu mergulhava num trabalho.

Ao rememorar esses temas, José Possi Neto narra o contato com Maria
Esther Stockler e José Agripino de Paula e os vê como exemplos de uma
atitude radical diante do sistema. De regresso da África, o casal decide parar
na Bahia, dando-se o reencontro entre eles e Possi. Maria Esther e José Agripino
passam a residir próximo ao encenador e o local �foi virando quase uma
comunidade�, informa Possi, alongando-se na descrição:

Uma comunidade muito festiva porque a Esther tinha uma
posição muito clara naquela época: nada valia a pena,
nem a arte valia a pena e a gente só devia viver, viver
como nos acampamentos ciganos, por isso vamos para
Arembepe. Ela aluga uma daquelas choupanas junto da
lagoa de Arembepe. Eles viviam de fazer rituais, de noite
dançavam, tocavam. Viviam de comer, tomar banho, to-
car, dançar... Eu não agüentava só isso, eu tinha que fa-
zer minha produção teatral, tinha que dirigir a Escola. Eu
sempre tive um excesso de energia. Eu me lembro que ela
me criticava muito. Ela questionava o fato de eu ter em-
pregada. Era uma coisa muito teórica. Ela vem de uma
família extremamente rica, poderosa e ela negou tudo
isso, ela afastou tudo isso. Ela queria estar longe do su-

118 Prática alimentar da culinária naturalista/macrobiótica.
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cesso. Ela dizia que o sucesso era assassino e contava, de
uma forma muito engraçada, todos os dramas e experi-
ências das montagens que fez, os problemas que ela vi-
veu. Mas se discutia uma série de assuntos porque se acre-
ditava que o mundo ia se despojar mesmo.

Maria Esther Stockler passa a ser uma interlocutora de oposição. Reve-
lam-se posicionamentos, subjetividades, demarcações fronteiriças de pensa-
res � articulações da diferença que a cena em transe, em permanente trans-
formação, possibilita, abrindo espaço para a identificação, a inclusão desse
outro que tem sua alteridade questionada, quando não negada pelas forças
exteriores ao grupo.

Embora eu fosse fascinado por ela, eu dizia assim: � Cla-
ro que eu tenho empregada. Eu estou empregando uma
mulher que tem seis filhos pra criar, que não tem marido
e eu trabalho o dia inteiro, dezoito horas por dia quase.
Eu não posso ficar cuidando da casa. Você pode... Você
não tem empregada, mas tem esses três hippies que fi-
cam aí do teu lado e te tratam que nem princesa, só por-
que eles comem na tua casa. Então havia uma discussão
cotidiana.

Ao encenar o passado na perspectiva benjaminiana (1994b, p. 231),
retiro os acontecimentos �do curso homogêneo da história; do mesmo modo
[extraio] da época uma vida determinada e, da obra composta durante essa
vida, uma obra determinada�. Os sujeitos históricos que têm as suas vidas
destacadas ao longo desta narrativa exemplificam outros sujeitos, outras iden-
tidades se afirmando criativamente, transgredindo o modelo, o padrão, a
norma que o Brasil sob a repressão deseja e cultiva.

No contexto da Boca do Rio, os artistas que para ali se deslocam mistu-
ram-se com o bairro, �que tinha sua vida, tinha desde pescadores até uma
classe média baixa e a Esther com todas essas histórias, essa loucura e uma
sintonia cósmica completamente diferente�. Criam-se festas coletivas, brin-
ca-se nas festas populares tradicionais, fazem-se refeições nas dunas, teatral-
mente, sobre colchas jogadas na areia. O teatro continua: �Eu acho que
sempre tive uma curiosidade estética muito grande e a Bahia significou pra
mim, naquele período, um exercício de liberdade; eu testei tudo, vivendo�,
sintetiza Possi Neto.

Mas nem tudo se realiza sob o signo de Eros e Dionisos nem é regido
pela �dimensão estética, nos termos de Schiller-Marcuse�, medida que não
diz respeito à arte, mas à vida transformada em arte, conforme José Guilher-
me Merquior (1969). No mesmo bairro, o ator Mário Gusmão foi preso �por
um comerciante, espécie de �dedo-duro� da Polícia�. (Tribuna da Bahia,
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20.05.1973) Durante a arbitrária prisão, o comerciante, como informa o jor-
nal, chegou a dizer que, se fosse policial, agiria de maneira idêntica ao ex-
comissário Manoel Quadros119: �Ele estava certo. Essa gente não tem jeito.
Todos deveriam ser mortos e assim acabava a brincadeira e a anarquia.�
Tempos de transas e de transes. A prisão de Mário Gusmão, acusado de
tráfico de alucinógenos, enche de perplexidade a classe teatral e cinemato-
gráfica. Diante da pobreza do ator e de sua negritude, a prisão prolongada,
comparada com a dos outros acusados liberados em seguida, constitui um
ato preconceituoso e discriminatório.

Consignada a violência cometida contra Gusmão, retorno ao tema da
cena. Ao ser indagado sobre a contribuição da �geração AI-5� na esfera do
poder, caso os contraculturalistas tivessem assumido os postos chaves na es-
trutura, José Possi Neto é taxativo: �Eu não sei se a história seria outra. A força
do poder e da grana é maior do que tudo, mas eu acho que não teria sido tão
fácil para o sistema virar a página e transformar a gente em produto de
butique�. As palavras fazem eco nas de Luiz Carlos Maciel (2005, p. 249):

Todos os avanços que vivemos, por várias décadas, em
termos de liberdade existencial, percepção social e políti-
ca, aprofundamento da vida espiritual e, numa palavra,
expansão da consciência, parecem abandonados como
se simplesmente nunca tivessem acontecido. O progresso
do espírito parece ter estancado, num mundo sanguiná-
rio, dividido entre Bush e Bin Laden, no qual o único ins-
tinto ativo parece ser o da morte.

Por que parou? Parou por quê?

A pergunta desdobra-se em novos ecos. As respostas estão sendo forja-
das concomitantemente aos anos em que os reptos da contracultura foram
sendo capturados pelo sistema, que, para enfrentar o diferente, vai
reabsorvendo aquilo que ele mesmo exclui, vendendo-o em seguida como
uma novidade, mas na verdade um simulacro. Tomando a imagem de Maciel
sobre o processo de reversão da história, entro em concordância com o artis-
ta: �O Sistema cujo poder fora denunciado é, então, consagrado como insu-
perável, uma estrutura inabalável. Com tal fundamento teórico, as novas ge-
rações são facilmente convencidas da verdade suprema do realismo cínico�.
(MACIEL, 2005, p. 251)

119 O comissário Quadros freqüentou as primeiras páginas dos jornais baianos nos anos setenta, acusa-
do de montar um grupo de extermínio, no interior da Secretaria de Segurança Pública. Durante o
processo, apurou-se a morte de muitos jovens, �hippies�, entre outros casos que a imprensa da época,
embora censurada, registrou com detalhes.
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MirandaMirandaMirandaMirandaMiranda: recepção: recepção: recepção: recepção: recepção

Nas reflexões que faz sobre o movimento cultural baiano, David Salles
(Jornal da Bahia, 28.05.1973) toma com referência a �febricidade em todas
as letras e artes e estudos humanos que houve anos atrás, nos anos próximos
(antes e depois) de 1960� e conclui que os esforços dos setores que congre-
gam a atividade cultural �insinuam possibilidades e perspectivas�, mas não
encontram eco entre as personalidades que governam a cidade e o estado,
que despendem �mensalmente em publicidade toda a verba que o exercício
da cultura almejaria possuir o ano inteiro�. Em seguida, aborda o espetáculo
de José Possi Neto:

Ainda outro dia, a apresentação de �A Casa de Bernarda
Alba�, de Lorca, foi uma espécie de renascimento do tea-
tro da antiga Escola de Teatro da UFBa. Na platéia, via-
se nitidamente que o rosto do público como que buscan-
do a ressonância de outros tempos, daquele teatro, silen-
cioso desde as [encenações] de Martim Gonçalves e Luiz
Carlos Maciel.

Tal afirmação indica de que forma a realização foi recebida. Optamos
por trazer a opinião dos críticos de teatro e de outros profissionais da impren-
sa como avalistas do êxito alcançado por Bernarda Alba e também por Marylin
Miranda, já que a montagem de Tito Andrônico, em que pese o interesse
despertado, não produziu material necessário para confirmar a qualidade da
recepção como a alcançada pelos outros dois espetáculos.

Para Matilde Matos (Jornal da Bahia, 27.05.1973), A Casa de Bernarda
Alba traduz o conceito de teatro de Lorca: �O teatro é a poesia que se levanta
do livro e se faz humana. E ao fazer-se assim, fala e grita, chora e se desespe-
ra. O teatro necessita que as personagens que apareçam em cena levem um
traje de poesia e ao mesmo tempo [...] se vejam os ossos, o sangue.� A
imagem cola-se ao que é visto no Teatro Santo Antônio, que tem seu espaço
revirado para abrigar a cenografia fora do palco, aproximando o espectador
do ato cênico.

Na observação de Matilde Matos,

[...] a luz do drama social implícito na luta eterna da sede
de liberdade versus opressão e repressão, palpáveis, por
trás das correntes e treliças daquelas janelas sempre cer-
radas, que nas criadas submissas e subservientes não
passa de um desejo (�um dia me tranco com ela num
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quarto, lhe cuspo na cara e...�), impõe-se na luta ferre-
nha de Bernarda em manter as aparências [...] e leva ao
impacto emocional final da morte de Adélia,

clima que a montagem materializa, �numa adaptação vigorosa, onde muitas
falas são substituídas por ações� expressas no corpo dos atores, �apoiando-
se na linguagem sígnica�. Feitos os elogios a uma direção �que sente e ousa�,
Matilde Matos alude às falhas da peça, pelos seus excessos, imputados ao
�coro� � o grupo dos ciganos � com suas correrias e barulhos �que cheiram
a apelação�, à longa duração do primeiro ato e à cena da dança de Adélia
diante de uma Bernarda recolhida:

[...] seria plausível depois da sua revelação que é mulher
de Pepe, ou se surgisse como um sonho ou presságio de
Bernarda. Naquele contexto é difícil de se aceitar pela
implausibilidade, o que de certo modo quebra a linha de
coerência do drama.

Sobre o espaço cênico, seu juízo mostra o acerto de Eduardo Esteves de
Almeida em concebê-lo. No pequeno Teatro Santo Antônio, o cenógrafo re-
tira grande parte das poltronas, colocando-as sobre o palco. Abre-se então
um espaço retangular que abriga no meio um praticável redondo pintado de
branco. Nas laterais da sala, na extremidade do retângulo, descem duas cor-
tinas brancas. Nas bordas do círculo branco, cinco janelas de treliça, cinza,
movem-se para cima e para baixo presas no teto por roldanas com correntes
de ferro. Esse dispositivo é acionado durante vários momentos do espetácu-
lo. Um banco, uma tábua, para a cama mortuária, e um colete com tiras de
couro preso também no teto, usados somente na cena do suicídio de Adélia,
compõem a cena. Não há excesso e sim austeridade: sala, prisão, confessio-
nário, imagens presentificadas na cena. O público acomoda-se no palco e
no outro extremo da sala. Toda essa alteração no espaço deriva da ação
cênica requerida pela escritura do encenador. Sobre o espetáculo, exponho
mais uma apreciação de Jorge Gáspari:

[Era] extremamente visceral, vivo, um teatro ígneo. Você
sentia fogo naquela coisa. E uma coisa que ele criou e
ficou muito legal foi a integração entre atores e ambiente.
Atores e espaço. As janelas funcionavam como um outro
ator. Era um tal de fechar... Porque a peça foi feita...
Bernarda é Franco. Na verdade, A Casa de Bernarda Alba
é a Espanha. Uma coisa que nos chamou a atenção foi o
incessante bater de janelas. Abrir e fechar de janelas. É
provável que tenha havido alguma coisa igual, uma pro-
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posta igual em outras peças que eu vi, mas essa foi a
primeira e me marcou profundamente. Exatamente isso,
o ator não era apenas um ser, um corpo que se movimen-
tava no espaço de acordo com uma marcação: três passos
para cá, quatro passos para lá. Ele interagia o tempo todo
com o espaço. O espaço era um intérprete da peça. Tanto
a utilização dos elementos [...] Poucos elementos, muito
resumidos, banquinho[...] Os elementos, o cenário, diga-
mos assim, não era apenas decorativo, mas funcional. Ele
funcionava, ele era o espetáculo. (grifo meu)

O cenógrafo Eduardo Esteves traduz as idéias do encenador e colabora
intensamente para a concepção final da obra. São dele a programação visu-
al do cartaz e do programa, a iluminação e o figurino, longe do decorativo.
Matilde Matos afirma que �tudo tem uma função e um significado, em torno
da sua preocupação maior que é a de criar um espaço teatral�. Eduardo
Esteves de Almeida veste as personagens com malhas e maiôs pretos, mode-
los utilizados na época para aulas de dança. Sobre essa base, uma saia de
corte amplo como um avental, vestida no início do espetáculo, e um pano
amarrado na cabeça, nos moldes das mulheres nordestinas e também das
ibéricas, traduzem o luto das filhas e o regime conventual imposto pelo poder
ditatorial da mãe. Um terço confeccionado com corrente e cruz de ferro com-
pleta a caracterização de Bernarda, suas filhas e criadas. Sendo que, para a
mãe, uma pelerine também preta amplia a figura altiva da atriz Lia Mara e
intensifica a imagem de autoridade religiosa.

Em meio à escuridão dos trajes, a personagem de Maria Josefa surge de
branco com longo xale estampado de vermelho e flores no cabelo. Exceto
ela, as outras personagens carregam densa maquilagem branca, com os olhos
e os lábios marcados de preto, uma máscara, faces escaveiradas. Esse recur-
so favorece cenicamente para apresentar as transformações por que passa a
personagem da filha rebelde, Adélia. À medida que a ação avança e ela
marca a sua revolta, seu rosto vai perdendo a compacta máscara, tanto que,
na cena final, depois que se retira seu corpo da corda na qual se enforcara,
seu rosto é o mais vivo entre mortas-vivas: sua mãe e irmãs.

No Diário de Notícias de 19 de maio de 1973, Regina Coeli escreve:

�Bernarda Alba�, nas duas horas e meia de espetáculo
oferece ao público [...] um teatro novo, num espaço novo,
um trabalho sério de grande beleza, carregado de emo-
ção e tensão [...]. É o espetáculo mais discutido no mo-
mento,,,,, tendo seu diretor recebido vários trabalhos [dese-
nhos, textos, poemas] oferecidos por universitários de ou-
tras áreas [...], cada qual exprimindo a sua visão de
Bernarda Alba.
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Detendo-se em apreciar a atuação dos intérpretes, a jornalista não pou-
pa elogios a cada uma das atrizes. Atento à efemeridade da ação do ator e
para fazer justiça ao desempenho do elenco, registro as impressões de Regi-
na Coeli, ainda que incorra na acumulação. Salvo também do esquecimento
o que resultou dos laboratórios e estampa-se na cena por meio do talento, da
entrega, da vitalidade e da fúria com que o elenco agarrou suas personagens
e fez seu discurso corporal:

A riqueza das imagens, e a inventividade da encenação e
da cenografia têm sido altamente valorizadas pelo excelen-
te desempenho dos atores. Bernarda Alba revelou Lia Mara,
uma atriz de força expressiva [...], bem como Ana Lúcia Oli-
veira, no papel de Adélia, já realizada como dançarina e
que nos surpreende com a espontaneidade e força que con-
segue dar ao importante papel [...]. Orlanita Ribeiro, aluna
do 3º ano de Formação do Ator [...] revela o trabalho de
uma atriz profissional já experiente. Lola Laborda, Cleise
Mendes e Veronice Ramos [...] representando com força e
violência o peso da opressão de Bernarda, tendo os seus
trabalhos intensificados pela participação de Sônia dos Hu-
mildes, que vive Madalena, o seu melhor trabalho desses
últimos dois anos. Hebe Alves, aluna do 1º ano de Forma-
ção do Ator, é a criada que, através de signos físicos muito
definidos, nos mostra a revolta e a submissão daqueles que
vivem a escravidão da situação dos criados. Carmem
Bittencourt é o anseio de liberdade, o lirismo e a revolta de
Maria Josefa, a mãe louca aprisionada de Bernarda; seu
trabalho é a confirmação do prazer de tê-la de volta a nos-
sos palcos. (Diário de Notícias, 19.05.1973)

Embora contrário à opinião de que os espetáculos produzidos fora do
eixo Rio � São Paulo necessitam de uma avaliação fora do seu ambiente para
testar suas qualidades; trago, para cotejo, o que escreve Sábato Magaldi
sobre a encenação de A Casa de Bernarda Alba, quando da sua excursão a
São Paulo120. A crítica, originalmente publicada no jornal O Estado de S.
Paulo, transcrita por Sóstrates Gentil em sua coluna Teatro (A Tarde,
13.07.1973), tem por título Um Espetáculo Tenso e Explosivo Vindo da Bahia.
Nela, o crítico chama a atenção para a garra e a paixão contidas no trabalho
e confirma a revelação de um diretor de �personalidade marcante� e ressal-
va: �Os excessos porventura criticáveis nascem mais de uma natureza que
tem muito a produzir do que de um temperamento que se acomodaria aos
modismos da vanguarda.�

120 O espetáculo foi apresentado entre 22 e 25 de junho de 1973, no Teatro Equipe, nas dependências
do Colégio Equipe.
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Magaldi pede desculpas aos lorquianos por achar a obra do poeta es-
panhol passível de oferecer um �desempenho esquemático, dividido em per-
sonagens-estereótipos�, o que não acontece na encenação da Escola de Te-
atro. Esse aspecto, resolvido de maneira positiva por Possi Neto, �anima o
conjunto por um sopro de violência de poesia�, de forma a romper com as
divisões esquemáticas e redutoras que o didatismo lorquiano aponta. No
curso do seu julgamento o crítico observa:

As indicações realistas são abandonadas por um jogo
permanente entre hieratismo e explosão física, pólos cor-
retos do mundo repressivo de Bernarda Alba, que oscila
entre a negação total e a afirmação absoluta de vida. A
cenografia de Eduardo Esteves de Almeida contribui para
formar o clima do espetáculo [...]. Se os homens e mulhe-
res acrescentados às personagens do texto, com o objeti-
vo de contrapor-se á casa de Bernarda Alba ou reforçar
seus valores, algumas vezes servem apenas para disper-
sar a atenção do público, não há dúvida de que expri-
mem quase sempre uma coreografia colorida e vital, em
contraste com o luto das protagonistas. E a austeridade
requerida do núcleo dos acontecimentos se filtra assim,
para a platéia, por uma imagem plástica sensual, que
sublinha o absurdo da posição de Bernarda.

Tudo indica que o espetáculo causou viva impressão em Sábato Magaldi
e, se a dramaturgia mereceu reparo, a encenação é valorizada. Ao deter-se
sobre o trabalho do elenco, ressalta-lhe a �surpreendente flexibilidade corpo-
ral [...], longe da timidez dos principiantes�. Ainda que advirta sobre o traba-
lho vocal, que não acompanha a intensidade corporal, �uma característica
preocupante no teatro brasileiro�, destaca as atuações de Lia Mara, admirá-
vel pela autoridade que confere ao papel, de Ana Lúcia Oliveira, �impulsiva
e graciosa, com uma feminilidade visível em todos os gestos� e de Sônia dos
Humildes, marcante presença no pequeno papel de Madalena. Ao concluir a
apreciação do elenco, Magaldi é categórico: �Não há uma só atriz que des-
toe no conjunto.�

Essas palavras atestam o poder da montagem baiana e oferece nos
limites do jornal uma avaliação sobre uma ação teatral no interior da Escola
de Teatro, considerada pelo crítico paulista como o ressurgimento do setor
teatral na Universidade Federal da Bahia, �anunciando nova fase brilhante,
como lhe deu, no início, o sólido homem de teatro que foi Martim Gonçal-
ves�. Vale transcrever o que Aninha Franco (1994, p. 214) registrou: �Talvez
por mero acaso, talvez não, Eros Martim Gonçalves faleceu [...] dois meses
antes da estréia de Possi, ou no momento em que ele iniciava os ensaios da
peça.�
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Seria repetitivo resgatar tudo o que se escreveu sobre A Casa de Bernarda
Alba. No entanto, é necessário oferecer o reverso, a voz discordante, a outra
leitura do espetáculo fornecida por Jurandir Ferreira. (A Tarde, 13.05.1973)121

Esclareço que, na ocasião, levanta-se a suposição de que o autor da crítica
fosse João Augusto que, por interposta pessoa, posiciona-se contra a ence-
nação. Embora no terreno da suposição, durante a entrevista com José Possi
Neto, quando comento sobre a crítica e sua leitura enviesada, ele retoma o
assunto: �Acho que sei... Era uma crítica de João Augusto.� E prossegue:

Quando Sábato Magaldi fez a crítica dele em São Paulo,
a Carmem Bittencourt me mostrou, dizendo que ia levar
pra mostrar a uma pessoa. E eu sabia quem era. Mas o
problema não era nem esse. Era uma crítica mais políti-
ca, porque havia essa pressão contra a minha presença
lá... A peça se configurou um sucesso inédito na época,
quando [em Salvador] as pessoas ensaiavam e faziam
uma semana de temporada. O próprio Teatro Vila Velha,
não tinha público pra mais de três apresentações. Nós
fizemos 14 apresentações em duas semanas e meia, com
o teatro lotado, e [a peça] terminou num dia de chuva,
com pessoas assistindo do lado de fora com guarda-chu-
vas abertos, umas cem pessoas do lado de fora. Tive que
fazer a apresentação com as portas laterais abertas, sem
os telões brancos. Por que esse sucesso? Porque se via,
talvez, naquele momento, um trabalho que tinha uma lin-
guagem inusitada, com acabamento mais profissional do
que qualquer uma das peças profissionais das que tinha
ali. Apesar da pobreza de recursos, ele tinha um rigor
estético. Eu me lembro que nós fizemos quatro ensaios
gerais com tudo, com música, com maquilagem, com
roupa, com tudo. Então, a estréia foi o quinto espetáculo
corrido, que era uma coisa que raramente acontecia ali e
até hoje, em alguns teatros, não acontece.

Feita a digressão, destaco os pontos polemizados na crítica. Seu autor
vê na montagem de José Possi Neto uma ênfase nos aspectos que �explicam
Bernarda Alba pela via psicológica�, rebaixando o que o texto tem de simbó-
lico no sentido da �opressão e de uma sociedade desumana e repressora�.

121 Uma Certa Bernarda é o título da crítica de Ferreira. Transcrevo trechos para esclarecer o leitor sobre
a leitura enviesada que ele faz do espetáculo. �O que existe de desumano em �Bernarda Alba� é
justificado, no espetáculo, pela Psicologia. Se o tratamento que se dá a um ditador é esse, a intenção
não é mais denunciá-lo (como se espera depois da leitura do programa), mas, muito pelo contrário,
pedir clemência para ele (incluindo e mostrando o ditador em nossa precária condição humana). Se a
figura de Hitler for sempre lembrada como a de um maníaco sexual, a gente (toda a humanidade) que
se prepare para gerar muitos Hitlers. [...] E �Bernarda Alba�, vítima, bem merece o réquiem que fizeram.
[...] Em suma: o [...] cartaz do Teatrinho Santo Antônio é a apenas um caso patológico�.
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Se o tratamento dado a um ditador é esse, a intenção não é mais denunciá-
lo e sim pedir clemência, argumenta o analisador, vendo na concepção do
espetáculo a transformação do carrasco em vítima, sem considerar a polifonia
dos temas e das �mensagens� � vocábulo comprometedor � veiculados na
cena. Da mesma forma, lê os textos do programa da peça por um outro viés
ou não os considera. As imagens do espetáculo reverberam para além da
leitura redutora que a crítica apresenta. Sobre esses textos, vale a transcrição
das palavras de José Ângelo Gaiarsa, citadas no programa sem referência:

Nenhuma Constituição garante aos homens o direito de
respirar. Nenhum direito mais necessário: os homens vi-
vem sufocando-se uns aos outros. Você me sufoca. Sem-
pre que não digo a você o que penso, sempre que mudo
de voz para que você não descubra o que estou sentindo,
sempre que falo sozinho, dando explicações para meu juiz
interior � que é você, sempre que diante de você fico me
vigiando e me controlando. Minha vingança é exigir o
mesmo de você. Somos todos estrangulados. Somos todos
estranguladores.

No mesmo programa, José Possi Neto, escreve:

Bernarda Alba é um retrato violento e cruel de uma reali-
dade. É a violência institucionalizada nas máximas de uma
moral incisiva destilada cotidianamente em favor de uma
educação que não visa o indivíduo, mas o seu papel so-
cial. É uma luta sangrenta entre a submissão e a revolta.
É um sepultamento de vivos: �Você não tem outro direito
senão obedecer�.

Ao ajustar a pontaria sobre os aspectos plásticos da montagem, Jurandir
Ferreira retoma o problema tratado anteriormente, responsabilizando-os pelo
enfraquecimento do tema. Por fim, acusa o público, entusiasmado pelo espe-
táculo, de �certa �elite� da nossa província que vive sonhando com o Sul e
aplaude entusiasticamente o gratuito.� Deixo para a avaliação do leitor a
argumentação de José Possi Neto.

Bernarda, quando assume a mater dolorosa, é o grande
símbolo do que nós vivemos na época, com as marchas
das senhoras católicas em prol da tradição, da família e
da propriedade contra o comunismo e contra o movimento
dos jovens. Impossível alguém ler que ela é que tem ra-
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zão. A gente a via como a grande tirana, usando todos os
argumentos da nossa sociedade retrógrada. Lembro-me
que fiz uma colagem, no final, de todas as frases
repressoras [de Bernarda]. Ela prendia cada uma das fi-
lhas, com seus xales pretos, todas desgrenhadas, entre as
correntes das janelas e ela subia na escadinha de três
degraus onde se prendia a madeira em que estava o cor-
po de Adélia e gritava: � �Que se diga que morreu uma
virgem. É uma virgem que vai ser enterrada.� E ela fala
todas as frases repressivas. É impossível que fosse uma
elegia. Impossível confundir aquela acusação tão didati-
camente montada e ritualizada das armas da repressão,
que aquela mulher representava, com um elogio à re-
pressão.

As altercações possibilitam a análise das transas na cena em transe.
Evidencio o choque entre ideários que perpassam a vida cultural brasileira,
quando intelectuais e artistas colocam-se sob um mesmo guarda-chuva
contestatório de coloração marxista, mas não se tornam um grupo homogê-
neo nas respostas aos desafios que a realidade apresenta. As tensões
provocadas entre os que se deixam contaminar pelas idéias da �Grande Re-
cusa� marcuseana, pelo pensamento dos seus pares da Escola de Frankfurt
(Benjamim, Adorno, Horkheimer) e por aqueles que seguem os textos de Lukács
ou de Gramsci vão alimentar querelas que repercutem consciente ou incons-
cientemente na cena teatral. O choque entre o irracionalismo e o racionalismo
baliza os trânsitos que demarcam posicionamentos estético-políticos, colo-
cando oposições entre a vanguarda, acusada de formalista-dionisíaca e a
corrente nacional-popular, que, no dizer de Carlos Nelson Coutinho (2000,
p. 91), aproxima-se da �tradição dialético-racionalista�.

No âmbito particular do teatro, outras proposições se atritam:
grotowskianos, artaudianos, beckeanos122, em uma linha; na outra,
brechtianos, piscatorianos, boalinos Tomando a dureza da exposição, pode
parecer que esses artistas e teóricos do teatro são blocos monolíticos, o que
não são, já que se deixam permear, aqui e ali, uns pelos outros. Encharcados
por águas dessas fontes, nossos artistas vão transitar de maneira original
pelos códigos que emergem das influências. Assim, fazem valer suas vozes,
que não são as do silêncio, e reagem de forma criativa, revelando o particu-
lar e o universal na obra de arte, questionando as normatizações e reivindi-
cando a liberdade para a criação artística.

Tito Andrônico, conforme Peter Brook (1970, p. 99), �está ligada a uma
corrente obscura da qual fluem os horrores�. E José Possi Neto soube mergu-
lhar nesse universo, trazendo à tona a luta pelo poder levada ás últimas con-
seqüências. A recepção ao ritual bárbaro, deflagrado no espaço do Teatro

122 Referente a Julian Beck, do Living Theatre.
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Santo Antônio, não acontece da mesma forma que o espetáculo que lhe
antecede nem ao que lhe sucede, mas não deixa de causar interesse, tanto
para o público � menor � quanto para a imprensa. Na Página Quente, do
Suplemento Cultural do Jornal da Bahia (25 e 26.11.1973), Matilde Matos
escreve sobre o espetáculo, mas sem juízo de valor, visto ter produzido a
matéria antes de assistir à encenação. De caráter informativo, portanto, a
matéria instiga o público a ver Tito Andrônico, ao tomar por base as declara-
ções do encenador sobre a sua realização.

O foco das declarações é sempre o que ilumina a ação sobre os alu-
nos-atores, não seu papel dentro do espetáculo já pronto, mas durante todo
o processo laboratorial. É com os dados da persona do ator que se constrói
a personagem. Possi Neto esclarece: �O conceito de que o ator deve despir-
se da sua personalidade para investir-se do personagem é uma interpretação
errônea dos métodos de Stanislavski.� Em Tito Andrônico, no momento em
que o ator está em cena, mesmo sob a máscara de uma personagem, é o
momento em que ele deve assumir com maior coragem a si mesmo. O
encenador explicita a proposição na de abertura do espetáculo, quando cada
membro do elenco aparece no palco trajando apenas uma tanga, coloca-se
diante do espectador e verbaliza: �Eu sou...� seguido do nome da persona-
gem que viverá no palco. Em seguida paramenta-se e assume o lugar que lhe
cabe no espaço cênico, iniciando-se a ação vinculada ao texto
shakespeareano. Desse jogo entre persona e personagem, o público recebe-
rá algo vital, momentâneo. Quem irrompe na cena são os intérpretes tais
como são, quase desnudos. O que surge das coxias não são as personagens;
estas aparecerão diante do espectador depois da investidura: �Eu sou...�. A
aproximação com o receptor dar-se-á intensificada pela entrega do emissor.
Esse comprometimento é elevado a uma potência tal que, em muitos casos,
�danifica� a qualidade requerida pela encenação. Esse dado é uma constan-
te da encenação de Tito Andrônico, comprometendo a eficácia do espetácu-
lo. Se esse teor energético, a pulsação desenfreada do elenco deriva também
da concepção e do próprio material abordado, na feitura do espetáculo,
Possi Neto imprime selvageria e sujeira, visíveis nas roupas e muito mais nas
marcações e no confronto entre os intérpretes. Estamos distantes da organi-
zação cênica de A Casa de Bernarda Alba.

Esse aspecto é percebido por Sóstrates Gentil em sua crítica para o jor-
nal A Tarde. (14.12.1973) Sua argumentação ressalta a �excelente concep-
ção, se bem que se constitui num espetáculo frustrado para o �metteur en
scène�, em decorrência da péssima interpretação do elenco�. Feita a introdu-
ção, Gentil passa a resumir o enredo da peça para retornar à mecânica do
espetáculo. O crítico percebe e valoriza a colocação da tragédia no que ele
categoriza como uma �ambiência adequada para o público moderno�, mas
não se propõe a explicar o que seja essa categoria. Contudo, observa os
caminhos percorridos pelo encenador no acesso ao �método grotowskiano�
posto em prática com segurança e objetividade.



292

[Possi] utilizou de uma matéria comunicativa, cheia de
expressão e efeitos que dimensionaram o espetáculo, com
uma �mise en scène� dinâmica e sem comprometer o tex-
to, apesar dos cortes por ele realizados. A história chega
a manter a sua integridade temática, mantendo seu con-
teúdo de forma perfeita, ganhando na forma da monta-
gem expressão estética. (A Tarde, 14.12.1973)

Feita a observação, Gentil ataca o calcanhar da encenação: a fragilida-
de do elenco, debilidade comprometedora a quebrar a �força de expressão
formal concebida por Possi Neto�.

Na opinião do crítico, o cenário, concebido segundo uma arquitetura
�teatral moderna, dinâmica e como complementar da ambiência cênica�
mostra adequação aos propósitos do encenador, mas �torna-se um corredor
estreito para os movimentos arrítmicos dos atores�. Ao perceber o corredor
como um problema, Gentil deixa de observar a carga significativa contida
nessa imagem. Ela remete ao lugar por onde passam condenados à morte ou
animais para o matadouro, sedimentando assim as múltiplas leituras que o
espaço concebido por Esteves de Almeida oferece.

Marylin Miranda constitui mais um sucesso para o encenador e o elen-
co. Consolida-se a repercussão dos espetáculos anteriores no interior da Es-
cola de Teatro, vista agora com outros olhos por parte da imprensa e pelo
público, atraído por suas produções. Possi Neto, além de dirigir o trabalho,
sobe ao palco como ator. Vestido de palhaço, o ator-diretor faz sua profissão
de fé ao abrir a cena: �Profissão: mentiroso [...], afinal, sou ator. Eu sei dizer
a verdade mentindo. Eu sei mentir dizendo a verdade.� Explicita-se o jogo
teatral para contar a trajetória fantasiosa de dois mitos � Marylin Monroe e
Carmem Miranda � ídolos da cultura de massa.

Na reportagem do jornal Tribuna da Bahia (27.11.1974), acentua-se a
leitura do encenador, ao construir o musical utilizando-se das contradições.
O trabalho aproveita inteligentemente a onda nostálgica criada pelo consu-
mo, quando figuras lendárias são desterradas para preencher as dificuldades
do presente. No entanto, afirma-se que a encenação age de maneira contrá-
ria, �procurando colocar a função social verdadeira da promoção de gran-
des celebridades do passado�. Possi Neto discute em cena a mitificação, ao
ridicularizar a valorização das imagens dos astros e estrelas como um mode-
lo �e objetivo de vida e de comportamento social�, como afirma o anônimo
autor da matéria publicada pela Tribuna da Bahia. Tal procedimento, valori-
zação e manipulação das imagens, provoca o �vazio cultural�, a alienação e
o ufanismo, criticados com a introdução no espetáculo de outros fenômenos
de massa, como o futebol e a música.

Tudo isso contribui para provocar um ritmo no espetácu-
lo, que não se perde durante as duas horas e meia de
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apresentação. Além desse movimento contínuo do musi-
cal, o conteúdo ganha mais força através de alguns re-
cursos básicos que conseguem criar maior intimidade entre
atores e público: dois prolongamentos laterais do palco
avançando sobre a platéia, um camarim montado no pró-
prio palco onde [...] o ator expõe sua intimidade, e o ar-
tifício de fazer referências a acontecimentos da própria
peça, naquele instante, realidade comum do público (Tri-
buna da Bahia, 27.11.1974),

faz de Marylin Miranda um espetáculo dinâmico, apresentado em Salvador e
São Paulo, contabilizando 30 récitas para cerca de 10 mil pessoas, como
informa a Tribuna da Bahia. (31.01.1975) O sucesso do musical vai se refletir
no vestibular de 1975, quando a Escola de Teatro inscreve 100 candidatos
para os seus cursos.

A presença de José Possi na Bahia é significativa e desdobra-se nos fre-
qüentes retornos a Salvador para realizar trabalhos como A Casa de Eros, co-
memorativo dos quarenta anos de fundação da Escola de Teatro, em 1996. As
leituras que as encenações provocam no momento em que são levadas a pú-
blico decorrem da percepção de que elas se consumam como trabalhos orgâ-
nicos, ou seja, encenações cujo teor da representação dramática toma corpo a
partir do palco, �e não como uma segunda versão de um texto definitivamente
escrito, suficiente a si mesmo, e limitado às suas próprias possibilidades�, como
apregoa Antonin Artaud. (2004, p. 73) O ato comunicacional entre o palco e a
platéia, confirmado pelos dados apresentados, levam-nos à conclusão de que
esses espetáculos possibilitaram a elaboração de uma consciência sobre a
realidade não apenas como espelhamento. Existe, nas escolhas e nas práticas
do encenador, uma nova percepção do real, visto que as imagens veiculadas
pelo jogo teatral estão impregnadas por uma poética e uma estética indicativas
da busca pelo novo ou por uma outra maneira de organizar os elementos
textuais do espetáculo. A mecânica no palco não obedece mais às regras de
uma tradição. Isso não impede que o legado das práticas teatrais seja incorpo-
rado de maneira crítica na cena. Elas se somam às inquietações dos artistas e
teóricos que vêem o teatro como um espaço em permanente invenção e
reinvenção. A visão do novo como progresso radiante afasta-se, portanto, do
horizonte. Tal compreensão torna o trabalho criativo uma realização recalci-
trante e distante da pacificação. Nessa tarefa, o artista coloca em movimento
as suas melhores intenções e sua força. Assim como o Anjo da História, man-
tém os olhos voltados para o passado e segue rumo ao futuro, como indica a
visão Benjamin (1994b). O teatro realizado por Possi Neto durante sua perma-
nência em Salvador expressa com clareza as afirmativas benjaminianas conti-
das na conferência O Autor Como Produtor (1994c, p.120-136), resumida-
mente: um conteúdo correto exige uma �produção de boa qualidade�, firman-
do-se a sua tendência teatral em busca de autonomia.
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Cena 3 � Álvaro Guimarães após o Cena 3 � Álvaro Guimarães após o Cena 3 � Álvaro Guimarães após o Cena 3 � Álvaro Guimarães após o Cena 3 � Álvaro Guimarães após o VVVVVerbo Encantadoerbo Encantadoerbo Encantadoerbo Encantadoerbo Encantado

Envolvido com o jornal alternativo Verbo Encantado, do qual foi um dos
editores, e afastado do teatro por quatro anos, Álvaro Guimarães retorna
para encenar Medéia123, de Eurípides, e produzir proficuamente entre 1973 e
1974. Desde os ensaios, ao ser feita sua divulgação, reforça-se o caráter da
montagem: �um espetáculo emocionante, aberto e acessível a qualquer pú-
blico�. (Tribuna da Bahia, 06.04.1973) O produtor Mário de Almeida e o
encenador pretendem com o clássico grego romper a elitização da informa-
ção cultural. Para isso, Guimarães concebe o espetáculo pautado na reunião
de �ação, emoção e pensamento� e investe no acabamento formal, traço
que ressalta ao falar sobre seu trabalho. Para o encenador, Medéia �é um
espetáculo realizado com a única intenção de expressar, em seus mínimos
detalhes, um universo em transe�.

Com o intuito de fornecer ao leitor a visão do encenador sobre a mon-
tagem e sobre o momento em que encena o texto de Eurípides, registro idéias
semeadas por Álvaro Guimarães nas páginas dos jornais:

Medéia é uma tragédia grega. E o que a gente conhece
sobre a montagem desse tipo de texto vem filtrado pelo
classicismo europeu, que não tem a ver com a gente. Por
isso escolhi tratar este momento genial de Eurípides recu-
sando qualquer tipo ou marca. (Jornal da Bahia, 29 e
30.04.1973)

Álvaro Guimarães declara sua independência dos cânones e não se
deixa aprisionar por situações predeterminadas ou que impeçam o �impulso
criador da equipe�. Interessado em localizar as personagens no �aqui e ago-
ra�, o encenador faz referência ao movimento feminista e traz a discussão
para o interior de sua cena.

Para Medéia, o leito nupcial é um campo de batalha. E o
que diria o Women�s Lib? [...] Basta ler algumas entrevis-
tas (de Betty Friedman, Germaine Greer e Simone de
Beauvoir) e sentir a amargura da condição de OBJETO.
Medéia se sente um objeto, à margem de uma sociedade

123 ELENCO: Maria Adélia (Medéia), Benvindo Siqueira (Jasão), Haidil Linhares (Ama), Harildo Déda
(Preceptor), Gildásio Leite (Creonte), Hely Daltro (Egeu), Maria Luiza e Maria Lucinda (Filhos de Medéia)
Ester Maria, Lia Silveira, Vera Gondim, Zoíla Barata (Coro). EQUIPE TÉCNICA: Pedro Juraci (Sonoplastia),
Pedro Roberto (Adereços), Francisco de Paula e Fernando Gallas (Técnica), Edmilson Machado (Ilumina-
ção), José Queiroz (Fotografia), Bráulio Alves Neto (Assistente de Direção), Fátima de Lourdes (Produ-
ção Executiva), Lindemberg Cardoso (Música), Álvaro Guimarães (Cenografia, Figurino e Direção) Es-
tréia: abril de 1974.
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comandada por homens [...]. (Jornal da Bahia, 29 e
30.04.1973)

Para materializar tais conceitos e sentimentos no palco, o encenador
afirma que o texto não é pretexto nem roteiro. Toma para si a definição de
Planchon sobre a mise en scène: �um delírio de imagens� e esclarece:

Daí a boba discussão sobre a violação do pensamento do
autor pelo diretor se perde no vácuo. Um texto é uma obra
literária. Um espetáculo é um conjunto, um grupo. Pode-se
optar por trabalhar contra ou a favor das idéias de um
autor. Alguns fazem isso. Eu prefiro a atividade vinculada a
todas as áreas de enriquecimento coletivo, a partir do tex-
to, da densa poesia grega. Os lamentos, os gritos e as
perguntas sobre existência e razão. E como eles eram cla-
ros e diretos. Nossa Medéia, nossa visão do espetáculo
nos levou pra bem longe de qualquer formalismo, de com-
promissos com a estética tradicional, de regionalismos ou
internacionalismos. Estamos nos territórios livres da inven-
ção. (Jornal da Bahia, 29 e 30.04.1973)

Ao refletir sobre o fazer teatral, Guimarães vê a situação de maneira
problemática: �A crise do Oficina, a picaretagem artística e empresarial esva-
ziaram de seriedade o que se faz no teatro brasileiro, dividindo forças.� Para
fazer frente a essa situação que se configura na cena em transe, o encenador
baiano afirma que �um trabalho absolutamente cuidadoso e provocante�
pode interferir no que ele chama de �estado de soneira�. E completa:

Artistas que somos, queremos só mostrar o mais intenso
resultado através dos meios que conhecemos. E assim cada
vez mais ligados à realidade, porque a fantasia consegue
de quando em quando ser tão fascinante quanto a pró-
pria vida. (Jornal da Bahia, 29 e 30.04.1973)

Álvaro Guimarães declara no Jornal da Bahia, na edição de 29 e 30 de
abril de 1973, que o artista, quando inventa, rompe conceitos e deixa para
trás o que já foi feito. Assim expõe seu pensamento a respeito do processo de
criação. Para o encenador, o artista tem seu próprio universo. Guimarães
toma a obra de Eurípides como �uma coisa absolutamente nova, escrita em
413 A.C.� e completa:

O que dizem os livros, os ensaios, e os afrescos sobre a
Grécia serve pra mim, apenas, como um leve esboço.
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Podem estas informações auxiliar na criação e nada mais
que isso. O que vejo na tevê ou leio nos jornais, diaria-
mente, é mais forte e decisivo [...]. Assim, nossa �Medeia�
nada tem a ver com o que se chama �tragédia grega�.
Que não passa de conceitos enfileirados pela cultura
Ocidental. Trata-se, no momento, de traduzir uma litera-
tura em imagens, som e luz. Um espetáculo que não se
preocupa com formas ou estilos, que são os assassinos
mais terríveis. Quem tem estilo está morto. (Jornal da
Bahia, 29 e 30.04.1973)

Vejo no discurso do encenador baiano a recorrente idéia de insubmissão
ao texto literário, prática difundida com bastante ênfase pelos diretores do
�moderno teatro�124 naquilo que ele tem de quebra da tradição e possibilida-
de de inovação nas formas do espetáculo. Ao destacar a invenção das ima-
gens como um �alfabeto original�, a força do sentido na captação dos ele-
mentos da linguagem cênica, o adensamento da poesia na cena, Álvaro
Guimarães inscreve-se na fileira dos artistas que pensam o teatro liberto das
imposições dualistas que colocam os elementos sensoriais em segundo pla-
no para fazer valer a �tirania do texto�. O seu fazer teatral vai ao encontro das
teses que sustentam os trânsitos entre palco e platéia pelo aguçamento da
percepção pela via das sensações e dos sentidos.

Esses vetores demarcam a encenação de Medéia, que vai à cena cerca-
da de expectativas, e cercam as realizações posteriores de Álvaro Guimarães.
A montagem da tragédia grega provoca algumas críticas, que, se não che-
gam a diminuí-la na sua totalidade, não deixam de apontar os problemas
visíveis no palco.

Conforme Jurandir Ferreira (A Tarde, 05.05.1973), a encenação é tradi-
cional sem que isso se configure um defeito. O crítico ressalta a direção de
Álvaro Guimarães, mas observa que sua concepção não se concretiza em
função do elenco, �que é de uma falta de unidade a toda prova�, acusado de
isolamento e falta de entrosamento. No entanto, coloca o problema sob a
responsabilidade do encenador, fato que diminui a parcela de falhas que
recai sobre os intérpretes. Destacam-se as atuações de Maria Adélia, Harildo
Déda e Benvindo Siqueira. Sobre cenário, figurino, iluminação, Ferreira faz

124 Para melhor localizar o leitor, considero como moderno teatro as realizações cênicas a partir do realis-
mo-naturalismo, nos meados do século XIX. Nesse momento surge a figura do encenador, aquele que se
coloca como responsável pela concepção do espetáculo e marca sua obra de maneira autoral. Decorre
daí a renovação da gramática teatral, possibilitadora de novas teoria e práticas teatrais que se espraiam
da Europa para outras regiões. No Brasil, considerando-se os esforços e as iniciativas dos que lutaram por
essa modernização, toma-se a encenação de Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, em 1943, sob a
direção de Ziembinski, como o marco do moderno teatro brasileiro. Para os autores do Dicionário do
Teatro Brasileiro: temas, formas e conceitos (2006, p. 185), o moderno teatro caracteriza-se como �oposi-
ção ao passado � no qual a consciência de um presente vislumbrado como diferente ocupa significativo
papel �, a modernidade impõe-se sempre como acúmulo, somatória, intercâmbio de influências e
paradigmas que geram uma nova mentalidade em relação a uma etapa tida como superada�.



297

algumas restrições a estes elementos do espetáculo: banco azul esverdeado
destoando do conjunto cenográfico � cercado de varas lembrando habitação
primitiva de forte acento sertanejo � roupa de Egeu e coroa de Medéia. Elo-
gia, contudo, a música de Lindemberg Cardoso e a movimentação cênica
criativa.

Dentre as montagens significativas concebidas por Guimarães no perío-
do, percebo sensível mudança na concepção e no tratamento do material de
que dispõe. O encenador afasta-se da estética que esteou as realizações da
fase tropicalista. Não afirmo, entretanto, que Álvaro Guimarães passou a culti-
var um teatro conformado. Vislumbro inquietação, caráter que o leva a esco-
lher textos que vão de Medéia, passando pela remontagem de Arena Conta
Zumbi, espetáculo que realizara em Salvador nos anos sessenta, até o mergu-
lho no universo absurdo de Qorpo Santo � As Divinas Comédias � reunião de
Eu Não Sou a Vida, Eu Não Sou a Morte, As Relações Naturais e Mateus e
Mateusa. Essa inquietação, todavia, torna-se prejudicial para o depuramento
da pesquisa e do aprimoramento da linguagem, em função de projetos tão
díspares, considerando-se também as montagens de As Feras, de Vinicius de
Moraes, As Criadas, de Jean Genet e Tio Vânia, de Anton Tchecov.

Em 1974, o encenador aceita o convite de Vinicius de Moraes e da atriz
Gessy Gesse para montar As Feras125, texto inédito que estréia nacionalmen-
te, abrindo a temporada teatral. Premiado com Menção Honrosa pelo Servi-
ço Nacional de Teatro � 1966, a tragédia em três atos vai à cena no Galpão
da Rua dos Ingleses. O local adaptado para conter o monumental cenário de
Calazans Neto, presta-se aos propósitos do encenador e do cenógrafo. A
ambiência criada � um canteiro de obras de um edifício no Rio de Janeiro,
local onde se passa a ação � envolve a platéia disposta em uma arquibanca-
da que se confunde com o espaço cênico. Álvaro Guimarães cerca-se de
profissionais de reconhecida competência: Lindemberg Cardoso encarrega-
se de compor a música; Clyde Morgan incumbe-se da preparação física do
elenco e de coreografar a luta de faca travada entre as personagens na mo-
vimentada cena final. Mas a expectativa em torno do lançamento da peça
não se confirma na estréia. Sóstrates Gentil informa que �o público que
superlotou o teatro improvisado [...] saiu reticente em seus comentários�. (A
Tarde, 08.02.1974)

Coube a Gentil a tarefa de esmiuçar texto e encenação em duas críticas
longas e detalhadas. No tocante à obra dramatúrgica, seu comentário arrola

125 ELENCO: Fernando Lona (Francisco de Paula), Gessy Gesse (Maria José), Hebe Alves (Jandira),
Jurandir Ferreira (Tomé de Paula) Mário Gadelha (Crisanto de Paula), Waldemar Nobre (Cristino de
Paula), Armindo Bião (Cristóvão de Paula), Batatinha (Pernambuco), Isaías Grande (Raimundo Matos),
Kerton Bezerra (João Grande), Sônia dos Humildes (Jovira), Carlos Nascimento (João Sebastião), Simo-
ne Hoffman (Zefa), Walter Oliveira, Wilson D�Argolo, Moacir D�Ávila, Gody, Arthur Moreira, Maneca,
Tico (Operários). EQUIPE TÉCNICA: Edmilson Machado (Iluminação), Pedro Juracy (Sonoplastia),
Lindemberg Cardoso, Vinicius de Moraes, Fernando Lona (Música), Calazans Neto (Cenografia, Progra-
mação Visual), Clyde Morgan (Coreografia), Mário de Almeida (Assistente de Produção), Gessy Gesse
(Produção), Álvaro Guimarães (Direção). Estréia: janeiro de 1974.



298

os pontos negativos: falta de densidade dramática, ação das personagens
marcadas por fatores externos sem a profundidade que o tema requer, �a
contextura trágica dilui-se no diálogo estendendo-se por soluções fáceis�.
Para o crítico, o autor conduz seus personagens �dentro de uma visão realista
e os limitou em soluções que só lhe deu oportunidade de desenvolver de
modo linear o texto�.

Álvaro Guimarães debruça-se sobre o material para retirar dele uma
escritura cênica marcada pelos estereótipos que cercam as personagens e a
ação dramática, sem conseguir a dimensão trágica, na opinião de Gentil.

E a tragédia pau-de-arara transformou-se em drama na
construção civil, disposto numa marcação inconsistente
em que os elementos são usados atabalhoadamente num
espaço cênico limitado por entulho [...] sem qualquer efeito
estético, mas que estabelecia perfeitamente a relação do
realismo chulo do espetáculo, impresso na concepção do
texto que poderia ser melhor valorizado na montagem.
Aliás, Álvaro Guimarães, que se mostrou criativo em �As
Divinas Comédias�, diretor de imaginação e alguns acha-
dos, outros extravagantes, parece que se sentiu tímido e
inseguro frente à aproximação com o autor de �As Feras�.
(A Tarde, 15.02.1974)

Gentil deixa de observar que o encenador procurou fugir das armadi-
lhas esquemáticas da construção realista, ao imprimir na cena exacerbada
movimentação e gestualidade de forma a romper com esses traços que colo-
cam o texto de Vinicius de Moraes emoldurado nas propostas do realismo
documental. Se Álvaro Guimarães não se faz compreender, o problema está
nos limites do texto, determinando indefinição nas opções do encenador. Além
disso, a peça como foi concebida agregava-se muito mais à estética anterior
ao golpe, aquela praticada e difundida pelo Teatro de Arena.

Feitas as observações sobre o espetáculo, os comentários de Gentil são
dirigidos ao elenco. Em sua crítica, reserva significativo espaço para comen-
tar as atuações em cena, uma prática em diminuição ao longo dos anos. Tal
situação decorre da falta de espaço nos jornais ou do despreparo dos profis-
sionais encarregados de analisar a produção teatral, já que não há na Bahia
espaços destinados à formação do crítico teatral. As matérias relativas aos
eventos teatrais restrigem-se a noticiá-los, sem que haja uma análise
aprofundada dos elementos constitutivos do espetáculo. Isso acarreta proble-
mas para o pesquisador, impossibilitado de registrar as encenações, e para
os artistas, que não recebem uma avaliação criteriosa do trabalho que reali-
zam.

Retornando ao comentário sobre o elenco de As Feras, ressalto a aten-
ção que Gentil dedica ao trabalho de cada intérprete. No primeiro momento,
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ele declara ter Álvaro Guimarães contado com um elenco de bons atores e
atrizes, profissionais experimentados e capacitados para o exercício de cria-
ção, mas salienta que o conjunto mostra-se aquém de suas possibilidades
interpretativas e das qualidades já demonstradas em outras ocasiões. A ex-
tensa citação mostra como se posiciona o crítico:

Fernando Lona atende a concepção do diretor, e seu Fran-
cisco de Paula sai com esforço, mas sem força e ímpeto,
contido em seus gestos e atitudes, deslocado no tempo e
no espaço [...] numa constância de comportamento para
todas as situações, da mesma forma que Waldemar No-
bre, mergulhado num artificial ódio contra o primo [...].
Gessy Gesse retorna ao teatro com a facilidade do me-
lhor acerto do espetáculo, no �flash-back� em que é mos-
trado seu �crime de adultério�. Sóbria, procurando esta-
belecer uma linha de criação [...], Gessy esforça-se em
viver dentro do realismo da montagem a sua personagem
nos padrões indicados [...]. E Jurandir Ferreira completa
o quadro, contido e seguro, obediente ao encenador (não
deveria ser tanto), apresenta-se correto [...]. Raimundo
Matos consegue passar por cima da direção e se situar
com um bom trabalho. Sustenta o seu personagem com
firmeza, levando a uma condição sólida de interpretação
[...]. Kerton Bezerra não compromete [...], enquanto Má-
rio Gadelha e Armindo Bião têm pouca oportunidade com
seus personagens e também pouco procuram render, o
que não acontece com Sônia dos Humildes, que se mos-
tra correta em tudo que faz, mesmo quando aparece em
papéis pequenos, como é o caso em �As Feras�. Batatinha
[...] em seu Pernambuco, o tendeiro, foi uma grande sur-
presa, tendo estabelecido uma linha de criação do seu
personagem com acerto. (A Tarde, 15.02.1974)

Ao avaliar os trabalhos de Clyde Morgan e Lindemberg Cardoso, Gentil
não mostra boa vontade. Vejamos:

Pouco ou quase nenhuma presença de Clyde Morgan no
espetáculo. Nada mesmo podemos destacar sobre o seu
trabalho, que se houve dilui-se no marasmo da monta-
gem. A música de Lindemberg Cardoso neste espetáculo
não convenceu, enquanto o cenário de Calazans Neto
transformou-se num esqueleto, sem contribuir na compo-
sição da montagem, pois ficou perdido na caixa do espe-
táculo, em que os personagens se movem a esmo, sem
direção, nem objetividade. (A Tarde, 15.02.1974)
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Como ator da montagem e tomando-a na distância do tempo, vejo que
os comentários não procedem porque a atuação dos citados se dá de forma
contrária e muito contribui para a atmosfera do espetáculo. Cabe a Morgan a
orquestração da cena final � luta de peixeira entre Isaías Grande e o clã dos de
Paula � dando-lhe força e retirando-lhe o anedótico. O coreógrafo realça a
violência pela movimentação no espaço cenográfico e pela exarcebação do
ato físico dos atores, obrigados, por impedimentos da produção, a lutar com
toscas peixeiras de madeira. O espaço cênico concebido por Calazans Neto
harmoniza-se com o realismo da montagem, mas não se prende a ele. O
galpão oferece uma perspectiva que lança o cenário em uma dimensão poéti-
ca, reforçada pela escolha dos materiais e sua disposição no espaço. Não
havendo outros dados sobre a recepção do espetáculo, valho-me da memória
para afirmar que a montagem de Álvaro Guimarães tem a sua força diminuída
pela indefinição no tratamento do material. Mas as soluções que cria para fugir
do realismo fotográfico do texto indicam que o artista não nega a inquietação,
traço de sua veia criativa desde a adolescência, tempo em que se inicia no
teatro pelas mãos de Martim Gonçalves. Guimarães mostra-se criativo nesse
trabalho e revela mais uma vez dominar a gramática do palco. Ainda que
subserviente ao texto do poeta, Guimarães não se perde como quer Sóstrates
Gentil. Longe do experimentalismo que caracterizou algumas da suas mais
belas criações no período, ainda assim não se mostra um artista conformado.

Quando da realização de Tio Vânia, de Tchecov, �o poeta da servidão
humana� no dizer de Álvaro Guimarães (Diário de Notícias, 28.05.1974), o
encenador lembra a existência de muitas maneiras para se fazer teatro e afir-
ma que ele prefere todas. Na edição de 26 de maio de 1974 do Jornal da
Bahia, Álvaro Guimarães declara: �Estou cheio de tanto malabarismo formal.
Nossos palcos estão lotados de contorcionistas, malabaristas, o que é lindo,
mas é pouco. Fora com o jogo formal � gratuito � da linguagem�. Não posso
avaliar a extensão das afirmações na configuração do espetáculo, em virtude
da inexistência de registro fornecedor de pistas para a confirmação dos pres-
supostos apontados por Guimarães.

Sobre a falta de dados, vale mencionar um fato curioso. Em sua coluna,
Sóstrates Gentil declara ter se ausentado do teatro logo após o primeiro ato
da peça e promete retornar para ajuizamento da montagem, mas não o faz,
deixando-nos a lacuna.

Para Álvaro Guimarães, o teatro que se faz por volta de 1974 é sempre
uma tentativa de novos caminhos, considerando-se as circunstâncias �em-
presariais�, a ação da censura, a diminuição de público. Ao comentar a vida
teatral em Salvador, ele é enfático:

Estamos fazendo um teatro numa grande cidade do inte-
rior, provinciano e sério, às vezes enfezado. Trabalhamos
mais à vontade porque nossos compromissos empresari-
ais são menores e nos damos ao luxo de levar Brecht,
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Ionesco, Tchecov e Lorca. Os produtores se contentam
em não ter prejuízos e os atores com cachês irrisórios [...].
A ação da censura foi decisiva, e o teatro para sobreviver
teve que �amaciar�, passando a assumir posições falsas
diante de sua vida íntima, como linguagem. O aprisiona-
mento da linguagem provoca fraqueza, somando a isso
as parcas subvenções se tem o resultado: um punhado de
gente arregaçando as mangas e armando tablado [...]
para continuar a existir. (Jornal da Bahia, 23.09.1974)

Discordo quanto ao �amaciar�. Se tomarmos o quadro geral do teatro
na Bahia durante a vigência da censura, vemos que a atividade se deu de
maneira resistente sem a acedia vista por Guimarães. Se não há um movi-
mento artístico e um aprofundamento das questões estéticas e práticas, o
fazer teatral mostrou-se criativo, procurou reposta para os dilemas da cria-
ção, experimentou novos recursos expressivos, discutiu em cena alguns temas
acolhidos pelo público, fugiu do lugar-comum. Os esforços encetados para
se fazer presente e dialogar com o social, nos limites em que a própria ativi-
dade se enquadra e com as barreiras impostas pelo regime militar, são visí-
veis. Em vista das condições de anormalidade em que se deu o pensar-fazer
teatral no horizonte dos anos setenta, não há silêncio nem acomodamento.
O próprio Guimarães ilumina esse ponto de vista:

[...] o teatro baiano, por um processo dificultoso e origi-
nal, talvez seja um dos que faz teatro por amor, e conse-
gue, por momentos, resultados tão expressivos em alguns
espetáculos que poderiam ser mostrados em qualquer
lugar do mundo.

Junte-se a essa afirmação o pensamento de Yan Michalski (1985, p. 8):

[...] hoje é legítimo constatar que, paradoxalmente, esse
teatro amordaçado produziu uma das etapas mais fecun-
das da sua história. Poucas vezes surgiram, em 20 anos,
tantas obras inspiradas, tantos generosos impulsos de re-
novação, tantas corajosas decisões de dizer �não� � e é
quase sempre dizendo �não� que o teatro costuma alçar
o seu vôo mais alto.

Ao fazer essa assertiva, Yan Michalski olha a produção do eixo Rio � São
Paulo no arco abrangente de 1964 a 1984. No entanto, guardadas as dife-
renças e peculiaridades, a criação teatral na Bahia deve ser lida à luz das
reflexões do crítico para que não se cometam injustiças.
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Cena 4 � O teatro popular de João AugustoCena 4 � O teatro popular de João AugustoCena 4 � O teatro popular de João AugustoCena 4 � O teatro popular de João AugustoCena 4 � O teatro popular de João Augusto

É pelas afirmações que os artistas constroem sua obra e revelam-na
publicamente. Assim faz João Augusto, ao aludir aos caminhos do Teatro Vila
Velha e, conseqüentemente, também a sua estrada. O teatro do Passeio Pú-
blico está fortemente marcado pelo trabalho desenvolvido desde sua cria-
ção, no final dos anos cinqüenta. E mais fortemente marcado está pelo teatro
de cordel, uma experiência de sucesso comprovado, tanto no que toca ao
público quanto no que diz respeito aos ditames da linguagem teatral e, mais
especificamente, do material que Augusto trabalha desde que fez o Cordel
inaugural (1966).

Embora tenha feito Sartre, Strindberg �que nada têm a ver com teatro
popular. Eu me inclino ao teatro popular para todas as camadas�, João
Augusto marca o seu campo de ação diferenciando-se da maioria dos seus
pares na cena em transe. Longe do experimentalismo e da vanguarda que
colocara em cena em Stopem, Stopem! nos idos de 68, o animador do
Teatro Vila Velha dá continuidade a seu projeto juntamente com o Teatro
Livre da Bahia. Após a realização de Cordel II e de Quincas Berro d´Água,
o encenador leva ao palco sua adaptação de Os Sete Pecados Capitais126,
de Bertolt Brecht. Escrita para balé com música de Kurt Weill, o texto
abrasileiriza-se � as personagens das irmãs viajam por sete cidades, de
Manaus a Brasília � e o espetáculo contamina-se com elementos do cordel.
João Augusto afirma que seu trabalho não tem compromisso brechtiano: �É
uma mistura de tudo. No fundo é um exercício para seis atores, há um
pouco de Brecht, de Stanislavski, e outras influências mais recentes�. (Diá-
rio de Notícias, 05.06.1973) O encenador investe em elementos que tradu-
zam o que pensa a respeito do texto.

Ensaiamos sempre com o espírito de que vivemos todos
uma era pós-cristã, de que a era da cultura acabou, cien-
tes de que a civilização desumanizou a cultura, e que
cabe ao artista humanizá-la, isto é, dar � mais do que
nunca � valor humano. A peça contesta a sociedade do
dinheiro. Denuncia a decomposição da sociedade que se
baseia no valor: dinheiro. Os valores burgueses tradicio-
nais são postos em xeque: as relações sociais entre os
homens são puramente relações de negócio [...]. Uma
relação corrupta e corruptora.

126 ELENCO: Sônia dos Humildes (Ana I), Haidil Linhares (Ana II), Aleluia Simões (Mãe), Jurandir Ferreira
(Pai), Benvindo Siqueira (Filho), Kerton Bezerra. EQUIPE TÉCNICA: Francisco de Paula (Técnica), Edmilson
Machado (Iluminação), Olga Maimone (Adereços), Fernando Siqueira (Música Composta), Zé Maria
(Figurino), Fátima de Lourdes (Sonoplastia e Assistência de Direção), Teatro Livre da Bahia (Produção),
Elementos de Cena e Direção (João Augusto). Estréia: junho de 1973.
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João Augusto aproveita a estrutura da obra brechtiana e enfatiza os
recursos musicais, explorando a cultura musical burguesa. Traz para a cena o
repertório �musical dos domingos e feriados � sobretudo quando entra no
terreno da música erudita, ou quase erudita�. O cancioneiro popular, na con-
cepção do encenador, faz o comentário crítico. Utilizando-se de poucos ob-
jetos, três praticáveis e duas cadeiras, para organizar a cena, Augusto desta-
ca o figurino para marcar as transições sofridas pelas personagens e elogia o
trabalho de Zé Maria: �[...] pra mim ele é a única pessoa na Bahia capaz
desse trabalho�.

Os Sete Pecados Capitais é bem recebido em Salvador e em Recife,
onde faz curta temporada. Para Zéwilson Bacellar (Jornal da Bahia, 17 e
18.06.1973), o espetáculo é dialeticamente surpreendente em força e ex-
pressão. A clareza em cena possibilita inteligibilidade e a mensagem tea-
tral chega ao público pelos meios expressivos utilizados. O crítico comen-
ta que essa situação decorre da �predominância da consciência profissio-
nal sobre o aventureir ismo�. Em suas observações, destaca a
homogeneidade do elenco: �a dupla interpretação da personagem Ana
por Sônia dos Humildes e Haidil Linhares está perfeitamente enquadrada
na concepção SUJEITO/OBJETO, assim como a dupla interpretação de
Benvindo Siqueira [Filho]�. Provas, conforme Bacellar, do uso das regras
do distanciamento, da mesma forma como se desenvolve o trabalho de
Jurandir Ferreira (Pai), Aleluia Simões (Mãe) e de Kerton Bezerra �entrando
e saindo dos diversos personagens, esquema suficientemente desenvolvi-
do pelo Arena127 e aqui bem utilizado�.

O acerto da montagem do Teatro Livre da Bahia redime-o do insucesso
anterior, Quincas Berro d´Água. �Jogando com um espaço cênico despojado
[...], �Os Sete Pecados Capitais� desenvolvem-se na multiplicidade dos espa-
ços-capitais brasileiras, por curvas e saltos, retornando sempre ao espaço-
chave ponto de partida da viagem e simultaneamente ao espaço-realidade
imediata�, possibilita ao espectador associações com a realidade circundante,
�isto é, Salvador, que com sua problemática solicita respostas�, conclui Bacellar.
(Jornal da Bahia, 17 e 18.06.1973)

João Augusto assim lê Brecht, mantendo suas intenções, aproximando-
o do contexto brasileiro e demonstrando a eficiência das técnicas do teatro
dialético desenvolvidas pelo autor, angariando avaliações positivas como a
publicada pelo Jornal do Comércio, de Recife, transcrita por Bacellar em sua
coluna no Jornal da Bahia, em 29 e 30 julho de 1973: �Anárquico, contun-
dente e ridicularizador, um Brecht cada vez mais cruel renasce em tom de
farsa graças à alquimia cênica proposta por João Augusto e ao comporta-
mento exemplar de um elenco correto�.

127 Referência ao Coringa, sistema elaborado por Augusto Boal e posto em prática pelo Grupo Arena de
São Paulo.
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Na, visão do Professor Nelson Araújo128, o encenador, sob a inspiração
de Bertolt Brecht, levou Os Sete Pecados Capitais para o Recife, �aconteci-
mento momentaneamente mais importante que o próprio Brecht. Os mortos
são santos e os santos não são da conjuntura�. Feita a introdução, Araújo
afirma a construção descontraída do espetáculo e seu profissionalismo, além
de ressaltar as soluções inventivas encontradas para a trajetória das duas
Anas, principalmente a que finaliza a montagem, �uma das melhores com-
preensões do ritual no teatro, com o entendimento de que o ritual não é
necessariamente tumular; pode ser densamente irônico [...]�.

Ao sucesso de Os Sete Pecados Capitais soma-se a significativa acolhi-
da ao espetáculo que se segue na temporada do Teatro Vila Velha, confirma-
ção da produtiva parceria João Augusto�Teatro Livre da Bahia, Cordel III129.
Propondo-se a divulgar a literatura popular e a divertir o público, objetivos
também presentes quando das montagens de Cordel e Cordel II, o encenador
declara ao Diário de Notícias, edição de 15 e 16 de novembro de 1973, que
pretende, com a nova montagem, estabelecer uma aproximação da cultura
de massa com a cultura popular, �daí, o lado �revista�, �show� e folclórico,
questões presentes no espetáculo�. Esses elementos híbridos poderão desa-
gradar os puristas. Mas Augusto não teme as acusações de massificar o cor-
del e afirma: �Teatro de Cordel não pode ser �puro�, como nenhuma manifes-
tação de arte popular é �pura� quando mostrada num palco ou fora do seu
�habitat��. João Augusto não marca diferença entre o popular e o folclórico,
julgando que �na Bahia o popular e o folclórico andam juntos�, tese conso-
ante com a afirmação de Maria Helena Kuner (apud BORNHEIM, 1983, p.
28) de que �o folclore é, sabidamente, o próprio envoltório de toda uma
cultura nacional e nele encontram-se expressas as tradições históricas, o nú-
cleo mesmo de nossa interação de raças e culturas�. O animador do Teatro
Vila Velha sabe também que não faz teatro para o povo. Textualmente:

Não há condições para se fazer teatro para o povo. O
que fazemos é um teatro pelo povo, em nome do popu-
lar. No caso do CORDEL TRÊS, divulgando e prestigiando
a cultura popular. A produção do espetáculo é cara. Além
disso, pessoalmente, acho que teatro para o povo deve
ser feito na rua. Povo não freqüenta teatro. Não tem esse
privilégio [...]. Gostaria de apresentar [o espetáculo] na
rua durante o carnaval [...]. Infelizmente os encarregados

128 As citações são originárias do texto Brecht e o Menino-das-pitombas, de Nelson Araújo, entregue a
Sóstrates Gentil por João Augusto e publicado no jornal A Tarde, em 10 de agosto de 1973, após a
temporada de Os Sete Pecados Capitais em Recife.

129 ELENCO: Benvindo Siqueira, Eloísa Andrade, Jurandir Ferreira, Guido José, Kerton Bezerra, Nelcy
Queiroz, Olga Maimone, Sônia dos Humildes, Sílvio Varjão. EQUIPE TÉCNICA: Suzuki (Iluminação), Zé
Maria (Figurino), Haroldo Cardoso (Sonoplastia), João Augusto, Haroldo Cardoso, Xisto Camardelli,
Dora Neto (Cenografia), João Augusto (Direção). Estréia: outubro de 1973.
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[de comprar espetáculos] se preocupam é em industriali-
zar nosso carnaval.

Questões polêmicas aparecem na fala de João Augusto. De seu interior
emerge conceito referente à cultura popular de coloração cepecista, afirma-
tivo de que cultura popular não é apenas a que deriva do povo, mas a que se
faz pelo povo. Para tanto, o artista arranca do folheto de cordel os elementos
criativos contidos na manifestação para dinamizar o processo de comunica-
ção com o público, estruturando cenicamente o espetáculo com forte acento
na brincadeira. Ainda que nos limites da sua construção � um espetáculo
criado por um artista-intelectual � e nas balizas do público a quem se destina,
o espetáculo coloca no palco os elementos retirados de situações humanas
veiculadas pela arte popular. Aí está concentrado o fantasioso, o onírico, o
poético e dados do real, que João Augusto trabalha na encenação, entrela-
çando histórias: A Mulher que Engoliu um Par de Tamancos com Ciúme do
Marido, O Casamento de uma Moça Macho e Fêmea com um Rapaz Fêmea
e Macho ou A Moça que Foi se Confessar de Minissaia, entre outras, aprovei-
tadas para dar corpo ao material dramatúrgico que aparece cenicamente
dividido em aventuras, pornografia e desafios.

Ao apreciar Cordel III, Sóstrates Gentil discorre sobre o aproveitamento
dos elementos carnavalescos, conformando o espetáculo como um enredo
de escola de samba. Tal efeito possibilita maior movimentação dos atores e
uma dinâmica cênica descontraída. O crítico observa que essa solução não é
mantida ao longo da montagem, visto que a �superposição de cada quadro
obriga ao diretor fixar-se em quadros que quebram o ritmo e a musicalidade
dos versos de cordel e impõe uma atitude mais contemplativa�. (A Tarde,
16.11.1973) Além disso, percebe que, se houve a intenção de colocar o
narrador em uma perspectiva brechtiana, remetendo-o para a posição de
mestre-sala, a idéia não é dimensionada pelo metteur en scène.

O espetáculo consegue divertir. Aproveitando a própria
hilaridade dos trovadores, sem trair o seu espírito popu-
lar, nem sofisticar � partindo sempre para uma visão
culturalista � a montagem corre alegre e festiva, apresen-
tando a mensagem simples e irrealista dos seus autores,
numa gozação dos tipos desenhados pelos trovadores
como se verifica no quadro �O casamento de uma moça
macho e fêmea com um rapaz fêmea e macho�, que en-
contra em Benvindo Siqueira e Sônia dos Humildes os
tipos perfeitos na interpretação.

Sucesso de público e crítica, Cordel III confirma o de João Augusto do
material, não apenas como encenador, mas como adaptador. Sua habilidade
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com os segredos do palco e do teatro popular na linhagem que se insere faz
com que o elenco apresente-se seguro. �Malgrado os apelos a gestos obsce-
nos, alguma vezes desnecessários�, opinião de Gentil, para os intérpretes,
com larga experiência cênica e vivência com a linguagem do teatro de cor-
del. Destaca-se também na montagem o figurino de Zé Maria, adequado à
visão impressa pelo encenador e preciso em �cada quadro e, perfeitamente,
conjugado com os estandartes de Xisto Camardelli e Dora Neto�, inspirados
na capas xilografadas dos livretos de cordel.

Na esteira do sucesso do espetáculo, o Jornal da Bahia (08 de novem-
bro de 1973) publica reportagem sobre o não pagamento dos direitos auto-
rais e entrevista Rodolfo Coelho Cavalcanti. Na matéria � Cordel no teatro é
bom, mas autores nada ganham � o famoso cordelista, autor de 1.400 folhe-
tos, um deles adaptado para a produção do Teatro Livre da Bahia, afirma:

João Augusto conversou comigo e me explicou que esta-
va apenas adaptando os textos, não transcrevendo-os.
Que o trabalho teatral estava numa fase de experiências,
e mais tarde então o pensamento do grupo é ajudar os
trovadores. Isso para o futuro. (Jornal da Bahia,
08.11.1973)

O cordelista relata ter assistido ao espetáculo e gostado dele, �princi-
palmente porque João Augusto citou os autores e os livros de onde foram
retiradas as estórias [...], ninguém está reclamando do não-pagamento�.

Rodolfo Coelho Cavalcanti adianta que não passou o problema para
outros autores por confiar nas pessoas que foram explicar-lhe a situação do
teatro de cordel. Ele afirma ter ouvido dos responsáveis pela montagem do
espetáculo que o teatro de cordel �não atingiu ainda uma fase profissional�,
embora cobre ingressos e viva de casa cheia, replica o Jornal da Bahia. Dian-
te das palavras confiantes de Cavalcanti, o repórter anônimo ironiza: �Ingê-
nua espera�, um dos subtítulos da matéria.

A questão é polêmica, pois revela as relações entre produtores culturais
situados em nichos diversos � o cultural erudito, o cultural popular � conside-
rando que essas categorias carregam diversos sentidos, conflitos e precon-
ceitos nos liames da cultura brasileira. A apropriação indébita, ainda que
creditada, mostra o descompasso entre os que se propõem a �educar� seto-
res populares, possibilitando-lhes a ampliação da consciência crítica e soci-
al, e os que produzem bens culturais fora do circuito �nobre� do fazer artísti-
co. Não encontrando respostas por parte dos responsáveis pela produção do
espetáculo, prefiro não aprofundar o assunto e deixo a sugestão para os
interessados em esmiuçar as relações entre os diversos produtores de bens
culturais, trânsitos muitas vezes conduzidos por via de mão única, criadora de
muitas confusões, apropriações não creditadas e conflitos.
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No amplo terreno demarcado por impasses movem-se as três persona-
lidades teatrais da cena baiana que tomam a ribalta no último ato de Transas
na Cena em Transe: José Possi Neto, Álvaro Guimarães e João Augusto. Mas,
ao apagar as luzes sobre a cena, relembro a passagem, ainda que fugaz, de
Enrique Ariman e a ação de Jesus Chediak. Relembro as contribuições de
Deolindo Checcucci, Athenodoro Ribeiro, Luciano Diniz, artistas cujas frontei-
ras aproximam-se às de Possi Neto e de Álvaro Guimarães, encenadores cujo
trabalho é pautado pelo ideário vigente na contracultura e visível nas realiza-
ções que fizeram no período caracterizado como da cena em transe. Essa
aproximação, longe de tender à homogeneização, ressalta a diferença de
suas convicções e de suas práticas, mas não os torna opostos, visto que tra-
zem em si, em maior ou menor grau, a inquietação e o novo teatro,

[...] fruto da experiência mais radical de pessoas que não
quiseram entrar no teatro censurado e prostituído com
sua própria vida física, entrar no escuro e no caos, sem
deixar nenhum grito parado no ar. Antigamente, antes da
gente criar alguma coisa havia toda uma ditadura de es-
tilo, de concepção. Hoje não existe mais isso, não existe
mais nada por trás. Há uma tomada de consciência [...],
um despertar para tudo, o chamado do desbunde, isto é:
desmontagem da coluna vertebral que nos mantinha ere-
tos, num falso equilíbrio. [...] É por isso que a única arte
que eu acho importante hoje é a arte da transação, a arte
de mudar a relação com o dinheiro. [...] O único antídoto
contra o sistema é a anarquia, anarquia entendida não
como ausência de governo, mas ausência de domina-
ção. Utopia? A noção de utopia é uma coisa que os esta-
dos totalitários tentam tirar do povo; a perda da fé, dos
sonhos. (MARTINEZ CORRÊA apud GASPARI; HOLLANDA;
VENTURA, 2000, p. 109)

Os encenadores destacados nesta narração comungam em maior ou
menor grau com José Celso. Esteticamente, propugnam o fazer teatral para
longe da normatividade e próximo da invenção/reinvenção e da experimen-
tação de novos códigos comunicacionais, aqueles que indagam sobre o lu-
gar que o teatro deve ocupar na sociedade e sobre as maneiras pelas quais
se dará o agenciamento que manterá sua força e sua existência. Afastando-
se da rotina, retomando por vezes a tradição, para afirmá-la ou negá-la,
desviando-se da repetição, a criação teatral desses homens deseja a liberda-
de, ainda que nos limites de um teatro burguês. É do interior desse arcabouço
que eles lançam a ofensiva, fustigando os valores da burguesia e sua preten-
são de classe universal. O fato de saber-se inserida nessa moldura contestatória
torna a provocação dos artistas contundente e direcionada para �realizar a
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prescrição artaudiana: arrancar o espectador do seu conforto, da sua passi-
vidade, do seu voyeurismo. [...]. Chocando o seu sistema de valores pelo
despudor e pelo exibicionismo�, como lembra Roubine. (1998, p. 228)

Em outra vertente, vejo a atuação de João Augusto. Animador do Teatro
Vila Velha até sua morte, no fim dos anos 70, o encenador revigora sua ação
ao encontrar-se com o Teatro Livre da Bahia (TLB). Assim, dá continuidade ao
seu pensar-fazer teatro emoldurado pelo ideário nacional-popular revestido
de elementos humanistas e universalizantes, o que torna seu trabalho menos
monolítico. Registrem-se também as aproximações que faz com a estética
brechtiana, visíveis em diversas montagens assinadas por Augusto. Afora
Stopem, Stopem!, marco do desregramento e da experimentação a que se
submete, ainda que temporariamente, a escritura cênica de Augusto trilha a
contenção e o popular, marca que acompanha sua atuação desde a criação
da Sociedade Teatro dos Novos. (LEÃO, 2006)

Esse teatro popular, com viés político, não deixa de privilegiar o estético,
vertente que para Harildo Déda130 �deve se convencionar como teatro de
resistência131, fase diretamente ligada à cultura popular que é o Teatro de
Cordel [...], fase dirigida a uma classe média estudantil universitária�. Com-
provam-se então as preocupações que norteiam os passos de João Augusto
ao trilhar a via popular, mas realizando um teatro destinado ao consumo por
outros segmentos que não o do povo, embora nos primórdios de sua existên-
cia o Grupo dos Novos, comandado pelo seu diretor artístico tenha ido até
�onde o povo está�. Esse trabalho de aproximação, teatro popular�povo é
retomado a partir de 1977, quando o Teatro Livre da Bahia trabalha para a
comunidade, através dos setores de Teatro de Rua, Teatro de Câmara e Teatro
de Bairro, além da continuar com o cordel, já em processo de esgotamento
criativo, ainda que tenha sido bem recebido no Festival de Nancy (1975) e no
Projeto Mambembão (1978) no eixo Rio � São Paulo.

A pletora de idéias reverberadas na cena em transe mostra que o teatro
respondeu criativamente aos atos violentos da vida. No instante em que o
terror se utiliza de todas as formas � censura, tortura, morte, cooptação �
para fazer calar homens e mulheres que fazem do palco uma trincheira, é
importante que se afirme a força dessa gente na superação das limitações
impostas e na vigilância para não cair na alienação. Romântico, rebelde,
irracionalista, nacional-popular, desiludido, absurdo, trágico e cômico, o palco
na contracultura quer despregar-se dos rótulos em que uns e outros teimam
em conformá-lo, dos ditames normativos que restringem a investigação artís-

130 Depoimento gravado para o Projeto Experimental (fita n. 09), sem data e sem maiores informações.
A gravação me foi cedida pela atriz e professora da Escola de Teatro Hebe Alves, em 2004.

131 Entende-se por teatro de resistência um variado quadro de manifestações que acontecem na cena
brasileira a partir da instauração do golpe civil-militar. Concebido sob diversas correntes estéticas,
propõe a denúncia e o protesto contra o arbítrio e a situação social do país. É também conhecido como
teatro de protesto, teatro de militância. (Cf. GARCIA, 1990a; MICHALSKI, 1979)
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tica. Ainda assim, é preciso esclarecer que a normatização de inspiração
marxista-lukacsiana foi usada para questionar rigorosamente o formalismo e
a subjetividade que a vanguarda contracultural não exclui das suas manifes-
tações artísticas quando quer apreender o real.

Para reavivar a memória do leitor, retomo a caracterização do teatro de
vanguarda, seus princípios, tratados no primeiro ato e ao longo dos prece-
dentes. Assim, o pensar-fazer teatral � tropicalista, vanguardista, experimen-
tal, contracultural � é considerado como manifestação que transita: 1) pela
afirmação do indivíduo, sua subjetividade, seu imaginário, como um traço
libertário (LÖWY; SAYRE apud RIDENTI, 2000, p. 27); 2) por uma integração
da arte-vida; 3) pela força da irracionalidade conseqüente (BRITO, 1968); 4)
por um romantismo revolucionário, suas utopias e variadas vertentes; 5) pela
incorporação do rito, do sagrado e do mítico na vertente artaudiana, da mis-
tura desta com a racionalidade brechtiana; 6) pela utilização da alegoria
como via de comunicação; 7) pela apropriação dos conceitos do teatro po-
bre e da �santidade� grotowskiana; 8) pela incorporação do pensamento
oriental naquilo que ele manifesta de não dualismo; 9) pelo uso da droga
como via de autoconhecimento; 10) pela integração das linguagens artísti-
cas, ecoando o princípio da obra de arte total; 11) pela valorização da
performance e do happening; 12) pela adoção de posturas anarquistas,
questionadoras das mais significativas correntes do pensamento humanista
ocidental.

No horizonte da cena em transe e no seu ocaso está também a idéia da
veia culturalmente dependente que corre no corpo das manifestações artísti-
cas brasileiras figurando os cânones internacionais. No entanto, asseguro
nesta leitura do teatro na Bahia que as ocorrências possibilitadas pela
transculturação � processo que interliga pessoas, idéias, territórios; via de
intercâmbios nem sempre apaziguadores, mas sempre criativos e instigantes
em seus diálogos � como indica Octavio Ianni, colocam-nos em outro pata-
mar que não apenas o da dependência que torna tudo e todos atrelados,
irremediavelmente, aos centros culturalmente hegemônicos. Considerem-se,
portanto, os câmbios ocasionados pela transculturação; pois eles �são múlti-
plos e intricados, ao mesmo tempo surpreendentes e fascinantes [...], mes-
clando culturas e civilizações, ou modos de ser, agir, sentir, pensar e imagi-
nar� (IANNI, 2000, p. 93), transverberando o novo teatro: maneiras de escre-
ver, representar, cenografar, encenar, enfim, organizar a gramática cênica sob
outra ótica. Olhar a produção teatral baiano-brasileira somente pelo viés da
dependência é reduzir a força criadora que emana do palco. No interior das
manifestações detecto influências indicadoras de mudanças. E se o teatro
não transforma o mundo, transforma-se a si mesmo como linguagem.

As transas que se dão no período � 1967-1974 � mostram radicalizações
para dar conta da afirmação e da negação dessa dependência no que ela
tem de negativa. Em contrapartida, esses pontos de vista assimilados, trans-
formados, rejeitados, evidenciam, no interior da nacionalidade, as experi-
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mentações propiciadas pela idéia da permuta, da hibridização, da mestiçagem,
demarcadores dos contornos e dos deslocamentos do nacional e do mundi-
al, pensamento afirmativo de Octavio Ianni (2000), retomado aqui para am-
pliar a compreensão e a análise desse palco-mundo que é a Cena em Transe.

A radicalidade com que os artistas se lançam para concretizar a obra de
arte teatral e as saídas que encontram para dizer pensamento-sentimento no
palco, encontram eco nas palavras de Antonin Artaud (2004, p. 90):

A questão que se impõe é de permitir ao teatro tornar a
encontrar sua verdadeira linguagem, linguagem espaci-
al, linguagem de gestos, de atitudes, de expressões e de
mímicas, linguagem de gritos e de onomatopéias, lingua-
gem sonora, mas que terão a mesma importância intelec-
tual e significação sensível que a linguagem das pala-
vras. As palavras serão empregadas apenas nas partes já
determinadas e discursivas da vida, como uma claridade
mais precisa e objetiva surgindo na extremidade de uma
idéia.

Na batalha para fazer valer suas idéias, os artistas mostram sintomas
que não são os da alienação, mas de transe: momento aflitivo, ato ou efeito
arriscado, combate, luta, conjunto de significados que aparecem na estética
e na poética � transas � do teatro na Bahia. Concluindo a narrativa, tomo de
empréstimo a Fauzi Arap o final de Pano de Boca:

�Some o pano: ou sobe, ou baixa, ou não existe.�




