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E do amor gritou-se o escândalo
Do medo criou-se o trágico
No rosto pintou-se o pálido
E não rolou uma lágrima
Nem uma lástima
Pra socorrer

Chico Buarque

Cena 1 � Um grito preso na gargantaCena 1 � Um grito preso na gargantaCena 1 � Um grito preso na gargantaCena 1 � Um grito preso na gargantaCena 1 � Um grito preso na garganta

Ao abrir-se o pano, a cena revela-se tensa. Assim começa o terceiro ato
da história, após o AI-5. Em 1969, com a �ditadura escancarada� (GASPARI,
2002a), inicia-se o período conhecido como �os anos de chumbo�. A nação
brasileira vai, aos poucos, dando-se conta da instauração do arbítrio de for-
ma cruel, estrategicamente pensada, com todo o aparelho repressor voltado
para executar a �guerra suja�. A racionalidade no interior do poder, no entan-
to, não impede a banalização da violência. O descontrole, a desorganização
e os mal-entendidos das ações de mando e repressão superam o planeja-
mento. Além da censura, torna-se conhecida a selvageria dos porões da dita-
dura. Os atos atabalhoados decorrentes da desorganização não minimizam
os malefícios das ações durante o estado de exceção. Ao mesmo tempo que
as ações se mostram dramáticas, revelam-se como farsa.
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O estado de exceção que se configurou em 1964 mostra a sua face
mais terrível a partir do final da década. Baixa sobre o país a inexorabilidade
do sistema civil-militar, disposto a exterminar as vozes discordantes. Sem dis-
farce, a repressão impõe-se a todos os setores da sociedade. O meio artístico
sofre um revés, que se reflete na criação e na produção de bens simbólicos.
O teatro brasileiro, que entre 1967 e 1968 apresentara uma vitalidade cêni-
ca relevante, vê seu palco, ainda que temporariamente, silenciar. E o silêncio
não se restringe à ribalta, ele se estende ao movimento estudantil, aos sindi-
catos, aos partidos políticos, à imprensa. Desarticulam-se as vias de protesto
e os canais viáveis para a negação do autoritarismo. Mas nem tudo se perde;
por entre as brechas, as forças dissidentes criam dissonâncias e os artistas,
como se verá ao longo deste ato, encontram meios para os deslocamentos
nas trevas.

O Governo civil-militar aciona seus mecanismos, prendendo artistas,
religiosos, lideranças políticas. O grito, o berro, os sons dissonantes, as cores
e as formas das cenas musical, teatral e plástico-visual, que se misturavam
aos das passeatas e dos discursos, sofrem o efeito da mordaça. Já não há
mais espaço para aquela espécie de guerrilha artística. Se em 1968 havia
espaço para o exercício do artista-guerrilheiro (MORAES, 1975, p. 26), em
1969 o que se vê é a repressão agindo sobre as ações dos artistas, proporci-
onando o retraimento e intensificando a autocensura. A explosão criativa
vista no ano anterior ao AI-5, quando o regime ainda mantinha a sua face
menos feroz, não prossegue. A cena deixa de materializar imagens ousadas,
exuberantes e provocativas.

Nos primeiros meses de 1969, é visível a diminuição da produção tea-
tral. �Esta diminuição da atividade, que trouxe pânico à categoria profissio-
nal, devia-se em parte ao estado de choque em que a nação [...] se encontra-
va� (MICHALSKI, 1989, p. 38). Não havia espaço para a diversão, o lazer, o
desfrute da vida artístico-cultural. Nas cidades onde o dinamismo teatral é
maior, configura-se o retraimento da produção. Em Salvador, ela diminui sen-
sivelmente. A quantidade e a qualidade dos espetáculos são afetadas. Em
janeiro, o colunista Jurandir Ferreira faz a seguinte observação:

Depois de um ano dos mais profícuos, em matéria de
espetáculos, a classe baiana como que descansa um pou-
co, pratica um �relax� muscular e de planejamentos. Há
uma ausência total, os teatros estão desertos, os bastido-
res em silêncio, as platéias caladas. Estamos em pleno
recesso. Foram decretadas as nossas férias coletivas (grifo
meu). E a classe teatral da Bahia refaz energias, idealiza
planos e se prepara para a arrancada deste ano de 1969
que começou pleno de alegrias e anedotas. (Diário de
Notícias, 08.01.1969, grifo meu)
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Ler essa nota sem verificar a ironia contida é não enxergar a realidade
daqueles dias. O ano de 1969 não pode ter começado �pleno de alegrias�,
mesmo considerando que o anedotário local amplia-se com muitas referên-
cias engraçadas sobre os acontecimentos políticos. Se, naquele momento,
não se escreve nem se produz comédias sobre a inconstitucionalidade do
Governo � já que estávamos impossibilitados pelo estupor �, não se deixa de
rir, ainda que os acontecimentos sejam dramáticos. As anedotas de que fala
o colunista, sem dar a conhecer quais são, poderiam envolver, em sua trama,
tanto os carrascos quanto as vítimas. Embora não se trate do cômico na obra
estética, mas do riso nas situações do cotidiano � faz-se e conta-se piadas.
Tomo de Cleise Mendes (2001, p. 9)27 a seguinte informação sobre o riso:

Os estudos sobre o riso conduzidos na área das ciências
sociais tendem a valorizar a sua face libertária,
contestatória, sua função de fazer uma espécie de leitura
crítica dos mecanismos de controle. Nessa direção, um
dos trabalhos mais conhecidos é o da antropóloga Mary
Douglas que, a partir de Bérgson e Freud, vê nos jokes
um anti-rito de desvalorização dos padrões dominantes:
as piadas funcionariam como um ataque aos mecanis-
mos de controle. O modelo aceito é desafiado pelo
surgimento de um outro que, ao combinar numa lógica
própria os elementos discrepantes, denuncia o que se
ocultava no padrão vigente.

Em meio à repressão à imprensa, há espaço para o surgimento dos
jornais alternativos. Mesmo com o terror praticado pelo sistema vigente no
país durante o regime de exceção e da anarquia que medra nos porões da
ditadura, quadro muito bem exposto por Gaspari (2002), aparece o jornal O
Pasquim. Sua linha editorial aposta no escracho para ironizar os aconteci-
mentos. Introduz, nos meios culturais, uma abordagem diferente para tratar
as notícias. Desde a escolha das pautas, até a forma como elas se constroem
para o leitor, o jornalismo feito por O Pasquim apresenta-se como uma alter-
nativa ao sufoco da censura. Mesmo perseguido, não deixa de rir e de fazer
rir. É crítico, criativo, brincalhão e não deixa de posicionar-se contra a barbárie.

27 No capítulo Ulisses e a Ética da Comédia, Cleise Furtado Mendes trata dos limites da ação cômica, ao
fazer uma análise sobre o filme A Vida é Bela, de Roberto Benigni. Ao levantar a questão sobre do que
não se pode rir, Mendes discorre sobre o tratamento que o cineasta italiano deu ao tema do Holocausto.
A autora toma Ulisses como matriz do herói cômico, o primeiro homem a gargalhar na literatura ociden-
tal (Canto IX da Odisséia), para tecer suas reflexões sobre o campo onde se dá o riso como efeito
catártico. �Através do caso particular desse filme, busquei apenas a disposição dos dados de um dilema
que afeta diretamente o sucesso ou fracasso da catarse cômica�, para analisar a recepção negativa e
positiva do filme, tomando como referência os artigos de Maria Rita Kehl, Um jogo macabro (1999), e
José Arthur Gianotti, Regras de Vida e Morte (1999).
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Outros jornais que surgem fora do esquema da chamada grande imprensa
adotam a postura crítica, e muitos optam pelo humor. Informo também que a
�grande imprensa�, ora arrochada, ora premiada com afagos pelos civis-
militares no poder, encontra brechas para fazer a informação circular, mesmo
quando substitui matérias censuradas por receitas e versos de Camões. Em
meio à repressão à imprensa, há espaço para o surgimento dos jornais alter-
nativos. Em Salvador, circula entre os anos de 1971 e 1972 o mais represen-
tativo órgão da imprensa alternativa baiana com o expressivo e poético nome
de Verbo Encantado.

Decretado o AI-5, logo se faz pressão sobre o teatro. Pressão que se
revela desde 1964, distendendo-se em um momento ou outro, mas sempre
colocando contra a parede dramaturgos, atores, encenadores, produtores. A
repressão atua seguindo as estratégias de prender, torturar, matar e exilar
membros da coletividade artística e de disseminar, junto à classe média, a
opinião de que, entre o pessoal de teatro, só há �inimigos da pátria�. O
teatro passa a ser considerado uma atividade subversiva. Essa situação vai se
refletir na criação artística. Os espetáculos vão se conformando à visão de
uma arte palatável, rotineira, comercial. É necessário, no entanto, esclarecer
que o medo não paralisa de todo a manifestação teatral, conforme se lê na
seguinte afirmativa de Michalski (1989, p. 3):

Mas o impulso de experimentação não se perde de todo;
pelo contrário, as poucas realizações que se opõem à
prudência reinante e escapam às malhas da censura re-
velam múltiplas formas de talento e mantêm vivo um sa-
dio clima de polêmica.

É certo que Yan Michalski se refere ao que se faz no eixo Rio - São Paulo.
O que se vê em Salvador é um clima de apatia. Em todo caso, registre-se o
fato de que a produção local é levada à cena, ainda que restritivamente. Três
espetáculos são apresentados, de janeiro a maio, o que leva Francisco Barreto
a escrever, em sua coluna, no jornal A Tarde (07.05.1969): �o movimento
teatral entre nós (fato verificado em todos os Estados) embora fraco em quan-
tidade, apresenta espetáculos com um nível artístico e cultural muito bom�.
Em seguida, cita as montagens dos espetáculos infantis A Formiguinha Profes-
sora e A Bela Adormecida, e a encenação de A Sonhadora, de Hans Schaeppi28.
Dias depois, Barreto vê a possibilidade de o movimento teatral sair do maras-
mo no segundo semestre.

As causas apontadas por Michalski, são aquelas do teatro que se produ-
ziu na esteira da ebulição criativa de 1968 e vinculam-se muito mais ao que

28 O texto de Schaeppi, premiado no ano anterior pelo concurso de dramaturgia, patrocinado pelo
Departamento de Educação Superior e Cultura juntamente com a Fundação Teatro Castro Alves, ocupa
as páginas dos jornais quando de seu lançamento.
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se fez no Sul do país. Mesmo assim, a bem da verdade, afirmo que o público
soteropolitano viu encenações que trazem para a ribalta elementos de uma
visualidade exacerbada e violenta, para além dos signos estritamente ver-
bais.

Ao constatar o afastamento do público e a crise do teatro, o colunista
aponta as causas: as agressões, os palavrões mal colocados, o sentido imo-
ral, as �interpretações que são dadas a textos �castos�; gestos e movimentos
que escandalizam�. Esses são os fatores vistos como essenciais para a dimi-
nuição do público e da atividade teatral. Ao apontar as �inovações� feitas
pelos encenadores, com atores de ambos os sexos despidos em cena, �atra-
vessando o palco sem nenhuma finalidade, só para �agredir�, chocar e ferir o
público�, Barreto fornece munição para aqueles que querem cercear cada
vez mais a criação teatral. Esclareço, no entanto, que, até aquele momento,
em nenhum espetáculo produzido em Salvador, atores apareceram despidos.

Insistindo que essas contribuições prejudicam o teatro, o jornalista con-
clui: �exibicionismo, imoralidade, extravasamento de sentimentos ignóbeis e
insanidade mental não devem ser levados para o palco. Há outros campos e
meios para praticá-los�. Expondo seu ponto de vista, Barreto chama a aten-
ção para o fato de que os encenadores, insatisfeitos �com a agressão, o
desrespeito aos adultos [...], entenderam de fazê-los com o público infantil,
criando péssimas perspectivas que [acredito] �enterrarão� o nosso teatro�.

Conduzindo sua reflexão em torno do teatro para crianças, uma ativida-
de que vai crescer em Salvador entre 1969 e 1970 � compreensivelmente,
como se verá adiante �, Barreto, o personagem em cena, informa que tem
recebido inúmeras queixas de pais. Estes solicitam que ele apele �aos que
montam espetáculos infantis, no sentido de que não enveredem por um cami-
nho errado�. Continuando, Barreto registra:

Queixam-se, ainda, os pais que os exibidores cinemato-
gráficos não se preocupam com filmes para crianças e
agora o teatro infantil, que lhes oferecia entretenimento,
está ameaçado, dado ao desvirtuamento à linha que al-
guns vêm lhe dando.

As dificuldades advindas do esquema repressivo, violento e intimidante
colocam os artistas na defensiva, já que, no meio teatral, há defensores da
contenção e do conformismo. Essas idéias terminam por influenciar o público
e também os que fazem do teatro um meio de comunicação em constante
processo de busca de novas formas comunicacionais. Vive-se um momento
de impasse.

Somados aos problemas de ordem ideológica, estão os problemas rela-
cionados às questões operacionais. E o crítico do jornal A Tarde, na sua
atitude de �morde e assopra�, sai em defesa da classe teatral, quando ela é
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impedida de usar as dependências da Escola de Teatro da Universidade Fe-
deral da Bahia para ensaiar seus espetáculos. A ordem parte da Reitoria e é
repassada por Antônio Barros, diretor do estabelecimento de ensino. Surpre-
endidos, visto que a ordem fora deixada com o vigia da Escola, os responsá-
veis pelos grupos suspendem, ainda que temporariamente, os ensaios. A proi-
bição de uso do espaço torna a situação ainda mais crítica.

A conjuntura se agrava quando o Conselho de Alunos decide não ceder
o palco da Escola aos grupos durante o ano letivo. Tal fato leva Francisco
Barreto ao seguinte questionamento:

É o caso de perguntar-se: que fizeram os alunos da Esco-
la de Teatro no ano findo? Que fizeram até esta altura do
ano? Montaram algum espetáculo [...]? Não. Não temos
conhecimento de montagens feitas por alunos da Escola
de Teatro [...]. Por que eles, Conselho, alunos, direção,
não deixam que os que estão fora venham sacudir o mofo,
venham dar vida àquela Escola que se encontra [...] �como
coisa morta� em meio à vida trepidante das outras unida-
des universitárias? [...] Se a Escola não tem condições de
voltar ao lugar de destaque que ocupava no cenário do
Brasil e do exterior, que se permita aos de fora movimentá-
la, para que ela não continue como coisa ignorada, com
professores dando aulas a um reduzido número de alu-
nos. Esta é uma das suas finalidades, mas não é a pri-
mordial. Montagens de peças e outras atividades tam-
bém fazem parte do seu programa. Se a Escola não pode
realizá-las, que outros o façam. (A Tarde, 26.05.1969)

Na citação aparecem várias questões. Sem focalizá-las na verticalidade
que merecem, ponho em relevo o fato de a Escola não ter produzido durante
o período, mesmo que se leve em consideração a situação das unidades
universitárias: elas não se mostram �trepidantes� naquele momento, muito
menos uma unidade desacreditada e sem respaldo como a Escola de Teatro.
Outro questionamento diz respeito às finalidades de uma instituição de ensi-
no. Por princípio, uma escola justifica-se pelo ensino-aprendizagem na área
específica para a qual se dedica, no caso da Escola, o teatro. Decorrem daí
outras atividades derivadas desse ensino: montagens teatrais, seminários,
palestras, ciclo de leituras dramáticas, entre outras. O fato de a Escola se
encontrar em dificuldades para ensaiar e encenar espetáculos leva Francisco
Barreto a justificar a cessão das salas e palco para atividades �empresariais�,
alimentando a confusa e tensa relação entre a finalidade do espaço público
e os desejos da iniciativa privada. O crítico sai em defesa dos produtores, ao
insistir na cessão do espaço: �Se a Escola não pode realizá-las, que outros o
façam�. Tal prática se deu a partir de 1967, mais precisamente na gestão de
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Antônio Barros, o que gerou críticas, mas foi viabilizada pela Direção do
estabelecimento, ao abrir as portas do Teatro Santo Antônio para os produto-
res de espetáculos.

O Grupo dos Novos, sediado no Teatro Vila Velha, enfrenta dificuldades
para manter o espaço. Em janeiro de 1969, as precárias condições físicas do
Teatro � sala de espera, platéia e palco �, necessitadas de reparos estruturais,
colocam em risco a continuidade do trabalho. As constantes revistas da Polí-
cia Federal aos espectadores, desde o AI-5, afasta o público do Teatro Vila
Velha, provocando o cancelamento das pautas por parte das companhias. As
atividades artísticas e o faturamento do Grupo são afetados, arbitrariamente.
Além disso, dificulta-se o acesso ao Passeio Público, local onde se situa o
Teatro Vila Velha. Em 30 de julho de 1970, o Jornal da Bahia publica, na
coluna Teatro, texto referente ao assunto:

Se na porta do Vila Velha ficam policiais a exigir docu-
mentos, o cidadão passa a sofrer constrangimentos por
parte das autoridades, e estas autoridades estão direta-
mente subordinadas ao Governo do Estado. Logo, a pres-
são que sofre o público, que vai ao Vila Velha, é do Exe-
cutivo Estadual.

Para culminar, o colunista Jurandir Ferreira (Diário de Notícias,
31.05.1970) informa sobre uma carta publicada na imprensa, na qual se
fazem denúncias �sobre os fins dos ensaios, estréias e shows �Improvisos�,
havidos no Teatro Vila Velha [...], todos eles terminam com batida de limão e
sessões de maconha�.

Todo o quadro configurado no início de 1969 desdobra-se durante o
ano e adentra pela década seguinte. Revela-se, então, um momento difícil
para o teatro baiano, da mesma forma como o foi para a classe artística de
outras capitais. A crise provinha desse estado de força emanado de um poder
controlador e violento. Essa situação se agrava ainda mais, quando se dá o
afastamento do general Costa e Silva da Presidência da República � setembro
de 1969 �, acometido por trombose. Impossibilitado de comandar a nação,
recolhido ao Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, o segundo Presidente
militar assiste a sua destituição e à do vice-presidente, bem como a formação
de uma junta militar.

Essa junta militar manobra para ficar no poder, mas, nas disputas inter-
nas entre as três armas � Exército, Marinha e Aeronáutica �, termina prevale-
cendo a decisão de empossar um novo presidente, Emílio Garrastazu Médici,
aquele que um dia afirmou: �Eu posso. Eu tenho o AI-5 nas mãos e, com ele,
posso tudo�, conforme Elio Gaspari (2002a, p. 129). Com essa frase, Médici
faz uma declaração inconteste de seu caráter ditatorial. Não restam dúvidas
sobre o que foi o seu governo. A fortuna crítica em torno do período, da
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posse até a sua substituição por Ernesto Geisel, traz uma contribuição ines-
timável para a memória nacional, relatando e analisando os motivos pelos
quais esses anos ficaram conhecidos como os do �milagre brasileiro�29 mas,
sobretudo, como �anos de chumbo�.

Com os ânimos rebaixados, grande parte da juventude e da intelectualidade
embarca numa bad trip. Para expressivos contingentes de militantes que optam
pela luta armada e vivem na clandestinidade, a viagem resultou no extermínio
pelas forças da repressão. Outra parte significativa perdeu-se, aniquilada pela
violência interna das organizações de esquerda ou �pirou�. Os sobreviventes
�juntaram os cacos�. Após a Anistia, foram retomando seus direitos de cida-
dãos, reintegrando-se à normalidade da vida democrática. São arquivos vivos,
alimentando a História com suas narrativas, �reminiscências [...] que [transmi-
tem] os acontecimentos de geração em geração� (BENJAMIN, 1994a, p. 211)
e, ao mesmo tempo, mostram o �valor terapêutico e salvador desta narração
paciente que, como o gesto lento das mãos acariciantes, pode acarretar a
cura�. (BENJAMIN apud GAGNEBIN, 2004, p. 110)

No final da década, a cena revelava-se em transe. Com muita proprie-
dade, Luiz Carlos Maciel (1987, p. 88) expõe o problema:

Em 1969 estávamos mais ou menos ao Deus-dará. O
sonho tinha acabado, não se tinha o que fazer ou para
onde ir, formava-se o vazio histórico e existencial onde
medraram a luta clandestina e o desbunde. A circunstân-
cia era apropriada às naturezas acomodadas; os tempe-
ramentos rebeldes não se sentiam à vontade. Estávamos
penetrando um paraíso conservador, o clímax da ditadu-
ra [...], a repressão científica [...]. Em 1969, estávamos
sem perspectiva.

Retomando a afirmativa de Jurandir Ferreira, de que o ano começa ale-
gre e cheio de anedotas, recorro aos versos Vinicius de Moraes, para dizer:

De repente do riso fez-se o pranto
Silencioso e branco como a bruma
E das bocas unidas fez-se a espuma
E das mãos espalmadas fez-se o espanto.

29 A denominação diz respeito ao desenvolvimento do Brasil, uma fase de crescimento e estabilidade,
impulsionados pela política econômica sob a responsabilidade do Ministro Delfim Neto. Ecoam também
nessa expressão a campanha para mostrar, interna e externamente, que a ditadura restabelecia a ordem
e, conseqüentemente, o progresso. Para tanto, azeitam-se as máquinas da propaganda e afirma-se que
o Brasil é o �país que vai pra frente� e que é preciso amá-lo ou deixá-lo. Como motor propulsor do
ufanismo, toma-se o futebol como emblema. A Seleção Brasileira de futebol passa a povoar o real e o
imaginário do Brasil, até a conquista do tricampeonato na Copa do Mundo, no México. O fato de
Médici gostar de futebol torna-o emblemático para os brasileiros.
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De repente da calma fez-se o vento
Que dos olhos desfez a última chama
E da paixão fez-se o pressentimento
E do momento imóvel fez-se o drama.

[...] (JOBIM; MORAES, 1988)

As imagens do poeta traduzem, de maneira cadenciada, o momento
crucial do final da década de sessenta, momento de estrangulamento, de
estupor, de ruptura, de separação, de desregramento dos sentidos e de reno-
vação, por que não? Uma resposta para essa indagação está em Maciel
(1987, p. 88, grifo meu):

Mas 1969 foi o Ano 1 da Nova Era. Digo isso não por algu-
ma revelação esotérica, astrológica ou ocultista de qualquer
matiz, mas simplesmente baseado na mera observação dos
fatos. O vácuo histórico e existencial, inventado pela ansieda-
de conservadora nos anos 60, acabou por inevitavelmente
abrir espaço virgem, penetrando por novas idéias, novas sen-
sações principalmente, novas maneiras de ver e de sentir. O
terreno estava limpo, não dava para acreditar em nada,
tinha que começar tudo de novo. Foi o que fizemos.

Ao afirmar sobre a sensível retração da vida cultural e, por conseguinte,
do teatro, não se pode avalizar o vazio. Essa afirmação está contaminada
pelas idéias conservadoras da ortodoxia de esquerda, caracterizada pelo
compromisso nacional-marxista, muito bem expresso pelas manifestações
cepecistas. Colocando-se na outra margem e procurando uma outra perso-
nificação, estão os sujeitos que enveredam nas trilhas abertas pela contracultura
como, por exemplo, aqueles que são tipificados como tropicalistas,
experimentalistas, vanguardistas ou anarcomísticos na visada de Rosenfeld
(2000). Alguns artistas (encenadores, atores, músicos, pintores, poetas) sob
esses rótulos mostram-se motivados pelas �forças [revolucionárias] liberadas
pelo tropicalismo�, conforme Frederico Morais (1975, p. 98). Citando Hélio
Oiticica, tropicalista de primeira hora, Morais reforça a idéia do pensamento
crítico contido nas manifestações artísticas que ele chama de �Nova Objetivi-
dade�30. Vejamos, então:

30 Fruto da decepção da vanguarda alemã, acossada pelo Nazismo emergente nos anos 1920-1930, a
�Nova Objetividade� constitui-se como um movimento reativo à crescente opressão e cerceamento da
liberdade de expressão. Conforme Frederico Morais, é uma �tentativa desesperada de vencer o roman-
tismo da alma alemã e adaptar a espiritualidade expressionista às novas necessidades construtivas�. Os
artistas batem-se por uma arte mais simples, integrada na sociedade tecno-industrial, o que leva Hélio
Oiticica (apud Moraes, 1975, p. 92) a formular suas características no âmbito da arte brasileira da
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[...] o mito da tropicalidade é muito mais do que araras e
bananeiras: é a consciência de um não-condicionamen-
to às estruturas estabelecidas, portanto altamente revolu-
cionárias na sua totalidade. Qualquer conformismo, seja
intelectual, social, existencial, escapa à sua idéia princi-
pal. (OITICICA apud MORAIS, 1975, p. 98)

É certo que esse não-condicionamento vai se tornando perigoso, à
medida que a repressão endurece. Coloca-se sob suspeita qualquer mani-
festação de inquietação, revertendo-a em desespero e estimulando a
marginalização. Mas, se pensarmos na famosa bandeira criada por Oiticica,
na qual estava escrito �SEJA MARGINAL, SEJA HERÓI�31, apresenta-se aí
um dado importante para caracterizar a ação de muitos artistas a partir do
final do ano de 1968. Embora se possa contrapor com outra frase aquela
que ecoa do palco do Teatro Oficina32 � �Infeliz a terra que precisa de
heróis� � pela boca de Galileu Galilei (Cláudio Corrêa e Castro), persona-
gem de Bertolt Brecht (199, p. 154), devem-se considerar as proposições
contidas na frase de Oiticica. As duas frases revelam conteúdos
caracterizadores do �espírito do tempo� e balizam a construção de novos
sujeitos e subjetividades, impulsionados por variadas motivações e atitudes
comportamentais.

A cena entra em crise, mas não emudece. Impossibilitados de vôos mais
altos, os artistas baianos voltam-se para o teatro destinado às crianças. A
expressiva produção na área revela uma brecha por onde passa a experimen-
tação, a inovação, como uma maneira de se manter viva a cena. Por esse
motivo, coloco em evidência a atividade.

seguinte forma: vontade construtiva geral; afirmação do objeto e negação do quadro de cavalete;
contato direto do espectador com a obra; tema e forma tomado em relação aos problemas políticos
sociais e éticos; afirmação da arte coletiva; abolição dos ismos e reformulação do conceito de antiarte.

31 A polêmica bandeira compunha-se da frase e da reprodução do corpo baleado do bandido Cara de
Cavalo. Esse trabalho de Hélio Oiticica esteve pendurado na Boate Sucata quando do show de Caetano
Veloso e Gilberto Gil, em 1968. Em Verdade Tropical (1997), Caetano Veloso, ao relatar sua prisão, fala
sobre a presença da obra de Oiticica na ambientação do show e de suas conseqüências para ele e
Gilberto Gil. Em 1988, pude comprovar a força polêmica de tal obra, quando da sua exibição na
exposição dos trabalhos de Hélio Oiticica no Centro de Lazer Sesc Fábrica da Pompéia, em São Paulo.
A exposição fazia parte do evento Tropicália 20 Anos, criado e produzido pela equipe de animadores
culturais, da qual fiz parte. As reações, adversas, por parte do público freqüentador do Sesc Pompéia
revelam o caráter provocador e inquietante que emana da obra.

32 O Teatro Oficina estréia a montagem de Galileu Galilei, cujo ensaio geral, para a censura, ocorreu
no dia 13 de dezembro de 1968, data da promulgação do AI-5. Para maiores detalhes, ver Silva (1981),
Dionysos e a Revista Dionysos. (1982)
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Cena 2 � TCena 2 � TCena 2 � TCena 2 � TCena 2 � Teatro para criançaseatro para criançaseatro para criançaseatro para criançaseatro para crianças

Verifica-se, desde o ano anterior, o crescimento do número de espetácu-
los para crianças levados à cena. O que se vê nos palcos são montagens de
peças �infantis�, realizadas por experimentados artistas, como João Augusto
e Manoel Lopes Pontes, e por novos diretores firmando-se no cenário artístico
baiano. A primeira encenação a chamar a atenção da crítica estréia em maio
e traz, na sua ficha técnica, os nomes de Deolindo Checcucci, como diretor, e
Raimundo Blumetti, adaptador para o palco do conto tradicional de Grimm A
Bela Adormecida33. A encenação é recomendada pelo colunista Jurandir
Ferreira. O ator-colunista posiciona-se de forma favorável com relação às
inovações �pra frente� e �revolucionárias� que percebe na cena. �Faz um
bem enorme podermos recomendar prazerosamente uma montagem baiana,
uma realização local de qualidade� (Diário de Notícias, 09.05.1969), afirma
em sua nota sobre A Bela Adormecida.

Esses conteúdos �revolucionários� seguem, no dizer de Jurandir, a linha
desbravada pela adaptação feita por João Augusto do conto Ali Babá e os
Quarenta Ladrões. A referida encenação, posta em cartaz no ano anterior
pelo Teatro de Equipe, teria influenciado a dupla Deolindo-Blumetti, levan-
do-os a construir o texto e o espetáculo com uma nova visão do teatro para
crianças, desmitificando o gênero, �que vinha até então burrificando e tor-
nando histérica a criança espectadora de teatro�, conforme Jurandir Ferreira.

Com A Bela Adormecida fica provado que �o teatro infantil � que tam-
bém é teatro e não só pedagogia � deve informar realidades que não são
estranhas a nossa criança, tão subliminarmente viciada pela TV�. A essa opi-
nião, o colunista agrega uma pergunta: por que evitar determinados conteú-
dos no palco, se as crianças, a todo instante, entram em contato com eles,
tomando conhecimento do mundo, das pessoas e das coisas? Sem mencio-
nar quais são esses conteúdos, coloca A Bela Adormecida e Ali Babá e os
Quarenta Ladrões no mesmo plano de realizações emblemáticas de um tea-
tro infantil em que o artístico não se dissolve em propostas educativas. Ates-
tando que não há mais lugar para o tradicionalismo no gênero, Jurandir
afirma que as crianças vibram e se distraem espontaneamente junto com seus
pais, que têm a oportunidade de distrair-se também, �livrando-se da sensa-
ção de que teatro infantil é �um porre�, �coisa para criança� apenas�.

Como ator dessa montagem, informo que Deolindo e Blumetti, ao to-
marem o conto de Grimm, introduzem elementos contemporâneos, trazendo
a ação para um �reino� próximo da realidade do espectador. Sem nomear
onde se passa ação, fornece ao público uma série de signos, para que o

33 ELENCO: Kerton Bezerra (Príncipe), Haidil Linhares (Rainha), Catatau (Rei), Margarida Ribeiro (Bruxa),
José Wagner (Maciste), Raimundo Blumetti (Bruxo), Marilea Checcucci (A Bela), Raimundo Matos (Arau-
to), Arturo Filizola (Arturo). EQUIPE TÉCNICA: Jatobá (Cartaz e Programa), Zé Maria (Cenários e Figu-
rinos), Margarida Ribeiro (Assistente de Direção), Deolindo Checcucci (Direção). Estréia: maio de 1969.
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espectador relacione o que se passa em cena com a realidade brasileira.
Junto aos personagens tradicionais do conto, coloca o Bruxo caracterizado
de Chacrinha, a Bruxa como uma grã-fina. O Príncipe entra em cena em uma
motocicleta, acompanhado de um escudeiro fraco e atrapalhado chamado
Maciste, numa referência paródica aos atletas de luta livre, popularizados
pelos programas de televisão e pelo cinema italiano. Cenários, figurinos e
objetos de cena fazem referência não só à atualidade, mas aos trópicos,
enfim, ao Brasil.

Produção do Grupo Experimental de Arte, a montagem de A Bela Ador-
mecida33 não é vista por Jurandir Ferreira como uma �montagem definitiva�
em termos de seu acabamento estilístico. Mesmo assim, o crítico ressalta as
qualidades do texto, do cenário, dos figurinos e dos intérpretes, embora con-
sidere que o conjunto deixe a desejar, já que formado por estreantes. Destaca
as atuações de Haidil Linhares e de Raimundo Blumetti. Avalia como proble-
ma ritmo do espetáculo, fator que poderia ser corrigido, caso a temporada
não se restringisse a meia dúzia de espetáculos.

A voz discordante é de Francisco Barreto. Vendo qualidades artísticas,
muito mais na encenação do que no texto, destaca o cuidado com os cená-
rios e figurinos. �Em �A Bela Adormecida�, José Maria nos dá uma demonstra-
ção de bom gosto, de estética, psicologia infantil que, sentimos, falam muito
mais às crianças, do que o próprio texto� (A Tarde, 07.05.1970). Opinando
sobre a adaptação, vê problemas na sua estrutura e aponta como negativas
as insinuações e críticas contidas no texto, que são complicadas para a per-
cepção da criança, �são difíceis mesmo para o entendimento do adulto, como
no caso de citações do colunismo social, que só pessoas enfronhadas no
�metier� podem entendê-la� (sic).

Tomando como referência os questionamentos que são feitos em rela-
ção às modificações na estrutura dos contos de fadas, na tentativa de
modernizá-los, vê-se que Barreto mostra-se razoável. Sobre as adaptações,
�canalizações, suavizações e alterações� na composição original do conto
de fadas, Abramovich, (1989, p. 121) considera que �cada elemento [...] tem
um papel significativo, importantíssimo e, se for retirado, suprimido ou atenu-
ado, vai impedir que a criança compreenda integralmente o conto�. Tal fato
não acontece somente no trabalho de Checcucci e Blumetti em A Bela Ador-
mecida. Outros espetáculos enveredam pelo mesmo feitio, diminuindo, as-
sim, a força dos contos seculares.

Outra encenação também apontada na mesma linha inovadora já refe-
rida é a de Um Lobo na Cartola, de Oscar Von Pfhul, uma produção dos
Artistas Unidos. O colunista do Diário de Notícias, ao divulgar o espetáculo,

33 Quando da escolha dos �melhores do teatro� de 1969, em carta publicada na coluna Teatro em
Foco, sob a responsabilidade de Jurandir Ferreira, João Augusto aponta Deolindo Checcucci como
melhor diretor na categoria teatro infantil por seu trabalho em A Bela Adormecida, �que foi também o
melhor espetáculo e melhor adaptação. Era �pra frente� sem ser pretensioso, confuso ou adulto e
enfossado, e, sobretudo � infantil no bom sentido� (Diário de Notícias, 2101.1970).
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expõe o pensamento do Von Pfhul sobre a obra34 e avisa que Um Lobo na
Cartola tem os ingredientes necessários para uma boa comunicação com seu
público: a indispensável mensagem ética, �implícita, mas quase imperceptí-
vel, sem o tom �sermonizante� que tanto prejudica espetáculos para crian-
ças�. Concluindo suas considerações, afirma que o espetáculo mostra um
texto que tem uma história bem contada, com começo, �nó dramático� e
desenlace coerente e satisfatório. Para João Augusto, encarregado da dire-
ção, a história termina �com justiça real tão necessária à infância � tudo
como deve ser o bom teatro para criança�.

Sem pretender a exaustão, mas dando conta da afirmação anterior de
que o teatro baiano, após o AI-5, produziu um número expressivo de monta-
gens de textos para crianças, verifico, no universo de 25 montagens, que 12
destinam-se a esse público, em 1969. Já em 1970, dos 26 espetáculos, 09
são para crianças. Para uma leitura quantitativa, os totais não parecem rele-
vantes, mas, em termos qualitativos, afirmo que os encenadores investiram
criativamente na escolha dos textos, na construção da realidade cênica, como
também nos efeitos pedagógicos da recepção.

Ao dirigir o Circo de Bonecos, de Oscar Von Pfhul, no Departamento de
Teatro da Escola de Música e Artes Cênicas35, Terezinha Lopes justifica seu traba-
lho, analisando a responsabilidade que lhe cabe, ao pôr em cena um espetáculo
para criança. Sua argumentação encaminha-se da seguinte maneira:

[...] nós, alunos do curso de Direção, sentimos a necessi-
dade de conhecer este tipo de montagem teoricamente e
na prática, o que nos levou a fazer um trabalho de pes-
quisa não só sobre os tipos de Teatro Infantil que existem,
como também o comportamento da criança (atenção,
observação, reações, situação emocional, raciocínio, as-
sociação de idéias) diante dos espetáculos que lhe são
oferecidos pelo próprio teatro, rádio, televisão, tendo em
vista igualmente a idade cronológica e o nível social das
crianças observadas. (A Tarde, 28.10.1969)

34 �Se o impulso devastador das águas e dos ventos pode ser desviado para a produção de energia útil,
se o fogo acumulado no núcleo dos átomos pode ser domesticado pelo Homem em seu benefício, é
forçoso concluir que o caminho certo é transformar o Mal no Bem [...]. O caso se resume no Homem e
no Lobo, representando o seu lado mau. Na peça, os adultos [...] temem e desprezam o lobo e querem
matá-lo (supressão do problema sem tentar resolvê-lo)� (Diário de Notícias, 10.07.1969). Já a criança,
a menina, que representa, segundo o autor, a juventude, o futuro, �induz o lobo a renunciar aos meios
de destruição, postos pela natureza ao seu dispor (dentes e garras), trazendo-o para o convívio social�.

35 Em 1969, a Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia passa, juntamente com as Escolas de
Dança e de Música, a ser um Departamento da Escola de Música e Artes Cênicas. A justificativa para
essa unificação decorre da reforma universitária desencadeada na pós-efervescência contestatória dos
estudantes, em 1968. O enfraquecimento da Escola de Teatro e o reduzido tamanho da Escola de
Dança favorecem a reunião das três escolas, sob a direção do professor e maestro Manuel Veiga. Na
visão otimista de Francisco Barreto, �esta união potencializada de perspectivas artísticas à ótica do
teatro, no novo Departamento, só poderá ganhar em potencial� (A Tarde, 07.11.1969).
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Nem tudo que se mostrou em cena pode ser caracterizado como inova-
ção. Portanto, o que se ressalta aqui é a produção teatral que envereda pela
vias da construção mais arrojada, em que tema e forma correspondem a um
conjunto de signos que podem evidenciar a sua natureza de obra de arte, que
provocam no espectador reações de inquietação, de fascínio e encantamen-
to, de suspeição e até de repúdio com relação ao que vê em cena.

Mantendo-se numa linha de investimentos vultosos na produção de
espetáculos para crianças, o Teatro de Equipe anuncia, para 1970, a realiza-
ção cênica de A Ilha do Tesouro, mais uma parceria de Manoel Lopes Pontes
(direção) e João Augusto (adaptação). Outra realização de peso é a monta-
gem de As Três Marrecas, texto de Miguel Calombrero, com encenação de
João Augusto. Tanto uma como outra primam pela qualidade artesanal. As
encenações confirmam-se com sucesso, mas conformam-se em uma moldu-
ra menos arrojada, apesar da grandiosidade. No entanto, não se pode negar
inventividade aos responsáveis pelas duas montagens.

Para levar à cena o clássico da literatura infanto-juvenil A Ilha do Tesou-
ro, Lopes Pontes reúne um elenco de expressivos artistas do teatro baiano.
Destacam-se nomes os mais identificados com o teatro para adultos, como é
o caso de Nilda Spencer, Paula Martins, Mário Gusmão, Kerton Bezerra, Nonato
Freire, entre outros, despertando a atenção da imprensa e, conseqüentemen-
te, do público. Ao chamar profissionais experientes, o diretor nega um hábito,
ainda em curso e prejudicial ao teatro para crianças: a escolha de elencos
inexperientes, que não dão conta da qualidade interpretativa, tornando a
realização cênica inexpressiva, povoada de clichês. Cerca-se também de uma
equipe técnica da qual despontam nomes como Ewald Hackler, cenógrafo
alemão recém-chegado à Bahia; Dulce Aquino, responsável pela coreogra-
fia, e Angélica Lopes Pontes, pelos figurinos. Esses profissionais, sob a orien-
tação de Lopes Pontes, colaboram de maneira eficaz para a construção da
�deslumbrante� cena, afirmação creditada a Jurandir Ferreira, em nota
publicada no Diário de Notícias de 09 de outubro de 1970. O elenco dá
conta de vinte e dois personagens, desdobrando-se em vários papéis, dando
margem à criação de tipos e possibilitando um exercício versátil na sua com-
posição.

Sobre sua participação no espetáculo, Nilda Spencer afirma ser a pri-
meira experiência no gênero. �Confesso que estou muito satisfeita com ela:
trata-se de um texto excelente, montagem idem e colegas maravilhosos e
talentosos.� (Diário de Notícias, 18.10.1970). Na mesma reportagem, Nonato
Freire envereda por outro caminho, refletindo sobre o fazer teatral. Argumen-
ta que, no movimento de renovação das artes cênicas, �o teatro para criança
tem sido considerado uma espécie de �terra de ninguém��. Para o ator, o que
há por parte dos renovadores, é a preocupação em elevar aos saltos o nível
do teatro, �mas sem a menor preocupação de situá-lo na posição de corres-
pondência com o meio brasileiro, as crianças têm sido engabeladas com
algumas tentativas de efeito negativo�. O ator posiciona-se contra a comuni-
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cação forçada e enfatiza que as situações e o enredo devem inspirar a comu-
nicação entre o palco e a platéia.

Ainda sobre A Ilha do Tesouro, Mário Gusmão tece as seguintes consi-
derações:

Está acontecendo um negócio gozado [...], a despeito das
dificuldades normais para uma montagem dessa nature-
za � efeitos técnicos, coreografias, personagens duplos
etc. � tudo vai correndo muito bem, com perfeita comuni-
cação entre técnica, elenco e direção. Toda vez que se
reúne um grande elenco, que depende de precisão técni-
ca para os efeitos, dá quase sempre em �embananação
geral�, o que não acontece em nosso espetáculo. (Diário
de Notícias, 18.10.1970)

A fala do ator nos dá uma idéia do que foi a montagem de A Ilha do
Tesouro. O cuidado com relação ao acabamento cênico estende-se aos efei-
tos da apresentação bem delineada dos conflitos, da caracterização dos per-
sonagens e da clareza das situações, �para que o espectador, através da
identificação com um dos personagens, sofra uma experiência pessoal ver-
dadeira com a correspondente participação emocional�, como afirma o texto
extraído do Diário de Notícias (18.10.1970). Para o encenador, muitas peças
das que tem assistido não atendem a essas condições essenciais. Manoel
Lopes Pontes conclui as reflexões acerca da sua montagem, avaliando a pro-
dução de teatro para crianças. Pondera sobre a baixa condição artística dos
espetáculos, uma determinante para o afastamento do público, �transformando
numa audácia uma produção caríssima como a nossa [...]. O Teatro de Equi-
pe sempre procurou dar o melhor de si aos espectadores: bom elenco, figu-
rino de luxo, texto de qualidade, luzes e cores�.

Se, por um lado, as superproduções, técnica e artisticamente bem aca-
badas do Teatro de Equipe angariam um público fiel e boas críticas, por outro
são também tipificadas como �teatrão�, tal a previsibilidade com que se cons-
trói a cena. Aponta-se a pasteurização dos efeitos grandiosos como uma
fórmula que vai se repetindo de espetáculo para espetáculo. Apostando sem-
pre na adaptação dos clássicos da literatura infantil, opção que em nada
diminui o trabalho de Manoel Lopes Pontes, o Teatro de Equipe se mantém
como referência de um teatro não apelativo, cativando a criança pela magia
que emana da cena.

Seguindo outra perspectiva, mas não descuidando do acabamento for-
mal do espetáculo, o diretor Deolindo Checcucci investe mais uma vez o seu
talento na experimentação de novos recursos, ao colocar em cena o texto de
sua autoria Julinho Contra a Bruxa do Espaço. Ao se aproximar do universo da
história em quadrinhos, Deolindo traz para o palco do Teatro Castro Alves a
ação rápida, sintética e visual da linguagem. Sobre a montagem, ele comenta:
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É através da ação, da aventura que a criança se identifica
com seus heróis e vive as emoções. Julinho vai além do
real, chega ao fantástico. O texto serve de base para a
criação de um espetáculo rico em plasticidade e cores,
dando elementos para um maior desenvolvimento da ca-
pacidade criadora da criança em choque num mundo
conflitante e condicionante do adulto. (Diário de Notíci-
as, 27.09.1970)

Nesse variadíssimo quadro, aparecem proposições diversificadas. Men-
ciono pontos quantitativos e qualitativos nesse pensar-fazer teatro para crian-
ças. Examino a preferência por encenações de peças infantis a partir de duas
premissas: as dificuldades criadas pelos censores sobre a dramaturgia desti-
nada ao público adulto e a garantia de um público certo para os espetáculos
para crianças. Sirvo-me delas para compreender a dinâmica teatral em 1969,
desdobrando-se nos anos iniciais da década de setenta, momento em que a
produção artística para crianças se firma, não somente em Salvador, mas em
outras capitais do país, fomentando não apenas a cena, mas encontros, se-
minários, concursos de dramaturgia e outras manifestações que procuram
dar conta do �enjeitado� teatro para crianças. Ao longo desta narrativa, re-
gistrar-se-á o que se destaca no gênero.

As experimentações levadas a efeito pelos encenadores que se dedica-
ram ao teatro para crianças nem sempre encontram boa acolhida por parte
dos adultos, responsáveis por levar a garotada ao teatro. Retomo o assunto
em função da nota sobre a encenação de Romão e Julinha, texto de Oscar
Von Pfhul, dirigido por Haroldo Cardoso: �a peça foi retirada de cartaz abrup-
tamente pela produção sob [...] pressão de espectadores (pais e mães) que
não concordaram com a montagem� (Diário de Notícias, 03.04.1970).

Constata-se, no teatro para criança que se faz na Bahia no momento em
que as idéias contraculturais são discutidas e vividas, uma preocupação com
os aspectos formais e temáticos renovadores. Além disso, estão presentes
nesse pensar-fazer questões relativas à presença da televisão na vida das
crianças. Esse dado é levado em consideração pelos artistas que se propõem
a levar para a cena os conteúdos e as formas que dialogam com o público,
cada vez mais atraído pela programação televisiva, ainda que esta não tenha
alcançado a dimensão das décadas posteriores, quando a mercantilização
balizou grande parte da produção cultural para crianças. Esse assunto apare-
ce de forma radical no discurso de Sóstrates Gentil:

Há uma pretensão de se fazer um teatro infantil na base
do que a criança vê na televisão. Esquecem seus defen-
sores que a televisão, principalmente a que dispomos, é
uma máquina de fabricar imbecis. Os seus programas
infantis são os mais antipedagógicos que se pode pensar.
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A sua preocupação é obter financiadores em horários
considerados não nobres e é aí que a coisa começa a
funcionar. Volta-se qualquer droga para um público ingê-
nuo que está disposto a aceitar imagens em movimento.
(Jornal da Bahia, 09.09.1969)

Descontando-se o fato de o crítico generalizar sua visão do público
infantil, enquadrando-o na categoria de �ingênuo�, a sua invectiva contra a
programação televisiva é pertinente e repercute no presente, ainda que se
considerem os avanços na produção de bens culturais para crianças e jovens
apresentados pelas redes de televisão do país, como atestam os programas
da TV Cultura de São Paulo.

Assegurei anteriormente que a busca pela afirmação de um teatro para
crianças realizado com qualidade e veiculador de novidades nem sempre
resultou em trabalhos desejáveis em termos artísticos. Muitos equívocos são
cometidos na cena para crianças, principalmente naquilo que concerne aos
temas retratados. No caso dos contos tradicionais, atualizados por adaptadores
e diretores, verificam-se problemas da seguinte ordem, por exemplo: em vez
de palácio e floresta, o fato de Branca de Neve viver no século XX, em meio a
ruas movimentadas, edifícios e fábricas não garante maior identificação com
a personagem, como se tal modernização estivesse de acordo com as neces-
sidades das crianças, como afirmam os responsáveis pela montagem de Branca
de Neve e os Sete Anões. Da mesma forma que a inclusão de uma nave
espacial � Apolo 11 � como meio de transporte do Príncipe não garante uma
comunicação mais eficaz com a platéia.

O registro36, qualitativo e quantitativo, da produção destinada ao públi-
co infanto-juvenil prova que a �gente de teatro�, ainda que ressentida pelo
choque decorrente da arbritariedade do AI-5, procurou responder aos
impasses. Lutou também contra a falta de casas de espetáculos, a situação
financeira precária, a baixa qualidade dos textos, o material humano
despreparado tecnicamente e a falta de público, conforme depoimento de
Arivaldo Barata (A Tarde, 26.12.1969). Os artistas combatem as condições
adversas, mostram-se criativos e tiram �leite das pedras�. O teatro para cri-

36 Entre 1969 e 1970, além das encenações anteriormente comentadas, ocuparam a cena os seguintes
espetáculos destinados às crianças: A Formiguinha Professora, de Lúcia Di Sanctis; A revolta dos brinque-
dos, de Pernambuco de Oliveira; Branca de Neve e os Sete Anões, de Chico Ribeiro, com direção de
Maria Idalina, em uma atualização bem ao gosto da época; O Pequeno Polegar, adaptação e direção
de Lúcia di Sanctis; Dona Patinha Vai Ser Miss, de Artur Maia, encenada por Jorge Lindsay; O Quati Papa
Ovo, de João Jorge Amado; Viagem ao Faz de Conta, de Walter Quaglia, dirigido por Lúcio Mendes; O
Guarda-Chuva da Lua, texto e direção de Lena Franca; Os Três Porquinhos e Chapeuzinho Vermelho,
adaptações de Manoel Lopes Pontes; A Árvore que Andava e Um Elefantinho Chateia muita Gente, de
Oscar Von Pfhul, com direção de Maria Idalina; Na Corte do Rei Leão, de Jurandir Ferreira; O Embarque
de Noé, de Maria Clara Machado, dirigido por Roberto Assis; O Peixinho que Não Sabia Nadar, de
Lúcia di Sanctis. Para informação sobre elenco e equipe técnica dos espetáculos, ver Aninha Franco, O
teatro na Bahia através da imprensa: século XX.



128

anças dá voz àqueles que querem se expressar e se comunicar, em um mo-
mento em que palavras e imagens incomodam os que estão no exercício do
poder.

Comprometidos com as demandas de ordem artística e com os aspectos
pedagógicos, estes muitas vezes vistos como embaraços na poética do espetá-
culo para criança, os artistas baianos contribuem para a afirmação do gênero,
confirmando a assertiva de que, a partir de 1970, verifica-se um acréscimo na
produção desses espetáculos. O que ocorre em Salvador encontra correspon-
dência em outras capitais. Em seu estudo sobre a dramaturgia dirigida para as
crianças, Maria Lúcia Souza Pupo (1991, p. 23) observa esse fenômeno. Aten-
do-se ao estudo do texto dramático e delimitando São Paulo como locus da sua
pesquisa, a autora sinaliza: �verifica-se nessa época [entre 1970 e 1976] um
considerável aumento na quantidade de espetáculos em cartaz para crianças�.
Sua afirmativa completa-se com a seguinte observação:

Por outro lado, a mesma década que assistiu à ampla
difusão dessa modalidade de produção cultural presen-
ciou também o surgimento de toda uma nova vertente de
espetáculos que colocava em questão a concepção de
dramaturgia infantil subjacente àquele fenômeno de aflu-
ência de público.

É justamente o surgimento dessa nova vertente que faz
dos anos setenta uma década historicamente marcante
para o teatro tido como infantil em São Paulo. (PUPO,
1991, p. 24)

E não apenas na capital paulista, pois, como afirma Pupo (1991, p.
25), �a investigação acaba dizendo indiretamente a uma produção mais
ampla, na medida em que os fenômenos [...] tenderam a se manifestar [...]
em outros centros do país�. O fenômeno é percebido também na Bahia,
onde se criam espetáculos que variam dos mais tradicionais aos mais arro-
jados cenicamente.

O fazer teatral circunscrito ao gênero não se restringe somente à neces-
sidade de burlar a censura, mais atenta no que se refere ao texto-espetáculo
para adultos, embora muitos espetáculos para crianças tenham sofrido sua
ação. O que se pode aquilatar é o empenho em manter a cena viva, preen-
chida de inquietações possibilitadoras de inovação da linguagem nas
especificidades requeridas pelo teatro destinado à criança. O teatro para
criança é a brecha encontrada para não silenciar a atividade cênica, veicular
temas distantes do acomodamento e de uma visão estreita sobre a realidade
do seu público. Além disso, os espetáculos buscam a renovação estética.
Essas afirmações não endossam todas as encenações. Muitas delas estão
pautadas nos estereótipos e numa visão estreita e conformada do mundo.
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Em janeiro, no auge das festas populares do verão baiano, encontra-se
em cartaz a montagem de Santo Sepulcro para Casal37, de A.C. Carvalho,
com direção de Alberto D�Aversa. Estreado no final de 1968, o espetáculo
vem a ser o último trabalho do encenador na Bahia38. Depois de ter realizado
significativas encenações � Esta Noite Improvisamos, Quando as Máquinas
Param e Biedermann e os Incendiários �, nas quais mostrou sua capacidade
de lidar com os signos do espetáculo, D�Aversa realiza um trabalho pouco
inspirado, o que leva Sóstrates Gentil a insinuar que a escolha do texto de-
veu-se à amizade entre o diretor e o dramaturgo, já que a escolha não se
justifica por outros motivos.

Feita a observação (crítica publicada em 28 de janeiro de 1969), Gentil
cita um trecho do texto do programa da peça. Nele, o encenador esclarece
os motivos para a realização, destinando o espetáculo �para poucas pessoas
e por poucos dias; porque é difícil, perigoso, subversivo; porque é, sobretudo
absolutamente proibido para cretinos�. Sem levar em conta a ironia de que
se vale D�Aversa, o crítico do Jornal da Bahia resume o texto de A.C. Carva-
lho para o leitor. Expõe a trama que envolve uma mulher (Envenenadora)
contratada para matar um homem (Mártire) a mando de sua esposa (Dolores).
Uma quarta personagem, o Pistoleiro, entra na ação. Após assassinar a
Envenenadora, termina por beber a limonada letal deixada por ela. Uma
série de confusões acontece quando um vizinho (Tira) aparece e os cadáveres
precisam ser escondidos pelo casal, que termina apaixonado pelos mortos.
O inusitado da situação: Dolores é possuída pelo Pistoleiro, e seu marido,
pela Envenenadora. Em meio a esse enredo bizarro, uma empregada pontua
a ação, para aumentar mais ainda o nonsense.

Essa comédia de humor negro, permeada de discursos morais sobre a
vida conjugal e seus desajustes, não se sustenta. O crítico faz a seguinte
afirmação:

Alberto D�Aversa, que fez um trabalho tão bem cuidado
como �Essa noite improvisamos�, de Pirandello, mostra
[na] realização falta de bom senso e criação. Deixou que
a montagem seguisse seus rumos incoerentemente, como
seu texto. Abandonou �meios poréns� que o texto poderia
sugerir a um experiente �metteur-en-scéne� ou a olho

37 ELENCO: Ayana Lopez (Envenenadora), Raimundo Eduardo Blumetti (Pistoleiro), Kerton Bezerra (Mártire),
Nilda Spencer (Dolores), Nonato Freire (Tira), Sônia dos Humildes (Ermelinda), Raimundo Eduardo Blumetti
(1o Carregador), Mário Tabaréo (2o Carregador). EQUIPE TÉCNICA: Carlos Sobrino (Cenário e Progra-
ma), Luiz Calmon (Figurinos), Djalma Correia (Sonoplastia), Josito Rangel (Iluminação), José Moreira
Daltro (Confecção de Cenário), Raimundo Eduardo Blumetti e Mário Tabaréo (Contra-Regra).

38 Em junho, Alberto D�Aversa falece em São Paulo.
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aguçado, como deve ser o de um crítico de arte. Expres-
sou efeitos de �suspense� ou uma linha que prendesse o
público, mantendo-o sob suspensão. E substituiu, talvez
com muita pressa de aprontar a montagem, aqueles ele-
mentos que mesmo inusitados, poderiam provocar outras
reações que não o riso fácil e piegas.

Dito isso, volta-se para comentar a atuação do elenco. Destaca o traba-
lho de Nilda Spencer (Dolores) e de Nonato Freire (Tira). Para Spencer, reser-
va elogiosa apreciação: �mais uma vez evidencia o seu trabalho, a sua inte-
ligência, o seu valor de atriz. Faz mais levar o que lhe foi pedido�. Sua
performance é capaz de manter a cumplicidade com a platéia �até em espe-
táculo como Santo Sepulcro [...]�. Nonato Freire, �nome que nos surpreen-
deu, divide com Nilda as honras de manter a platéia� atenta ao espetáculo,
considerado �débil� pelo crítico. Finalizando sua avaliação, reconhece o va-
lor do elenco, formado de �bons nomes�, mas lamenta o rendimento de
Sônia dos Humildes: �embora não se comprometa como atriz, deixa muito a
desejar, pois já lhe assistimos [...] em outros espetáculos de nível baixo, em
que ascendeu no seu desempenho�, mostrando o seu talento como intérpre-
te. João Augusto não compartilha da opinião. Em janeiro de 1970, ele desta-
ca o desempenho de Sônia dos Humildes como um dos melhores do ano em
1969, juntamente com os de Paula Martins e Deni Araújo, em A Morte de
Carmem Miranda, e de Letícia Régia, em Agora é Hora de Uma Colombina
sem Amor. Finalizando sua apreciação, Gentil menciona a �linha acadêmica�
do cenário de Carlos Sobrino.

Como se pode aquilatar, uma comédia �descomprometida� inaugura o
que denomino de baixa temporada; caracterizo-a como um momento em
que o teatro baiano, no compasso de espera, tenta manter sua voz, mas sem
aventurar-se além do possível. As arrojadas experiências do ano anterior es-
tão encapsuladas e a cena se ocupa de espetáculos digestivos ou de encena-
ções concebidas naqueles padrões de acabamento que conforma o teatro
numa atividade longe da experimentação, da violência emanada do texto-
imagem, da transgressão, da irreverência e da radicalidade da concepção
cênica, evidentes em 1968. O rotineiro comanda a atividade teatral. Parte
dos artistas procura manter seu espaço, desfazendo a imagem de subversores,
difundida pelo sistema dominante (MICHALSKI, 1985) e legitimando-se pela
classe média. Outros, como se verá depois, aguardam o momento para en-
veredar por vias menos apaziguadoras, investindo em novas propostas para
a criação cênica.

Tomando os primeiros e seguindo a linha de raciocínio que prefigura esse
teatro, que não busca o confronto com as forças que se lhe opõem, enquadro
as produções de A Sonhadora, de Hans Schaeppi, direção de Orlando Senna;
Machado de Assis, no Tempo e no Espaço, de José Telles, direção de Leonel
Nunes; Soraia, Posto 2, de Pedro Bloch, direção de Lúcia di Sanctis.
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Relembrando, A Sonhadora é um dos textos premiados no primeiro concur-
so de dramaturgia promovido pela Fundação Teatro Castro Alves, em 1968, do
qual saíram premiadas também as peças Quincas Berro D�água, adaptação da
novela de Jorge Amado por João Augusto, e Tá Nêga, de Manoel Lopes Pontes.

A premiação de A sonhadora, segundo Francisco Barreto, causou �estra-
nheza� pelo fato de seu autor, Hans Schaeppi, não pertencer ao círculo habitual-
mente ligado à produção teatral na Bahia. Engenheiro civil, diretor de empresas
de construção e terraplanagem, além de presidente do Sindicato da Indústria de
Construção Civil, Schaeppi esclarece os motivos que o levaram a escrever uma
peça teatral: �foi mais uma experiência, pois já vinha escrevendo contos, nove-
las, crônicas�. (A Tarde, 28.02.1969) A temática da peça concentra-se na psica-
nálise e retrata a trajetória e uma moça que, sendo feia e desfeiteada por todos,
inclusive pela própria família, busca refúgio nos sonhos e devaneios, nos quais
se encontra de forma recorrente com um Homem que lhe parece belo.

Ao tratar do tema, Schaeppi usa o recurso, para ele original, dos dois
planos: �um onde se passam as cenas da Realidade; e o outro, que é o plano
dos Sonhos, onde ela é bela e se encontra com seu Homem. No final, mistu-
ramos Sonho e Realidade com um desfecho shakespeareano�, seja lá o que
isso queira dizer. O autor vê a realização como algo ousado teatralmente.
Afirma que �será uma peça bastante diferente daquelas que o público tem
visto ultimamente, e por isso espero que agrade�. Tal afirmação, em 1968,
revela desconhecimento da evolução da dramaturgia brasileira e de sua trans-
posição para a cena. Coube a Orlando Senna a direção de A Sonhadora.

Para se ter uma idéia dos resultados cênicos da montagem do texto de
Hans Schaeppi, tomo a longa crítica de Francisco Barreto em A Tarde
(08.05.1969), extraindo-lhe os elementos que elucidam a construção do espe-
táculo e sua conseqüente recepção. Barreto afirma que o texto se baseia num
assunto quase trivial � os desajustes de uma família, de forte impacto dramático
e emocional � e deixa o espectador à espera de que o desfecho da peça �seja,
apenas, mais um dos desvarios de Lola�. Conforme Barreto, tal conclusão não
aconteceria, deixando o público surpreso, �até mesmo inconformado com aquele
�fim� entre Lola e Neco�, seu irmão surdo-mudo. As reações de Neco contra os
que tentam atacar Lola demonstram a afinidade entre eles e �sua fidelidade
para com ela�. Em torno de Lola e Neco gravitam uma irmã, �que se julga bela
e irresistível para os homens�, seu marido oprimido e o pai, cuja mulher fugiu
com outro homem. Para o crítico, o autor não procurou dar solução aos pro-
blemas de cada personagem, nem mesmo foi piedoso com �o idiota que vivia
no seu mundo de bonecos de papel, e Lola nos seus sonhos�.

Para dar conta desse folhetim melodramático, Orlando Senna dá �colo-
rido e movimentação ao espetáculo�. Torna-o �belo plasticamente�, confor-
me Barreto. Destaca-se o cenário, �diríamos quase espacial�, de Pasqualino
Magnavita. No terreno das interpretações, os elogios vão para Alberto Viana
(Neco), que se apresenta com o melhor desempenho em A Sonhadora. Na
categorização de Barreto, �este foi sem dúvida um espetáculo de alto nível
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artístico e cultural, que merecia permanecer em cartaz por mais tempo. Pena
que justamente quando o espetáculo começa a ser comentado [...] tenha que
sair de cartaz por falta de condições como casa de espetáculos�, um proble-
ma enfrentado pelos artistas que desejam permanecer por mais tempo em
cartaz. Mas não apenas por isso. A retração do público determina também a
permanência, por pouco tempo, de um espetáculo. Mesmo o Grupo dos
Novos, proprietário do Teatro Vila Velha, não consegue manter uma tempo-
rada por mais de seis meses. Sobre o assunto, Nilda Spencer escreve: �não
sei por que, só pouquíssimas peças ultimamente têm conseguido levar gente
ao teatro [...], o público baiano deveria ao menos tentar verificar o que está
acontecendo de bom e selecionar o que deveria assistir� (Diário de Notícias,
9 e 10. 03.1969) e conclui:

Conheço pessoas que têm o hábito de viajar e ver todas
as peças que se apresentam no Rio ou em São Paulo.
Não conhecem nem a Escola de Teatro e nem o Vila Ve-
lha, que é fruto de uma luta insana, que muita gente ig-
nora, mas que está aí.

Sobre a situação do teatro baiano em 1969, transfiro a palavra a Walter
Almeida Correia39. Sob sua ótica, o movimento teatral baiano é uma �tenta-
tiva isolada, mal estruturada; uma ocupação bem interessante às pessoas
amantes da fama efêmera ou a idealistas de muita consciência e pouco di-
nheiro, ou ainda para aventureiros e figurinhas agitadas�. De maneira auto-
ritária, seguindo o figurino daquele momento, propõe a �necessária limpeza
dessa gente, pois verificamos aqueles poucos nomes que poderão oferecer
um teatro de gabarito à Bahia�.

Conforme Correia, nesse cenário �mal estruturado�, o teatro procura
manter-se vivo, embora o que se veja em cena não possa ser caracterizado
como um momento de vitalidade. Coube ao Departamento de Ensino Supe-
rior e Cultura (DESC), órgão da Secretaria de Educação e Cultura responsá-
vel por implementar a política cultural oficial e distribuir verbas para as pro-
duções locais e de outros Estados, patrocinar a montagem de Machado de
Assis, no Tempo e no Espaço40.

39 Em 7 de janeiro de 1969, Sóstrates Gentil publica, em sua coluna Teatro, a carta de Walter Almeida
Correia, sem esclarecer de quem se trata.

40 ELENCO: Reinaldo Nunes (Machado de Assis), Alberto Vianna (Biógrafo), Waldemar Nobre (Ator I),
João de Sordi (Ator II), Nelcy Queiroz (Atriz I), Lícia Margarida (Atriz II), Sônia Brandão (Atriz III), Laudicéia
(Atriz IV). FICHA TÉCNICA: Roberto Santana (Iluminação), Lia Robatto (Coreografia), Laboratório de
Planejamento Visual e Promoção (Cenário), Leonel Nunes (Direção). José Teles de Magalhães incumbiu-
se de escrever o roteiro do espetáculo, tomando por base o livro de Luiz Viana Filho. Sobre o espetácu-
lo, Remy Souza, titular do DESC, manifesta-se da seguinte maneira: �a função principal do meu Depto.
é educar [...]. Assim sendo, todos os meios são úteis ao educador para plasmar a alma dos educandos�
(Diário de Notícias, 11. 04.1969).
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Leonel Nunes, diretor da montagem, afirma que enfrentou as �intempé-
ries de uma época e de um �estado de espírito� não muito promissor da parte
de várias pessoas que militam no teatro baiano� mas, diante da adversidade,
o espetáculo pode ser visto �como manda o figurino� (A Tarde, 09. 04. 1969).
Feita a afirmação, Nunes passa a discorrer sobre a concepção do espetácu-
lo, ao mesmo tempo em que critica o meio teatral baiano. Pode-se aquilatar
o pensamento do diretor através da citação:

José Teles com sua visão cinematográfica e profundo
conhecedor das esquematizações e tramas teatrais
baianas, resolveu trabalhar não ajustando uma situa-
ção machadeana, mas dando uma nova amplitude ao
personagem central, que pudesse rasgar com as con-
cepções pré-moldadas, que, de início, se apresentam.
Dando uma liberdade ao ator-central [...], foram cria-
das as outras imagens [...] que se juntam em determi-
nados lances de ação, projetando uma estrutura física
a fim de obter um resultado sempre que pedido, limpo,
seguro, durante todo o trabalho de esquematização [...].
O elenco, durante todo o decorrer da ação [...] mostra
a nossa concepção e o resultado não acidental, mas
fruto de um trabalho planificado e alheio às fofocas mil
que soem acontecer e, cada vez mais freqüente dentro
da classe (sic). O cenário foi encomendado ao Grupo
Visual de Planejamento e Promoção, empresa constitu-
ída de plásticos baianos de real gabarito, devotada ao
trabalho de pesquisa e oferece uma concepção
cenográfica, usando de uma tecnologia toda especial
e moderna. (Grifo meu)

O encenador tergiversa, não clarifica sua concepção nem o embate
que parece existir entre ele e os que fazem teatro. Levanto uma questão
para o desabafo de Leonel Nunes: o fato de o espetáculo ter sido enco-
mendado pelo DESC gerou críticas por parte dos seus pares. Em um mo-
mento em que as relações entre governo e artistas é marcada por tensões
e ambigüidades, receber financiamento para uma peça baseada no livro
do Governador Luiz Viana Filho deu margem a animosidades. Além disso,
não se pode esquecer a invasão do Teatro Castro Alves, em setembro de
1968, e os limites impostos pela Secretaria de Educação e Cultura quanto
ao uso, para ensaio, das dependências do Teatro, isso sem falar na ação,
cada vez mais ferrenha, dos órgãos encarregados de censurar e proibir
espetáculos, com a intervenção policial sobre as artes. Esses empecilhos
ao pleno desenvolvimento da atividade teatral provocam tensão entre os
artistas.
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A estréia de Soraia, Posto 241, de Pedro Bloch, em julho, reveste-se de
benemerência. A renda líquida do espetáculo é destinada aos familiares dos
operários, vítimas da tragédia da Avenida Contorno42. A Companhia Experi-
mental de Teatro, responsável pela montagem, encaminha ofícios ao Lions,
ao Rotary e às Voluntárias Sociais, entre outras entidades assistenciais, solici-
tando apoio para sua iniciativa. Em notas sobre o espetáculo, Francisco Barreto
enfatiza sempre que o texto, mesmo trazendo para o palco os problemas dos
que vivem por trás dos tapumes dos edifícios em construção na zona sul do
Rio de Janeiro, está preocupado com �o psicológico, o humano�, afastando,
assim, qualquer interpretação sociológica da peça de Pedro Bloch. Lúcia di
Sanctis, diretora do espetáculo, afirma ser uma montagem �sem pretensões,
no qual apenas se mostra a pura realidade�.

Cena 4 � PCena 4 � PCena 4 � PCena 4 � PCena 4 � Perdas, danos e ganhoserdas, danos e ganhoserdas, danos e ganhoserdas, danos e ganhoserdas, danos e ganhos

Nem tudo o que se produziu teatralmente em Salvador enquadra-se no
que denomino baixa temporada. Em meio à rotina, emergem realizações que
resvalam por outra via, com conteúdos desrepressores, indicados na temática
e na forma. Se não trazem explicitamente as proposições mais arrojadas,
procuram dar conta do real através do imaginário, recorrendo a metáforas e
alegorias. Se, por um lado, uma série de acontecimentos localizados em Sal-
vador e fora do âmbito da capital baiana tornam a realidade mais violenta,
por outro, abrem brechas para o imaginário.

Esse imaginário tem de dar conta, por exemplo, da morte de Cacilda
Becker. Mesmo estando a atriz distante e sem uma ligação efetiva com a
classe teatral baiana, seu falecimento coloca o teatro baiano de luto e, como
um todo, a classe teatral brasileira. Naquele momento, por todas as atitudes
que tomara em defesa dos artistas, do teatro e da liberdade de expressão, a
atriz canalizara para si as expectativas de uma classe aterrorizada, desde que
o terrorismo militar desencadeara os ataques contra os teatros no ano anteri-
or. (GASPARI, 2002b, p. 298)

O aneurisma que retirou Cacilda Becker do palco atingiu a todos. A
morte encontrou-a durante a função teatral, quando fazia Estragon, em Espe-
rando Godot, de Samuel Beckett. Durante a lenta agonia, no Hospital São
Luiz, em São Paulo, o público chorou por sua atriz e os artistas, por sua líder,

41 ELENCO: Simone Hoffman (Soraia), Domingos Terciliano (Silvino), Oto Muniz (Marciano), Paulo Aze-
vedo (Juca), Eliane Lessa (das Dores), Dione Costa (Marlene) EQUIPE TÉCNICA: Élcio Rodrigues (Assis-
tente de Direção), Tânia Vita (Cenografia), Lúcia di Sanctis (Direção). Estréia: julho de 1969.

42 O Jornal da Bahia, na edição de 21 de maio de 1969, noticia a morte de quatorze operários e a
existência de sete feridos em conseqüência do desmoronamento de parte da encosta da Avenida Con-
torno, durante os trabalhos de construção da cortina de sustentação.
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�a nossa condutora nos momentos difíceis, a linha mestra dos nossos movi-
mentos coletivos e de nossos dramas particulares. Mulher autêntica de teatro,
ela deu toda a sua vida ao teatro, e do teatro saiu para a morte�43. A cena,
então, reveste-se de profundo silêncio e comoção pela perda da atriz.

Outra personalidade a deixar a cena, causando tensão na conturbada
ação dramática, é Arthur da Costa e Silva. Em 1o de setembro de 1969, o
jornal A Tarde afirma que �a primeira notícia chegada a Salvador sobre o
acidente de saúde com o Presidente da República veio num telefonema do
Rio de Janeiro para o vice-governador Jutahy Magalhães�.

Essa notícia amplia seu significado quando, em outubro, nas primeiras
horas do dia 7, o general Emílio Garrastazu Médici é escolhido Presidente
pelos integrantes do Alto Comando das Forças Armadas. Nesse instante,
adentra-se no período paradoxal da nossa História, quando o Brasil vai viver
o �milagre econômico�, exaltado pela classe média e pelo empresariado, e
sofrer a mais feroz repressão, quando a tortura e a morte colocam fora da
ação todos aqueles que, de maneira direta ou indireta, se opõem ao regime
civil-militar. Nesse palco não há espaço para antagonistas e os danos causa-
dos pela hegemonia da força e do pensamento único impregnam a cena de
deformações grotescas, em que o risível e o trágico se equilibram precaria-
mente na revelação da bestialidade human. (PAVIS, 2001, p. 188-189)

No ano em curso, a TV Aratu afirma: �Coisa boa no Brasil... acontece
na Bahia�. O anúncio, numa página inteira do jornal A Tarde, reflete bem a
afirmação do poderio televisivo no Brasil reflexo do �milagre�. Milagre no
qual a televisão se constrói e que ajuda a construir.

Em meio ao �baixo astral�, expressão que começa a difundir-se entre a
população, alguma coisa diferente acontece. Retomo aqui a imagem da roda
de Aquarius, utilizada por Gaspari. (2002b, p. 211-235) Vê-se que ela gira
na direção contrária desde que �loucos�, beatniks, existencialistas e místicos
botaram o pé na estrada, pouco antes da metade da década anterior. Por
mais que a roda conservadora gire noutra volteadura, os artistas, para ficar
restrito ao âmbito do tema deste escrito, dão continuidade aos seus inventos
criativos e fazem a sua própria história.

A juventude baiana, que acorreu ao Teatro Castro Alves nos dias 20 e
21 de julho para aplaudir e acompanhar o �adeus de Caetano e Gil no canto
de vai simbora� (A Tarde, 19.07. 1969) para o exílio, é a mesma que assistiu
a O Desembarque dos Bichos depois do Dilúvio Universal, show musical que
lançou os Novos Baianos na cidade, em abril. Artistas considerados de van-
guarda ensaiaram em absoluto sigilo, fazendo questão de evitar a presença
de curiosos, para que não houvesse a quebra do impacto pretendido na es-

43 Trecho do texto de autoria de Renata Pallottini, presidente da Comissão Estadual de Teatro, lido em
todos os teatros paulistanos na noite da morte de Cacilda Becker, 14 de junho de 1969. Na edição de
19 de junho, o jornal A Tarde publicou-o na íntegra. Sobre a atriz, ver Fernandes e Vargas (1984), e
Pardo ( 2003).
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tréia. Os �velhos baianos� partiam para Londres, deixando no país, inquietos
e inquietantes músicos, propondo que abríssemos as janelas e as portas para
vermos o sol nascer, tema também proposto pelo musical norte-americano
Hair, estreado no Brasil no último ano da década. �Deixa o sol, deixa o sol
entrar, o sol!�, cantava o elenco nacional.

Embora estivesse presente ao show de despedida dos baianos Caetano
e Gil, celebração festiva, �restos de empolgação�, segundo Veloso (A Tarde,
19.07.1969), recorro ao registro de Jurandir Ferreira:

Um deslumbramento! Espetacular! Divino Maravilhoso!
Tudo isto é ainda pouco para descrever o calor humano,
a emoção que tomou conta de tantos quantos estiveram
no TCA para ver, ouvir e aplaudir Caetano Veloso e Gil-
berto Gil.

[...] o show em si (embora eles sejam o verdadeiro show)
com sua arte-técnica aparecendo como uma vedete que
quase �rouba� o espetáculo da estrela principal. Não fos-
sem Caetano e Gil o que são, a iluminação e efeitos es-
peciais apresentados poderiam ofuscá-los. Mas qual, nada
disso aconteceu. Há aquele entrosamento áudio-visual.
Há principalmente qualidade profissional [...]. As músi-
cas lindíssimas e atuais fazem o resto. Difícil se torna re-
tratar o que [é] o �impacto� de algumas delas. De repente
nos sentimos cantando a pleno pulmões (o Hino do Bahia
repete aquela vibração popular dos dias carnavalescos,
um grito uníssono, de alegria e vida, no famoso estribilho
� Bahia! Bahia! Bahia!).

No bloco a multidão que aplaude, canta e vibra, só não
vai quem já morreu. (Diário de Notícias, 22.07.1969) 44

Momento catártico, o show reúne, no TCA, uma expressiva parcela
de jovens, aqueles mesmos que tomaram conta das ruas nas passeatas
durante o governo Costa e Silva. O acontecimento, carregado de signi-
ficados, por si só envolveria a platéia, mas a qualidade musical equili-
bra a carga emocional que toma conta do palco e da platéia. Do espe-
táculo, impressionam vivamente os efeitos coloridos em movimento
projetados no ciclorama. Efeitos psicodélicos, uma tecnologia inédita
até então. �Uma máquina de projetar aquelas bolhas coloridas que são
a marca do final dos anos 60 e do início dos 70� (VELOSO, 1997, p.
418) cria um clima mágico para cada música. Mesmo explosivo em sua

44 Para se ter uma idéia do show, ver Veloso e GIL (p. 1972).
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alegria, o acontecimento mostra um travo na garganta. O poeta despe-
de-se, dizendo:

Ninguém é profeta fora de sua terra [...]. A doce música
brasileira com turbinas a jato-propulsão, nada mais. Não
há proposta nem promessa, nem proveta, nem procela.
Oportunamente apresentaremos para vocês algo mais...
mais... mais sei lá... algo mais divertido. (A Tarde,
19.07.1969)

No mesmo período, �um jovem de calças Lee, camisa estampada aber-
ta ao peito, figa de jacarandá no pescoço corre de um lado para o outro�,45

gritando: ação! André Luiz Oliveira filma o seu primeiro longa-metragem,
que, naquele momento, tem três opções para o título � O Mais Cruel dos
Dias, Vida Paixão e Morte de um Jovem Guerreiro Branco e Oh que Delícia de
Filme � consagra-se como Meteorango Kid, o Herói Intergaláctico. Usando do
vocábulo �trampanar� para explicar as relações de trabalho e o próprio fil-
me, Oliveira esclarece o que seria o vocábulo: �o encontro passado-futuro:
são todas, ou quase todas as contradições, filtros, sons, sonhos fervilhando
na cuca, na enorme panela de um �cara�. São paralelos se encontrando numa
palavra�.

A palavra faz parte do vocabulário da equipe, sendo todo o filme
�trampanado�, mostra do �psiquismo de um jovem de 20 anos [...], que
tem visões, sonhos e pensamentos loucos�, muito próximos dos pensamen-
tos de Lula, ator responsável pelo personagem principal do filme. Vida e
arte se misturam no filme de André Luiz Oliveira; os limites entre realidade e
fantasia se equivalem. Embora obra ficcional e não um documento sobre a
juventude, o que se filma nas ruas de Salvador é o �barato� da juventude
baiana. Para o jovem diretor, roteiro e forma são preocupações intelectuais
descartadas, da mesma maneira como rejeita qualquer coloração tropicalista.
O importante, para o cineasta, é realizar o filme em paz com a sua consci-
ência, �atualmente voltada para os instintos�. O realizador considera os
conceitos e as definições relativos, que não mudam muito a ordem natural
das coisas.

Ao fazer esse registro, ressalto três questões relevantes. A primeira diz
respeito ao fato de a equipe realizar um trabalho cinematográfico, atividade
que sofrera sensível queda de produção na Bahia desde que Olney São Paulo
filmara O Grito da Terra (1964). A segunda perpassa a questão da
marginalidade. A terceira realça o acentuado discurso fora da ortodoxia,
quando André Luiz Oliveira expõe os requisitos para se fazer cinema:

45 Assim Ilma Ribeiro começa seu texto Jovens simples filmam para seus semelhantes, publicado no
Suplemento, do jornal A Tarde, em 17 de julho de 1969.
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Fumo, máquinas, papel, esferográfica, tempo e dinheiro
também. Aliás, uma das nossas preocupações, �pô�. O
resto, você sabe � é como diz Caveira � um dos atores:
�O Sol é muito mais importante para descobrir o absurdo
da vida�,

ou quando Barbicha, um dos integrantes da equipe, dirige-se aos compa-
nheiros de turma: �Fica na tua, agora eu quero apenas tá na minha fazendo
meditação, fora da mediocridade. Eu passei disso, cortei a dos outros que
são cafonas, o importante é esculhambar, pô. Aliás, Itapuã é o caminho�. O
viés antiintelectualista presente no discurso revela uma postura reativa ao
discurso oficial, seja ele do Estado ou dos segmentos culturais mais identifi-
cados com as idéias marxistas, tão bem delineadas no começo da década e
presentes nos meios cinematográficos brasileiros. O acento marginal presen-
te na equipe influenciou sobremaneira a feitura de Meteorango Kid.

Nesse ano de profundas alterações na vida social, na organização po-
lítica e em outros campos da vida brasileira, Orlando Senna filma A Constru-
ção da Morte. O diretor teatral e cineasta afirma que, depois dos filmes polí-
ticos de Glauber Rocha, �Rogério Sganzerla também nos fez acreditar que
algo de novo estava começando a acontecer. O Cinema Novo está, ao mes-
mo tempo, no Ano Dez e Ano Zero�. Sobre o cinema baiano, Senna emite a
seguinte opinião: �em franco desenvolvimento na primeira fase do cinema
novo, terá a sua chance na fase seguinte, denominada �Cinema Novo Fase
Dois��. Ainda que acredite no slogan �Uma câmara na mão e uma idéia na
cabeça�, Senna pontua:

Só que uma mão mais firme, uma idéia menos
esquemática e uma cabeça mais quente, mais fervendo,
estourando [...]. O passo adiante que estamos dando,
em 69, é um passo duplo, uma canguruzada: no sentido
da criação e no sentido da produção. Os cineastas brasi-
leiros de hoje sabem quanto custa a película [...], o labo-
ratório, tudo. [...] além de cineastas, somos técnicos em
distribuição, exibição, economia cinematográfica. A ne-
cessidade forçou este aprendizado e não queremos ser
lançados pelo pé. (A Tarde, 25.07.1969)

Diante do exposto, pode-se perguntar: os cineastas brasileiros de ontem
não sabiam os custos de produção de um filme? Ou eram movidos por um
idealismo romântico revolucionário que os tornava menos pragmáticos? A
reflexão de Senna anuncia o que seria o cinema brasileiro nos anos setenta,
quando a produção de filmes se impõe, ocupando inúmeras salas de exibi-
ção, atraindo grandes parcelas do público, anteriormente menos receptivo
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em se ver retratado na tela. Nesse momento de redefinições, o que postula
Senna pode ser esclarecido pela afirmação de Heloísa Buarque de Hollanda
(1980, p. 92): �Na década de 70 é o cinema que adere mais sintomatica-
mente às novas exigências do mercado e à política cultural do Estado.� Se-
guindo as pegadas de Hollanda, verifico que há um deslocamento nas abor-
dagens e nos tratamentos dos temas, que se configuram nas superproduções
realizadas sob os auspícios da Embrafilme, algumas delas filmadas na Bahia.

Retomando a questão do �estar à margem�, postura estética e vivencial
defendida na poesia, no cinema e pelos grupos teatrais que vivem fora dos
�esquemas� da indústria cultural, verifico que o assunto sofre, atualmente,
uma revisão quanto a sua categorização. Jean-Claude Bernadet (2001), ao
se referir à estética fílmica produzida no anoitecer dos 60, afirma que a
categorização �cinema marginal� é antiquada e redutora, podendo contri-
buir de maneira negativa para a interpretação das obras produzidas sob esse
rótulo. A violência estética figurada nas obras, o rompimento com os códigos
cinemanovistas, a inadequação dos personagens ao cotidiano, a sua falta de
perspectiva e os deslocamentos físico-emocionais tonificam as películas e
também a vida dos seus criadores, e não pode ser engessada em um rótulo
redutor.

Dizendo-se �bandidos e detentores do verbo�, Álvaro Guimarães e Ro-
gério Duarte juntam-se para filmar em 1970, posicionando-se na
contracorrente. Em entrevista a Ilma Ribeiro (A Tarde, 20.04.1970), Rogério
solta o verbo: �Antes eu queria dizer que ninguém aqui é artista, nós somos
bandidos.� Para quem fora seqüestrado, após a missa de sétimo dia do estu-
dante Edson Luiz, em 1968, e torturado pelo aparelho �clandestino�, aquar-
telado nas dependências oficiais das Forças Armadas no Rio de Janeiro
(GASPARI, 2002b, p. 283-285), colocar-se como bandido revela transgres-
são para além de uma boutade, mesmo quando prossegue afirmando: �Ban-
dido vem de bando, de banda, uma nova concepção.� Colocando-se na
categoria de marginal, os artistas respondem de maneira subversiva aos dita-
mes da cultura canonizada, renegam os comportamentos aceitos e indicam o
caminho desviante por onde querem seguir. Da mesma maneira que o �lou-
co�, o �marginal� surge como afirmativa diante do que é posto pelo Estado
repressor, negando-o.

Álvaro Guimarães, que sacudira a cena teatral com a inventiva e polê-
mica montagem de Uma Obra do Governo e a criativa e inusitada encena-
ção de O Guarda do Túmulo, de Franz Kafka, posta-se ao lado de Duarte e
avisa: �Ninguém quer erguer nada de novo, queria que isso ficasse bem cla-
ro. Isto de erguer e levantar são sinais antigos. Eu não posso me guiar por
eles, [se assim fosse, construiria] uma casa ou um império de automóveis.�
Para Álvaro Guimarães, o problema do �bandido� surgira durante a realiza-
ção de Caveira My Friend, outro filme realizado por ele, pouco visto e rara-
mente citado. No filme, segundo seu realizador, existe um bandido que é
preso porque vive acidentalmente com um grupo de artistas. Quando ele é
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preso, grita: � �Foi culpa dos artistas.� Conclui-se, portanto, que viver com
artista é tão perigoso quanto ser bandido.

E a Polícia de Costumes contribui para cristalizar essa imagem do artis-
ta-bandido, reforçando a ambigüidade, pondo em descrédito aqueles que se
aventuram a contestar a ordem estabelecida. É recorrente a prisão de hippies,
confundidos com bandidos e estes com artistas, como se pode ver por esta
notícia publicada com destaque no Diário de Notícias de 06 de agosto de
1970 (grifo meu):

A batida foi na madrugada de ontem, porém ou os �tiras�
foram manjados � ou então não era dia de reunião das
exóticas figuras, cabeludas e sujas. Tanto que somente
um �hippie� caiu nas mãos da Policia de Costumes:
Sandoval Cunha Costa, que também é travesti e nas ho-
ras de folga tira onda de cineasta.

Até aí nada demais. Rapazes e moças, sujos e mal chei-
rosos, cabeludos e despenteados são encontrados às ca-
madas pela cidade. Mas, o que causou espanto aos �ti-
ras� de Costumes e da Furtos e Roubos [...] foi o fato de
Sandoval [...] estar vestindo apenas uma minúscula
calcinha de mulher 46 [...].

As autoridades acham que ao ser detido [...] Sandoval
estava sob efeito de psicotrópicos ou mesmo maconha
[...]. Familiares estiveram na Delegacia e confirmaram que
o rapaz é mesmo cineasta, já tendo aparecido em alguns
filmes brasileiros.

Esses novos sujeitos, que transitam entre a �marginalidade� e o fazer
artístico, confundem a opinião pública e as instituições encarregadas da
vigilância e da punição. A figura do artista mistura-se com a do hippie e o
discurso construído em torno do segundo contamina o primeiro. É recorren-
te a confusão em torno de artistas e hippies, a ponto de o Jornal da Bahia
noticiar, na primeira página � edição de 29, de novembro de 1969 �, o
casamento da atriz Letícia Régia com a seguinte manchete: �HIPPIES� CA-
SAM NO FÓRUM.

Praticamente a partir das 16h30min, quando convidados
e alguns parentes mais sisudos começaram a chegar no

46 A foto de Sandoval entre as grades da cela, publicada pelo jornal, não condiz com o �tipo� descrito
na matéria. A �calcinha� nada mais é que uma cueca, atualmente popularizada e, na época, ainda de
uso restrito, que deu margem à interpretação preconceituosa por parte da polícia, reforçada pelo jor-
nal.
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Fórum, ninguém mais trabalhou. A notícia do casamento
�hippie� se espalhou rapidamente pelos cinco andares
do prédio e, em poucos minutos, advogados, juízes, pro-
motores e escrivães misturavam-se aos pintores, atores e
universitários.

Considerados por Napoleão Lopes Filho como histéricos, esses jovens,
os hippies, �não acreditam em Deus e como conseqüência normalíssima
não acreditam no próximo e assim ficam sós no meio da multidão com o
rictus da mais perfeita idiotia�. (A Tarde, 02.01.1970) Escorado em um bár-
baro acontecimento, o assassinato da atriz Sharon Tate47 por Charles Manson
e seu grupo, Lopes Filho lê, de forma enviesada, o movimento que protesta
contra a violência, conforme seu slogan emergente: �Faça amor, não faça
guerra�. Esses sujeitos vão sendo enquadrados a partir de uma ótica con-
servadora, sendo tipificados ora como niilistas, ora como hedonistas. Ne-
gando-lhes os valores da fraternidade, do repúdio ao sistema e da volta à
natureza (MACIEL, 1987, p. 94-95), pelos quais se tornaram conhecidos,
os hippies vão sendo atacados violentamente, como mostra muito bem o
filme Sem Destino, de Denis Hopper e Peter Fonda. Esclareça-se que a leitu-
ra que se faz do hedonismo considera apenas a postura individualista con-
tida nesse posicionamento diante do mundo e das coisas, retirando-lhe o
caráter �que mina as bases da obediência e da disciplina cotidianas que
[são] as bases da moral burguesa�. (LECHNER apud MARTÍN-BARBERO,
2003, p. 101)

Em meio a esse quadro de questionamentos e vivências existenci-
ais, de mudanças comportamentais e de choque entre tendências, João
Augusto encena a peça O Banquete dos Mendigos ou A Morte de
Carmem Miranda, de sua autoria. Com esse espetáculo, Augusto colo-
ca a baixa temporada teatral em outra rota. Nem tudo está perdido: se
os artistas de teatro não conseguem manter a contestação no mesmo
patamar do início da década de sessenta, �aquilo que fora o mais im-
portante ensaio de socialização da cultura jamais havido entre nós�
(GALVÃO, 2002, p. 7), procuram, com suas produções, fazer chegar
ao público, principalmente de classe média, o discurso da resistência
nacionalista nos seus variados matizes.

47 Em 1969 a Sharon Tate, casada com o cineasta Roman Polanski, atriz de O Vale das Bonecas e de A
Dança dos Vampiros foi encontrada morta juntamente com quatro pessoas, em uma cena que fazia
lembrar um rito religioso macabro.
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Cena 5 � Cena 5 � Cena 5 � Cena 5 � Cena 5 � A Morte de Carmem MirandaA Morte de Carmem MirandaA Morte de Carmem MirandaA Morte de Carmem MirandaA Morte de Carmem Miranda ou fim da estética ou fim da estética ou fim da estética ou fim da estética ou fim da estética
tropicalistatropicalistatropicalistatropicalistatropicalista

Desde o ano anterior, por diversas vezes, João Augusto manifestara seus
senões ao tropicalismo. Quando da estréia de Stopem, Stopem!, o encenador
procurou desvincular o espetáculo da estética em curso, ainda que a cena
estivesse contaminada por elementos do tropicalismo. Ao iniciar a tempora-
da de 1969, vamos encontrá-lo à frente de Dum, Dum, Dum, Opus Um, misto
de teatro e show musical, lançamento do compositor Pedrinho Karr. João
Augusto mantém o mesmo posicionamento crítico com relação aos elemen-
tos constitutivos da estética que saltara da obra de Hélio Oiticica para a tela
� Terra em Transe �, daí para o palco � O Rei da Vela �, e deste para a
produção musical � Alegria, alegria e Domingo no Parque �, constituindo-se
como afinidades eletivas.

A disposição de João Augusto de afastar-se da estética tropicalista não
impede, por exemplo, que Glauber Rocha tenha lido Stopem, Stopem! sob
essa ótica. Sóstrates Gentil envereda por essa trilha, quando afirma ser o
show de Pedrinho Karr um espetáculo dinâmico �com suas conotações
tropicalistas�, informando que Caetano Veloso, ao assistir ao trabalho do
encenador, �era o que mais aplaudia, cheio de entusiasmo�, a produção do
Teatro Vila Velha.

Roteirizando e dirigindo o espetáculo Dum, Dum, Dum, Opus Um, João
Augusto concebe-o guiando o foco para �um compositor jovem (Pedrinho Karr)
diante dos caminhos atuais da nossa música popular�. (Jornal da Bahia,
15.03.1969) Para narrar esse posicionamento do artista frente à situação da
música popular, João Augusto reúne, em torno do compositor, um elenco de
intérpretes experientes � Mário Gadelha, Paula Martins, Mário Gusmão � e os
jovens Deni Araújo, Juca Nunes, Sílvio Varjão e Jota Bamberg. Intentando a
comunicação com a juventude, já que as platéias dos eventos musicais aumen-
tam consideravelmente, Augusto move a cena no sentido de fazer com que esse
público se identifique com o cantor-compositor Pedrinho Karr. Na ocasião, ao
comentar a proposta do espetáculo mostrado no Teatro Vila Velha, Sóstrates
Gentil afirma: �o canto tem uma maior capacidade de ganhar o público imberbe.
A música popular tem a sua ação mais imediata e sensualista�; tais fatores
serão levados em consideração pelo encenador e pelo compositor.

Esse show, que se inspira �na realidade crua e cruel�, segundo o mate-
rial enviado aos jornais para divulgá-lo, toma o iê-iê-iê e o carnaval carioca
como referências, justapondo-os à colagem de textos de Shakespeare, Sartre,
Miguel Astúrias, Ingmar Bergman e Graciliano Ramos, para falar sobre o
Esquadrão da Morte, a Bomba H, os transplantes e a situação em Biafra. Tais
assuntos servem de pano de fundo para o repertório do jovem compositor
baiano que, depois de uma estada em São Paulo, retorna à Bahia, trazendo
composições inéditas.
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Conforme o Jornal da Bahia (01.04.1969), Pedro Karr canta e se trans-
forma em ator, insurgindo-se diante do que ouve e vê desfilar a sua frente: o
dia-a-dia fascinante da nossa geração. Os procedimentos vistos no palco do
Teatro Vila Velha lembram os utilizados pelo Teatro de Arena de São Paulo e,
mais oportunamente, pelo Grupo Opinião em sua fase pós-golpe, ao reunir
em seu palco cantores e atores para cantar-falar sobre a realidade brasileira.
No entanto, vemos em Dum, Dum, Dum, Opus Um, um novo viés. Não estão
mais em cena o homem do sertão e o da favela, nem o pescador e o operá-
rio, tomados como agentes transformadores, exatamente o que não eram
(MOSTAÇO, 1982, p. 85), como bem mostrou a realidade. Cantam-se os
problemas da classe média, mesmo que, na estrutura do espetáculo, configu-
rem-se ainda os elementos estilísticos que povoaram a cena brasileira na-
quela vertente tipificada como festiva ou de protesto. Importa ressaltar, contu-
do, que a criação de João Augusto apresenta elementos textuais novos, como
os figurinos do artista plástico e cenógrafo Gilson Rodrigues. Estão em cena
também os cavaletes utilizados nas obras públicas com a frase �Estamos tra-
balhando para você�.

Seguindo a proposta de teatro como serviço público, o diretor e anima-
dor do Teatro Vila Velha estréia, em maio, o espetáculo O Banquete dos
Mendigos ou A Morte de Carmem Miranda, uma produção do grupo Os Ar-
tistas Unidos da Bahia. A temporada inicia com preços promocionais para
estudantes e bancários em grupos de 5 ou 10 pessoas, sendo que, �quanto
maior o grupo, maior o desconto�, como informa Francisco Barreto, no jornal
A Tarde (14.07.1969). Na oportunidade, esclarece que não se trata de um
show musical sobre a vida da cantora.

O Banquete dos Mendigos, de autoria de João Augusto, é concebido
cenicamente como uma obra dramática, um espetáculo �sério e cruel sobre
problemas existenciais�. Baseando-se em um fato verídico, o encenador avi-
sa que ele foi transformado em crônica pelo poeta Carlos Drummond de
Andrade, e sinaliza:

Não vou dizer em que livro dele está essa crônica. Infeliz-
mente o anedótico, a estória, é o prato predileto de muita
gente que lê, que vai ao cinema, e às vezes ao teatro [...].
Na verdade essa estória não me interessa muito. Ela me
impressionou �na vida�. No meu trabalho o que importa
é o �tratamento� que eu dou a ela.

O tratamento não é tropicalista, como se verá em seguida. Ao ser inqui-
rido pela jornalista Maria Elisabeth, do Jornal da Bahia (25 e 26. 05.1969),
sobre a utilização do mito de Carmem Miranda como um componente de
conotações tropicalistas no espetáculo, Augusto é taxativo: �Absolutamente.
Na verdade não sei o que significa �tropicalismo� em teatro�. Diante da insis-
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tência da jornalista, que retoma a discussão sobre Stopem, Stopem! ser uma
encenação tropicalista, seu criador é imperativo na resposta:

Não. Em �Stopem, Stopem!� havia uma peça (dentro do
espetáculo) que era destruída pouco a pouco pela nossa
realidade, que (também aos poucos) acabava tomando
conta do espetáculo. Como essa realidade era cruel, ab-
surda, antropofágica e verde-amarela, algumas pessoas
viram tropicalismo no espetáculo. O Glauber Rocha achou
até que �Stopem� era neotropicalista. Com esse �neo�
ele se salvou a meus olhos e me deu certeza de ter enten-
dido o que eu quis dizer. Enfim, o que eu quero dizer
mesmo é que há uma grande diferença entre �tropicalizar�
um espetáculo e o espetáculo �ter algo� tropicalista.

O encenador espera que ninguém veja, num dos mendigos da peça, a
figura de Chacrinha, eleito emblema desse momento da cultura brasileira.
Fugindo da filiação contracultural, João Augusto não vê relação entre seus
personagens, os mendigos, e os hippies, mesmo considerando que os primei-
ros vivem à margem da sociedade. Para o diretor, as personagens interpreta-
das por Mário Gadelha, Mário Gusmão e Jurandir Ferreira mostram �apenas
três maneiras de pensar da classe média�, uma visão humanista, outra ro-
mântica e a terceira realista.

Durante os setenta minutos, tempo da encenação, o público toma co-
nhecimento das angústias, frustrações, alegrias e tristezas desses seres huma-
nos. Sobre eles e o processo de trabalho, dou voz a seus intérpretes48. Para
Mário Gadelha, a personagem leva-o a

[...] momentos de quase auto-análise em público, pela
identificação que encontro na faceta negativa do realista
[...]. Conseqüência de uma longa amizade, nosso diretor
me deu de presente um personagem nascido da realida-
de, mas plasmado para a minha interpretação. Quanto
ao espetáculo, resulta de uma grande aspiração ao
despojamento total de elementos exteriores, para contar,
sobretudo com o nosso desempenho.

Jurandir Ferreira encara seu papel como um desafio, já que, sendo moço,
tem a difícil tarefa de viver um homem mais velho sem que lhe sejam faculta-
dos os recursos exteriores da maquilagem. Ao discorrer sobre a personagem,
declara: �Dentro das conotações que envolvem cada ser humano, o Mendi-

48 O depoimento dos atores consta da reportagem publicada pelo Jornal da Bahia da edição de 25 e 26
de maio de 1969.
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go que interpreto é caracterizado na peça como o Humanista, é desses que
acreditam nas pessoas�. Por fim, Mário Gusmão, que vive o Romântico, fala
sobre seu trabalho:

Também eu, igual ao Gadelha, sofro o processo do
despudor em cena, também para mim foi criado por João
Augusto um personagem. O tipo de interpretação, po-
rém, é novo mesmo porque o autor criou a situação
antitética de me conduzir a uma agressividade da qual
sou incapaz fora do palco.

Essas breves incursões sobre o processo criativo dos atores indicam,
ainda que superficialmente, o percurso trilhado por João Augusto para con-
ceber e realizar O Banquete dos Mendigos. O encenador não revela, na tota-
lidade, o que é seu espetáculo, mas, ao descartar o enquadramento no
tropicalismo e mesmo no absurdo becketiano, de Esperando Godot, por exem-
plo, deixa nas entrelinhas sua poética compromissada com o teatro confor-
mado ao texto sem, com isso, diminuir seu potencial criativo. O texto dramá-
tico, para João Augusto, não é um pretexto.

Desde a fundação da Sociedade Teatro dos Novos, o encenador postu-
la seus princípios e intenções relativas a seu papel como encenador, conside-
rando que o teatro para ser atual e participante deve cumprir a sua finalidade
artística e proporcionar diversão para atingir um �público de massa�. Augusto
postula a manutenção de um repertório de �alta cultura� que objetive a
conscientização do espectador sobre os problemas do seu tempo e que seja
concebido em uma escritura cênica que não �emburguese nem falsifique as
obras apresentadas, um teatro que procura as técnicas do espetáculo mais
atuais�49. Mas, ao se posicionar favoravelmente com relação a esse arcabouço
técnico atual, o encenador descarta o que ele tem de novidade. O teatro
�que queremos fazer� utiliza-se das técnicas como �um meio de maior pene-
tração e de maior qualidade do espetáculo�. João Augusto vai de encontro à
corrente que pensa e faz do teatro um artefato elitizado.

Para fazer o teatro distante da elitização, definido e defendido como
uma ação de irradiação direta, de interação das presenças humanas, da
liberdade do espectador diante do fenômeno cênico e de participação obje-
tiva, João Augusto luta contra a adversidade. Em 1969, já não conta com os
membros da Sociedade Teatro dos Novos, alguns radicados no eixo Rio - São
Paulo, outros mantendo distância, em virtude das crises internas. Por essa
época, o Teatro Vila Velha apresenta problemas no foyer, na platéia e no
palco, necessitando de reparos urgentes para que seus ocupantes possam
dar continuidade ao trabalho de construção de uma cultura teatral baiana.

49 Extraído do Plano de Trabalho n. 3, publicado no programa da peça Auto-retrato aos 40, encenada
em 2004, no Teatro Vila Velha, sob a direção de Márcio Meirelles.
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Se a conjuntura político-social é tensa, a situação do Teatro Vila Velha
não é das melhores, ainda que seu diretor-animador mantenha-se aferrado
ao trabalho, disparando solicitação de colaboração aos órgãos competentes
da Secretaria de Educação e Cultura. Esse estado de coisas favorece a reu-
nião dos intérpretes da peça O Banquete dos Mendigos para bancar a produ-
ção do espetáculo, prenunciando aquilo que vai se tornar muito forte durante
a década de setenta: o teatro feito por grupos de artistas que se formam à
margem do grande esquema de produção.

Considero que o fazer teatral na Bahia não se vincula a essa forma
institucionalizada de produção teatral � um empresário que assume a em-
preitada de produzir e administrar um espetáculo � pelas próprias caracterís-
ticas do mercado naquele momento. Portanto, a reunião dos atores como
produtores de O Banquete dos Mendigos está muito mais balizada por víncu-
los afetivos, identidade artística e necessidade de estar no palco do que pelo
rompimento da estrutura �patronal�. A responsabilidade do grupo pelo le-
vantamento da produção não pode ser vista como reação ao teatro empresa-
rial, quase inexistente em Salvador.

Mas, antes que a tendência ao teatro de grupo se firme e passe a ser
uma prática ordenadora do fazer teatral na vertente experimental, os artistas
baianos tomam conhecimento do Plano Piloto � PP, uma iniciativa de João
Augusto, Carlos Petrovich e Jesus Chediak, com o objetivo de reunir produto-
res e diretores para se organizarem, a fim de incentivar a produção teatral na
Bahia.

Cena 6 � O Plano PCena 6 � O Plano PCena 6 � O Plano PCena 6 � O Plano PCena 6 � O Plano Pilotoilotoilotoilotoiloto

Iniciativa ambiciosa, o Plano Piloto � PP, conhecido também como Clas-
se Teatral Organizada (CLATOR), �um fato novo�, segundo Jurandir Ferreira,
defensor e divulgador inconteste, dá início a seus trabalhos com o encontro
da classe no Teatro Castro Alves. Convocada pelo �triunvirato�, conforme
Ferreira (Diário de Notícias, 06.03.1970), a reunião tem por objetivo a expo-
sição dos tópicos norteadores das atividades do PP: laboratórios de interpre-
tação, de dramaturgia, de produção e de construção do espetáculo.

Em linhas gerais, esses laboratórios se dariam em 10 meses. No seu
interior, os grupos participantes teriam condições efetivas de constituírem-se
em �verdadeiras empresas, com seus componentes devidamente qualifica-
dos pela experiência aprendida� através do contato com artistas e técnicos
�de gabarito (virão inclusive do Sul do país)�, resultando daí o fortalecimento
da classe e sua união, como afirma o colunista do Diário de Notícias.

É princípio do Plano Piloto a não distinção entre seus participantes: �to-
dos formarão um único [organismo] sob a administração do triunvirato �
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João, Petrovich e Chediak�, cada qual representando uma entidade � o Tea-
tro Vila Velha, a Fundação Teatro Castro Alves e o Departamento de Teatro da
Escola de Música e Artes Cênicas50. Encarregados de formarem equipes com
funções específicas, estariam �obrigados a um tour de force para um rendi-
mento eficiente�, no sentido de subsidiar os artistas com informações
abrangentes sobre cultura geral e teatral, além de organizar as oficinas espe-
cíficas de cenografia, figurino, iluminação, administração empresarial e pu-
blicidade.

O Plano tem por objetivo alavancar o teatro baiano ao patamar empre-
sarial, congregando um coletivo que possa trabalhar em prol da atividade
produtiva, já que, artisticamente, o fazer teatral já havia mostrado um fôlego
inconteste, encontrando acolhida positiva junto ao público. Do ponto de vista
da produção, é evidente a fragilidade dos empreendimentos, visíveis na
impermanência da atividade teatral, necessitada de recursos para sua auto-
sustentação. O problema do Plano Piloto está na concepção de seus propó-
sitos. Ao se assumir como produtor de todos os espetáculos na capital e no
interior, promovendo a distribuição dos rendimentos entre artistas e técnicos,
o Plano Piloto coloca-se como o único responsável pela produção, tarefa
hercúlea num mercado desorganizado, que vive do inconstante apoio gover-
namental para manter a cena aberta. Esse apoio nem sempre atende aos
interesses dos grupos. Por sua vez, esses grupos vivem situação muitas vezes
antagônica, o que faz Jesus Chediak (grifo meu) insistir no seguinte argumen-
to: �como fator principal para a sistematização das atividades teatrais na
Bahia a compreensão e o espírito de cooperação conjunta�, já que o ponto de
estrangulamento das atividades localiza-se nas �indisposições pessoais a
comandar a ação daqueles que devem agir com maior racionalidade e com
espírito mediador�. (Jornal da Bahia, 24.02.1970)

O diretor carioca localiza a questão dos �ódios� e �picuinhas� no movi-
mento artístico baiano como uma atitude inconseqüente por parte dos que
fazem teatro. Esse traço, para Chediak, não revela uma mentalidade mal
formada ou deformada, mas uma inconsciência de classe. O ponto de vista é
discutível, tendo em vista que uma das fragilidades da �comunidade� é a de
não se constituir como classe. Para João Augusto,

[...] a Bahia é o lugar que oferece melhores condições
para se fazer um novo teatro de classe. Um teatro mais
próximo da nossa realidade. O teatro no sul está apodre-
cendo. Muita gente sonha, provincianamente, em atingir
as excelências da estrutura teatral carioca ou paulista. Lá,
as pessoas mais vivas, mais responsáveis, aqueles de quem
podemos esperar ainda alguma coisa, estão sabendo dis-

50 Participa também da coordenação do Plano Piloto � CLATOR, como representante da imprensa, o
crítico do Jornal da Bahia e diretor teatral Sóstrates Gentil.
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so, estão se fechando para balanço, estão partindo pra
outra, reformulando tudo. O que nós temos aqui na Bahia
(exatamente pela nossa carência total) é uma possibilida-
de maior de atingir �a tribo total�, o teatro classe. (Jornal
da Bahia, 8 e 9.03.1970)

Pretendem os responsáveis pela coordenação do Plano Piloto pensar o
planejamento para se chegar ao �teatro de classe� almejado por João Augusto.
Com a aprovação unânime dos presentes, na reunião convocada pela co-
missão organizadora, o PP entra em vigor. Expressivo número de artistas com-
preende esse momento como oportuno para a organização do teatro baiano
�como organismo comercial, empresarial, artístico e cultural�, conforme
Jurandir Ferreira. (Diário de Notícias, 15 e 16.03.1970) Ao completar seu
comentário, o colunista adianta:

Durante 10 meses [tempo de existência do plano Piloto],
experimentações vão acontecer nos diversos laboratórios
que compõem o Plano Piloto. Estamos no ano zero da
vida teatral baiana. Numa época em que o progresso
organizado da Nova Bahia (vide o CIA) é visível, o teatro
não pode continuar existindo em formas desarrumadas e
arcaicas. É pra frente que se anda, bicho!

Leia-se na fala do ator-colunista o desejo de um teatro inserido nos
moldes produtivos que se coadunam com as premissas de uma Bahia depois
da implantação do Centro Industrial de Aratu (CIA), uma referência ao desen-
volvimento tecnológico e econômico da região. Iniciativa ampliada em se-
guida (1972), com a criação e instalação do Pólo Petroquímico, na região de
Camaçari. Esse Pólo muda a feição econômica de parte do estado, alteran-
do-se substancialmente os focos produtivos regionais (RISÉRIO, 2004). Cria-
se a Região Metropolitana de Salvador, relegando-se o Recôncavo Baiano
ao esquecimento: �O vapor de Cachoeira não navega mais no mar / Triste
Recôncavo, oh quão dessemelhante�, (VELOSO; MATTOS, p. 1989) canta
Caetano Veloso, em parceria com Gregório de Mattos, ao voltar do exílio em
Londres (1972).

Se o Recôncavo cheirando a massapé, cana, fumo e incenso das suas
igrejas barrocas é afastado da modernidade e conduzido para a letargia dos
dias mortos, as localidades beneficiadas pelo dinheiro que jorra da indústria
petroquímica tornam-se os centros de interesse desse surto progressista e ao
mesmo tempo destruidor. Esse dínamo progressista �realiza materialmente a
confluência entre o antigo e o moderno pela manifestação da fragilidade do
presente: as ruínas do passado correspondem às de hoje; a morte não habita
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só os palácios de ontem, mas já corrói os edifícios que estamos erguendo�,
como indica Jeanne Marie Gagnebin (2004, p. 50), leitora de Benjamin51.
Modificam-se hábitos, costumes e relações. Segundo os artistas envolvidos
com o PP, o teatro também deve ser afastado das formas �desarrumadas e
arcaicas� presentes no cotidiano e no imaginário das cidades que compõem
a região do Recôncavo baiano.

Resta saber como este teatro que se quer criado dentro das leis do mer-
cado e do progresso vai se ajustar ao desejo de um teatro organizado
tribalmente, como pensa Augusto. No entender do encenador, depois do Pla-
no Piloto, �não haverá lugar para grupos isolados, no sentido antigo de gru-
po. Os grupos vão existir de outro modo, e todos nós seremos uma tribo só�.
E adverte:

Só os egoístas e os exploradores (conscientes ou não), só
os cegos e os deslumbrados (os que estão começando
agora) é que podem cair nessa de trabalhar sozinho, iso-
lado, �fechando�. Eu, pessoalmente, não tenho interesse
em ser o melhor marginalizado, fora da tribo, fora da
classe. (Diário de Notícias, 8 e 9.03.1970)

O intercâmbio entre os grupos do interior do estado52 e a mobilização
dos artistas em Salvador é posta em prática pelo Plano Piloto (PP) � CLATOR.
As suas ações pretendem dar sustentação aos empreendimentos artístico-
teatrais, procurando mudar o rumo, fixar diretrizes de trabalho e preparar o
pessoal para que haja, segundo Sóstrates Gentil, movimento de teatro na
Bahia, eminentemente profissional. Cumpridas as metas do Plano Piloto, pre-
tende-se que a atividade teatral na Bahia seja exercida por diplomados pelo
Departamento de Teatro da Escola de Música e Artes Cênicas ou por elemen-
tos devidamente registrados nos órgãos de classe do país. Pode-se ver, por
essa proposição, os problemas a serem enfrentados, não só pelos coordena-
dores do PP, mas por todos os artistas. Lembro que esse princípio foi defendi-
do com muito rigor quando da regulamentação das profissões de artista e
técnico em 1979. No entanto, o que se pôde ver ao longo dos anos é que o
sistema e as empresas produtoras de bens culturais, notadamente as empre-
sas de televisão, encontraram formas de burlar o artigo da legislação traba-
lhista, descumprindo a lei.

51 Gagnebin refere-se a Haussmann, reurbanizador de Paris, em Alegoria, Morte e Modernidade, segun-
do capítulo da obra História e Narração em Walter Benjamin.

52 O CLATOR mantém contato com Hamilton Saphira, responsável pelo Grupo Decisão, de Serrinha,
para a realização do I Seminário de Teatro do Interior. A idéia central do encontro a necessidade de
aproximação dos grupos que realizam trabalhos de arte nas cidades do interior, com o objetivo de
desenvolver e incrementar as atividades culturais e artísticas.
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O voraz Plano quer abarcar todos os níveis da produção teatral. Ao
mesmo tempo em que atua como órgão de classe, estabelecendo tabela de
salários, disponibiliza os espaços � Teatro Vila Velha, Teatro Santo Antônio e
Teatro Castro Alves � para serem ocupados pelas montagens produzidas sob
sua égide. Exerce também a função de órgão selecionador de repertório,
propondo a montagem de um espetáculo com textos de Molière e Martins
Pena, outro com texto de Gil Vicente e um entremez de Cervantes. Completa
a programação um espetáculo para crianças. Sua atuação configura-se tam-
bém como uma associação de empresários, reconhecendo como único pro-
dutor o organismo � Plano Piloto �, que ficará obrigado a remunerar todo o
pessoal participante de seus trabalhos, com os fundos a serem obtidos com a
concretização das atividades de produção, montagens e produções lucrati-
vas. Assim dispõe o documento, assinado por 21 pessoas53, entre as quais
diretores, produtores e atores, publicado na Tribuna da Bahia em 24 de mar-
ço de 1970.

A amplitude do Plano Piloto � CLATOR não desmerece a proposta. A
iniciativa revela o desejo de querer o teatro baiano cada vez mais distante do
amadorismo, em que ele não se encaixa artisticamente, desde que a Escola
de Teatro foi fundada e serviu como estímulo para o surgimento dos vários
grupos, que souberam reter para si esse impulso criador e técnico que foi a
Escola �do tempo de Martim� (LEÃO, 2006). A vontade de ultrapassar as
formas amadoras de produção faz com que seus coordenadores dimensionem,
vultosamente, a ação do CLATOR e este passa a ser a salvação do teatro
baiano. Resta saber o que de concreto fez o Plano Piloto.

Ao iniciar os preparativos para a instalação do CLATOR, alguns espetá-
culos estavam sendo produzidos e estrearam fora da proposta, já que não se
podia passar uma borracha sobre o fazer-pensar teatro em Salvador e come-
çar tudo em novas bases. O único espetáculo sob a chancela do Plano foi a
montagem de Macbeth, sob a ótica de Enrique Ariman. Outro feito desse
coletivo de artistas, técnicos e empresários foi o surgimento do Centro de
Atividades Artísticas da Bahia (CAAB), embrionário órgão de classe sob a
presidência de Manoel Lopes Pontes, tendo como vice-presidente a atriz Sônia
dos Humildes e como secretário geral Sóstrates Gentil. Esse órgão, estruturado
como uma sociedade civil de caráter artístico-cultural, que visa a atender às
necessidades dos artistas, cria também um código ético profissional com vis-
tas a proteger seus associados, além de assessorar os empreendimentos das
artes do espetáculo.

Do ponto de vista da reunião de artistas para dar conta da produção
teatral, o problema apresentado na conjuntura do Plano Piloto é a junção de
formas produtivas que se chocam. Em uma configura-se o teatro sob um sis-

53 Carlos Petrovich, Jesus Chediak, João Augusto, Sóstrates Gentil, Deolindo Checcucci, Rita Maria,
Maria Idalina, Francisco Barreto, Lia Robatto, Waldete Miranda, Roberto Assis, Roberto Santana, Renato
Simões, Anatólio Oliveira, Manuel Lopes Pontes, Ruy Sandy, Reinaldo Nunes, Leonel Nunes, Arivaldo
Barata, Lúcia di Sanctis e Edivaldo Souza.
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tema empresarial, visando ao lucro por parte de quem empreende e banca a
produção. Na outra, o sistema é regido pelo agrupamento coletivo, almejan-
do a divisão dos lucros, e não apenas isso. O teatro de grupo, uma forma de
associação que toma corpo a partir da década de setenta no Brasil, procura,
de forma horizontal, resolver o resultado artístico, as demandas administrati-
vas e, recorrendo a Mariângela Alves de Lima (1979-1980, p. 47), �criar um
espaço expressivo para sedimentar a amargura, levantar a dúvida e ensaiar a
resistência. Independente do espetáculo que venha a produzir, a formação de
um grupo é uma ação cultural e uma ação social�. Se atentarmos para o fato
de que o Plano Piloto ideado pretende formar empresas e �líderes capazes de
se firmarem no sistema empresarial ditado pela realidade econômica da
Bahia�, conforme Sóstrates Gentil, como conciliar o pensamento em torno de
um fazer que se dê no âmbito da �tribo total� ansiada por João Augusto?

Para Aninha Franco (1994, p. 206), o CLATOR �foi tão utópico quanto
as comunidades hippies que inspiraram sua criação, mas um grande e signi-
ficativo número [de artistas] acreditou nele�. Sem polemizar, saio por outra
via para ler esse aglutinar de sujeitos em busca de legitimação como empre-
endedores de bens culturais. Ao querer fazer a atividade teatral ascender aos
níveis empresariais, os coordenadores do Plano Piloto trazem também, como
proposta, sua aglutinação e seu fazer nos moldes coletivizados dos grupos,
organizações formadas sob uma outra ótica e assentados em outros valores.
Por certo, o choque entre interesses contrários dificultou a continuidade do
Plano nos 10 meses estabelecidos para sua vigência e abortou possibilidades
a longo prazo. A tentativa de se afastar dos modos de produção amadora não
garantiu o fortalecimento do sistema empresarial, condição ainda vigente
nos grandes centros, Rio de Janeiro e São Paulo, mas questionado e abando-
nado por muitos artistas, desejosos de �trabalhar [o] processo criativo [...] e
reunir as condições materiais para a execução dos seus devaneios de nature-
za poética�. (LIMA, 1979-1980, p. 59)

Tudo o que se pode afirmar sobre o Plano Piloto � CLATOR é que a
iniciativa possibilitou a mobilização dos artistas num momento muito favorá-
vel à dispersão, ao acomodamento e à atitude de �salve-se quem puder�,
visto que a pressão sobre o teatro era grande e a sobrevivência, uma neces-
sidade. Portanto, as propostas do CLATOR pontuavam essa exigência. Para o
ator Bemvindo Siqueira54, um dos motivos para deixar o Rio de Janeiro e se
estabelecer na Bahia foi �ter conhecido João Augusto�

[...] e suas sedutoras propostas, uma delas a de
descentralização do fazer teatral. Romper com o eixo Rio-
São Paulo uma tentativa de abrir novos mercados que não
ficassem atrelados ao Sistema conhecido. Qual seja: fazer
da Bahia um Pólo Teatral também, e que não obedecesse

54 Depoimento ao autor deste trabalho, em 23 de setembro de 2006.
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aos parâmetros de Rio-São Paulo. [...]. E mais uma coisa:
a repressão era menor que no Rio e São Paulo. (Grifo
meu)

Diante do quadro geral da vida nacional, esse �tirar leite das pedras�
viabiliza o instigante ritual-espetáculo Macbeth, na visão cabalística de Enri-
que Ariman. À frente das transas e das tramas urdidas para gerar essa ence-
nação estão Rogério Duarte e Jesus Chediak, responsáveis pela introdução
do ítalo-argentino Ariman nas redes da Bahia mística e da cena em transe.
Para sustentar a iniciativa, estão os produtores Roberto Santana e Leonel Nunes,
acolhidos pelo Plano Piloto.

A agitação toma conta dos bastidores. Preparo a entrada dos sujeitos, já
anunciados, para o próximo ato. Via memória, reconstruo suas ações, orga-
nizo-as na cena. Para tanto, utilizo-me da memória histórica para apropriar-
me dos registros e dar voz aos construtores da história. Dou livre curso à
�memória-fluxo-de-duração-pessoal�, conforme Marilena Chaui (1994, p.
129), para fazer aflorar as lembranças, os lugares, as coisas e os aconteci-
mentos necessários para animar o palco e compreendê-lo.




