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Uma história     do teatro brasileiro que afinal contemple a diversidade de
realizações cênicas emergentes dos muitos mundos que engendram este país
ainda está por ser escrita.     Quando isso acontecer � talvez dentro de mais
uma década, com a convergência de estudos realizados em diferentes regi-
ões e com dados suficientes sendo reunidos e publicados � pesquisadores,
artistas ou simples curiosos das artes cênicas poderão surpreender-se com a
descoberta de uma variedade de formas e tendências que em muito ultrapas-
sam o já conhecido. Por enquanto, o matizado painel de nossas teatralidades
só se deixa entrever graças à realização anual de cerca de vinte festivais, em
vários estados brasileiros, promovendo a vital circulação de espetáculos e o
encontro entre grupos e artistas das diferentes regiões.

A bibliografia existente nessa área de estudos, com pouquíssimas exce-
ções, concentra-se na produção de textos e espetáculos do Rio de Janeiro e
de São Paulo. 1 Para ampliar esse enfoque, têm sido especialmente relevantes
as pesquisas desenvolvidas nos cursos de pós-graduação em artes cênicas,
que aos poucos vão mapeando a diversidade do cenário teatral brasileiro.2

1 Um exemplo recente desse enfoque centralizado na produção do sul do país é o Dicionário de Teatro
Brasileiro, editado em São Paulo, pela Perspectiva, em 2006. Na Bahia, dois trabalhos pioneiros mere-
cem citação: História do Teatro, de Nélson Araújo (Salvador: FUNCEB, 1978), que na seção dedicada
ao teatro brasileiro inclui a produção dos estados do Nordeste, e  Teatro na Bahia através da imprensa,
de Aninha Franco (Salvador: FCJA/COFIC/FCEBA, 1994), que faz um levantamento exaustivo, baseado
em críticas e comentários de jornais baianos, de todos os espetáculos encenados em Salvador, de 1900
a 1990.

2 Destaco, dentre os resultados recentes de tais pesquisas, Abertura para outra cena: o moderno teatro da
Bahia (Salvador: Fundação Gregório de Mattos: EDUFBA) livro em que Raimundo Matos de Leão estuda
o período de 1946 a 1966 e identifica, a partir da criação da primeira escola de teatro de nível univer-
sitário na América do Sul � a Escola de Teatro da então Universidade da Bahia �� o momento em que
tem início um movimento de modernização e profissionalização das artes cênicas locais; por outro
ângulo, Jussilene Santana, em Impressões modernas: teatro e jornalismo na Bahia (Salvador: Vento Leste,
2009) investiga o comportamento da imprensa baiana na cobertura dos eventos teatrais nos anos que se
seguiram à implantação da Escola de Teatro, entre 1956 e 1961.



Há cerca de dez anos, parcerias entre a Pós-Graduação em Artes Cênicas da
Universidade Federal da Bahia e outras universidades, do Pará ao Paraná,
vêm abrindo espaço para estudos que ampliam o conhecimento existente e
produzem peças para o irisado mosaico da cena brasileira, a fim de que,
também no teatro, o Brasil possa se conhecer de corpo inteiro.

Mas sequer é necessário levar em conta a situação acima esboçada
para que o leitor perceba o alcance e a relevância da publicação de Transas
na Cena em Transe � Teatro e Contracultura na Bahia, livro em que Raimundo
Matos de Leão recorta um dos mais ricos e controvertidos períodos da arte
brasileira � entre 1967 e 1974 � para reconstruir um itinerário esclarecedor
da convivência dos nossos artistas com a censura e a repressão política, as-
sim como das estratégias criativas que usaram para driblar essa época som-
bria e manter acesa a luz dos refletores.

Se este livro nos oferecesse apenas, como de fato oferece, uma leitura
crítica da produção teatral na Bahia durante esse tumultuado período � gra-
ças ao garimpo minucioso de eventos registrados em jornais, revistas e pro-
gramas de espetáculos, à escuta atenta de depoimentos de artistas e intelec-
tuais e à análise perspicaz da recepção, surpreendendo os golpes e
contragolpes de discursos que revelam as tendências estéticas e políticas en-
tão em curso � já representaria uma contribuição indispensável à historiografia
do teatro no Brasil. Mas o estudo que aqui se apresenta vai muito além disso,
pois contém uma tese no sentido original do termo: uma afirmação lançada
num dado campo de conhecimento, que ao se sustentar em dados e argu-
mentos convincentes pode produzir o deslocamento de idéias e valores que
se supunham estabelecidos.

De fato, em Transas na Cena em Transe � Teatro e Contracultura na
Bahia, todo os lances discursivos, todas as cenas no palco e na arena políti-
ca, enfim todas as transações que fazem contracenar os sujeitos históricos
orbitam em torno de uma afirmação que brilha desde o primeiro ato dessa
trama e lhe confere novo sentido. Sua síntese poética está no título do sexto
ato: �A �cena vazia� está cheia de ar, som e fúria�. Ou seja: o teatro brasileiro
que se fez na Bahia, entre 1967 e 1974, ao mesmo tempo cerceado pela
censura política e desafiado a reinventar-se pela via libertária do ideário
contracultural, buscou sua voz e sua ação por formas até então inusitadas,
baseadas na experimentação e na recusa de limites, povoando o palco com
seus gritos, sua rebeldia, sua festa e agitando a platéia dividida entre o con-
tágio delirante e a violenta rejeição. Ou, como resume o autor: �Não há
silêncio nem vazio na cena em transe�.

Para revelar a falácia contida na expressão �vazio cultural� com que
alguns sociólogos se referem à produção artística do período pós- AI 5 ,
Raimundo Matos vai buscar não só nos palcos, mas nas cenas da vida brasi-
leira aqueles agrupamentos de personagens que se fazem e se desfazem,
perfilados em diferentes posições, em diferentes momentos, entre os limites
de uma corrente mais ortodoxa da esquerda, de tendência nacional-popular,



e uma vanguarda contracultural, experimental e heterodoxa, compondo num
espectro bem mais matizado do que sonham as simplificações ideológicas.

Recusando hierarquias e exclusões, o autor se empenha em desconstruir
(ou seja: revelar a construção de) uma oposição simplória entre engajamento
e alienação, entre militância e desbunde, responsável por reduções caricatas
que empobrecem a multiplicidade e o vigor das experiências então em curso.
Tais caricaturas � o militante barbado de botequim versus o hippie florido e
�viajante� que nos acostumamos a ver em tantas charges de jornais e revistas
� são apenas o esboço ilustrativo de visões maniqueístas que por muito tem-
po funcionaram como nuvem de fumaça a encobrir a força de ruptura com
que idéias e ações saltam de múltiplos pontos desse espaço-tempo em tran-
se, com que fluxos individuais e coletivos experimentam trocas e apropria-
ções,  atravessam territórios e se espalham em rotas mundializadas, produzin-
do transformações em todos os campos da vida humana: na política, na
sexualidade, nos comportamentos cotidianos, nas artes.

Nesta obra, que chega para tornar-se sem dúvida uma peça indispensá-
vel na construção de uma história do teatro no Brasil, Raimundo Matos, sem
descuidar do rigor metodológico e da clareza conceitual, desconfia sabia-
mente das ilusões de imparcialidade, ciente de que seu relato tem o sentido e
o valor de uma rememoração e, como produção de subjetividade, está sujei-
to a todas as ênfases e apagamentos, a todas as reconfigurações de cenas e
personagens de que nossa memória é capaz. Tendo sido testemunha e ator
em muitos dos acontecimentos narrados, o historiador assume o envolvimento
de um narrador-personagem e ao fazê-lo envolve também a nós, seus leito-
res, nas emoções dessa reminiscência.

Existe também um segundo étimo, um sentido artístico do termo tese que
se aplica ao presente estudo. Tésis, na dança e na música dos antigos gre-
gos, designava o �tempo forte�, o tempo em que o ritmo era marcado pela
batida dos pés no chão.  É de um tempo assim que nos fala Raimundo Matos,
em sua leitura compreensiva, abrangente da produção teatral, na Bahia, sob
o influxo da contracultura. Um tempo forte. Uma época em que é preciso
�estar atento e forte�. Atenção ao zumbir dos discursos, às palavras de or-
dem, às ameaças e promessas que chovem à direita e à esquerda, e força
para correr o risco de soprar novos ânimos contra a corrente de ar do seu
tempo.

As páginas deste livro estão tecidas não apenas por lances individuais
de irreverência e por experiências radicais compartilhadas no trabalho de
grupos, por pequenas e grandes cenas de um país em transe. Aqui também se
recolhem os sonhos e promessas de uma geração. Quando os revemos ago-
ra, do nosso mirante histórico, é difícil não sentir uma pontada de nostalgia
ou uma espécie de saudade do futuro então anunciado. Faço eco às palavras
do autor: �Nas malhas dessa rememoração, preocupo-me em fazer luzir sem
nostalgia os eventos que marcaram um instante da nossa modernidade, os
projetos realizados, os postergados, os reprimidos e cooptados pela voraci-



dade consumista e tecnológica.� Estou entre aqueles que acreditam que, no
frigir das utopias, os valores libertários da contracultura deixaram marcas e
traços que ainda hoje pontilham o melhor de nossa rota: o respeito às dife-
renças, a recusa de todo e qualquer discurso autoritário, a liberdade sexual e
a percepção de que militância política não se reduz a embates partidários,
principiando pelos mais simples gestos cotidianos e pelo direito de cada um
a fazer uso do próprio corpo.

Se é possível dizer que o teatro na Bahia, sobretudo desde os anos 80,
cresceu e diversificou-se, ganhando novos espaços, atraindo produtores, lan-
çando atores e diretores de grande talento, conquistando seu público, deve-
se também  reconhecer que  tais avanços se fizeram graças ao trabalho inici-
ado nas décadas de 60 e 70, em que existiam apenas o talento e a teimosia
de alguns pioneiros, que decidiram estar e manter-se em cena quando isso
representava uma opção de vida cujo risco nós hoje mal podemos conceber.
Aqui se encontram atores, diretores, dramaturgos, cenógrafos, artistas da cena,
enfim, que viveram e produziram numa época de tumulto, transidos de inqui-
etação diante da supressão de seus direitos básicos e ao mesmo tempo revi-
gorados por sua condição de transeuntes em direção ao espaço utópico de
uma nova sociedade. Povoam este relato seus nomes e feitos, suas dúvidas e
contradições, seus excessos e fracassos, seus passos traçando percursos que
nos compete antes de tudo compreender, para desafiar os transes e transas
de nosso próprio tempo. Por entre os cacos das utopias, ainda reluzem remi-
niscências dessas vidas empenhadas em resistir à opressão (sob todas as
suas formas) e inventar um novo modo de viver e contracenar no palco do
mundo.

O livro que Raimundo Matos aqui nos oferece é um belo e incontornável
testemunho dessa resistência e dessa esperança.

Cleise Mendes




