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Acreditar na existência dourada do sol
Mesmo que em plena boca
Nos bata o açoite contínuo da noite
Arrebentar a corrente que envolve o amanhã
Despertar as espadas
Varrer as esfinges das encruzilhadas

João Bosco

Cena 1 � A ribalta manchada de sangueCena 1 � A ribalta manchada de sangueCena 1 � A ribalta manchada de sangueCena 1 � A ribalta manchada de sangueCena 1 � A ribalta manchada de sangue

Do encontro de Rogério Duarte com Jesus Chediak, momento em que
se deu a apresentação de Enrique Ariman ao chefe do Departamento de
Teatro da Escola de Música e Artes Cênicas, surgiu a possibilidade de apoi-
ar a idéia de Ariman: a encenação da tragédia shakespeareana, �uma idéia
muito interessante�, conforme Chediak, em entrevista a Ana Paula Feitosa,
em 13 de dezembro de 198755. O momento era propício para se levar à
cena o texto que aborda a usurpação do poder pela força, fazendo-se aí
uma correlação com a tomada do poder pelos militares, como sinaliza
Chediak.

55 Entrevista concedida por Jesus Chediak, para a pesquisa intitulada O Teatro na Bahia na Década de
Setenta, sob a orientação dos professores Ewald Hackler, Nelson Araújo e Roberto Wagner Leite, da
Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia. Informação obtida na tese Perceptíveis Remendos
Imperceptíveis: a crítica teatral na Bahia, história em trinta anos de memória, de Ana Paula Feitosa (2005).
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Enrique Ariman chega à Bahia como andarilho. Aos 26 anos de idade,
passando por uma crise com relação a fazer teatro, é confundido com um
hippie. Une-se a Rogério Duarte e consegue arregimentar um grupo de atores
para trabalhar em seu ritual. Conforme as informações que prestou à impren-
sa baiana durante a preparação do grande evento, o diretor informa que
encenou As Troianas e A Tempestade na Argentina, onde �não existe censura
prévia, e cada um tem a obrigação de ser um artista no seu setor�. (Tribuna
da Bahia, 09.04.1970) Prosseguindo, Ariman pontua:

[...] na arte não deve existir censura, porque a sociedade
[...] deve estar esperando o progresso e deve escutar os
artistas que procuram o campo experimental [...]. Agora
toda a humanidade só pode prever o futuro através dos
alucinógenos,

discurso afinado com as idéias e práticas da contracultura � desde as experi-
ências de Aldous Huxley e Alan Watts �, que possibilita aos sujeitos a obten-
ção de �uma nova perspectiva, interior, de modos de consciência e tradições
religiosas que a ciência estreitamente materialista [...] relegara a um enorme
arquivo �morto� classificado como �misticismo� � no sentido de �coisa sem
importância�� (ROSZAK, 1972, p. 63).

Estabelecido o primeiro contato, cabe a Chediak procurar a colabora-
ção de Carlos Petrovich e João Augusto. Reúnem-se em torno do projeto os
responsáveis pelas três instituições mais importantes do teatro baiano do
momento, cruzando-se a iniciativa da montagem com os propósitos do Plano
Piloto � CLATOR. Roberto Santana e Leonel Nunes executam a produção,
orçada em 40 mil cruzeiros novos. Vinte e dois atores são escolhidos56. A
música composta é de autoria de Walter Smetack.

Antes de deter-me na descrição do ritual-espetáculo de Ariman, vale
lembrar que o impacto provocado não se restringe a ele. Alguns dos elemen-
tos inovadores e impactantes vistos em Macbeth já haviam aparecido em
menor proporção na estréia de Natal em Gotham City, espetáculo dirigido
por Deolindo Checcucci, para a Sociedade de Cultura Artística de Feira de
Santana (SCAFS) e para o Movimento Teatral e Artístico (META), grupos rele-
vantes daquela cidade. Utilizando fragmentos de vários autores, Deolindo
Checcucci realiza �um espetáculo novo, ousado, que por certo irá suscitar
comentários pelo seu contexto inovador da dramaturgia�, promessa de Fran-

56 ELENCO: André Lopes, Antônio Góes, Armindo Bião, Carlos Petrovich, Carlos Ribas, Frieda Guttman,
Gildásio Leite, Heloísa Andrade, João Prado, Jurandir Ferreira, Laura Mandanés, Leonel Nunes, Letícia
Régia, Marquinhos Rebu, Mário Gadelha, Paulo Muniz, Raimundo Melo, Reinaldo Nunes, Roberto Duarte,
Rose Rudner, Sônia Gantois, Soniamara Garcia e Wilson Mello, além de alunos da Escolinha de Arte
Integrada. EQUIPE TÉCNICA: Leonel Nunes e Roberto Santana (Produção Executiva), Walter Smetack
(Música), Haroldo Cardoso (Assistente de Direção), Enrique Ariman (Cenografia, Figurino, Iluminação e
Direção). Estréia: maio de 1970.
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cisco Barreto. (A Tarde, 22.12.1969) Esse mesmo crítico, após a estréia de
Natal em Gotham City em Salvador, solicita a intervenção da Censura,57 ma-
nifestando-se da seguinte forma:

A Escola de Artes Cênicas da Universidade Federal da
Bahia, através do seu Departamento de Teatro, e a pró-
pria Censura Federal foram demais liberais. A primeira
permitindo que o �Natal em Gotham City� fosse apresen-
tado em seu palco [...] e a segunda, liberando tal �espe-
táculo�. (A Tarde, 05.01.1970)

Ao mudar de opinião, Barreto classifica o espetáculo de aberração, uma
imoralidade que fere os princípios morais e cristãos. Natal em Gotham City é,
no dizer de Barreto, um espetáculo vazio, sem qualquer finalidade, �a não ser
trazer uma série de cenas imorais, talvez mais uma vez para chocar, ferir,
escandalizar o público�. Mesmo assim, reconhece a inteligência e a ousadia
do jovem diretor. O crítico coloca-se contra a experimentação que, para ele,
marginaliza o teatro. Ao afirmar que esse gênero de teatro só encontra apoio
entre os avançados e os vanguardistas, o crítico questiona se, de fato, a
encenação pode ser considerada teatro, já que, para ele, �teatro é cultura�.

O que a memória do autor deste trabalho registrou da criação de
Checcucci foi seu intenso lirismo, sua impostação ritualística, a sucessão de
imagens aparentemente desligadas umas das outras, mas formando um todo
irônico, elemento presente na composição de Jards Macalé. Ainda que des-
costurado, o espetáculo preenchia o palco com belas cenas, principalmente
aquelas em que a atriz Antonia Veloso encarregava-se dos textos. Provocado
pela crítica de Barreto e mesmo sem ter visto o espetáculo, João Augusto
assume sua defesa de maneira emocional, elogiando até a Censura, como
se vê pela seguinte citação:

Infelizmente não vi �Natal em Gotham City�. Não vi, mas
já gostei. Um voto de louvor à Censura e à Direção do
Departamento de Teatro da UFBA, por prestigiar um es-
petáculo jovem e vanguardista, que deve ter sido (dado
os estertores com que os velhos, os burgueses e os reaças
comentam até agora o evento) o que eu imaginava. (Diá-
rio de Notícias, 21.01.1970)

Se a montagem de Natal em Gotham City, inaugurando a temporada de
1970, provoca discussões e incomoda setores da intelectualidade, a encena-

57 Ao longo desta narrativa são apontados diversos �pedidos� de censura. Chamo a atenção para o fato,
visto que, tal atitude ainda se encontra arraigada entre nós, embora o Serviço de Censura tenha sido
abolido quando da redemocratização do país na década de 80.
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ção de Macbeth coloca em xeque as certezas do teatro soteropolitano. O
impacto causado por ela coloca duas forças no plano da discussão sobre o
teatro. De um lado, as idéias defendidas por segmentos conservadores; do
outro, aquelas pregadas por defensores da inovação, da vanguarda, do
experimentalismo na cena. Tornam-se pauta de argumentação e também de
questiúncula as formas de conceber o espetáculo. Opõem-se os aristotélicos
aos anti-aristotélicos, esses últimos aproximando-se das proposições do tea-
tro da crueldade artaudiano, das experimentações laboratoriais propostas
por Grotowski, teorias e práticas difundidas e em processo de absorção por
alguns encenadores baianos.

A superprodução regida por Enrique Ariman é lançada com muito baru-
lho e obtém receptividade por parte dos jornais. A imprensa diária não deixa
de lado o acontecimento, informando os leitores sobre o desenrolar dos en-
saios. Cabe ao recém-criado jornal Tribuna da Bahia, �uma nova cara � qua-
se psicodélica � diversa em tudo dos órgãos existentes� (FRANCO, 1994, p.
201), o destaque na cobertura do espetáculo. Através da página Plaft, Jornal
I da Era de Aquarius, sob a responsabilidade de Bisa Junqueira Ayres, a Tribu-
na da Bahia veicula diversas matérias sobre a montagem. O objetivo é escla-
recer o leitor sobre o ideário do diretor e sobre sua concepção para a ence-
nação. Aparecem, na imprensa local, conceitos relativos ao teatro pobre, ao
ritual, à integração do ator com a platéia. Com relação a essas novas propo-
sições, já não se fala mais em agressão, mas em comunhão. O que se quer é
envolver o espectador, tocando-o de maneira sensível, envolvendo-o emoci-
onalmente.

Para o encenador ítalo-argentino, Macbeth é uma catarse, que se reali-
za no teatro como num templo. Afastando-se da concepção literária do tea-
tro, Ariman faz uma leitura cristã da tragédia shakespeareana. Conforme suas
palavras: �todas as pessoas que acreditam no cristianismo, que se chamam
cristãos, lutem por �Macbeth� como peça de teatro.� Acreditando ser Macbeth
o cordeiro de Deus, o diretor estrutura a cena como um cerimonial ritualístico.
Ao tomar ao pé da letra as propostas de rompimento da relação palco-pla-
téia, envolve os espectadores. Estes, embora passivos nas poltronas, recebem
o impacto da proximidade, muitas vezes incômoda, mas não violenta, dos
atores-celebrantes do ofício litúrgico-teatral. Do ponto de vista de Alberto
Baraúna, em Macbeth �se celebra a integração de todos, não mais especta-
dores, deuses sentados em poltronas, nem medrosos diante da possível agres-
são. Todos são atores de Macbeth, porque cada um sabe que Macbeth está
solto dentro e fora de nós, é um ângulo do mundo�. (Tribuna da Bahia,
09.05.1970) O espetáculo ritualístico define-se, segundo Pavis (2001, p. 346,
grifo meu),

[...] na apresentação sagrada de um acontecimento úni-
co: ação não imitável por definição, teatro invisível ou
espontâneo, mas, sobretudo, desnudamento sacrificial do
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ator [...] diante de um espectador que coloca assim suas
preocupações, bem como as profundezas de sua alma, à
vista de todos, com a esperança confessa de uma relação
coletiva.

A encenação de Macbeth prefigura os novos rumos do teatro. Seu
arcabouço cênico rompe com a estrutura linear da obra, seu enredo. Não há,
por parte do encenador, a pretensão de contar a história tal qual foi escrita.
Nem por isso Ariman deixa de lado a palavra. Seu espetáculo constitui-se de
sons, movimentos e palavras, na tradução de Manuel Bandeira. Os atores não
se individualizam em personagens, atuam em conjunto para fazer com que os
indivíduos possam viver a tragédia como um choque da realidade com o ver-
dadeiro destino do homem e não apenas vê-la, como quer o diretor.

Para o Jornal da Bahia, (06.05.1970) os atores foram tomados pelo
espírito de Macbeth. �Por um processo mágico, Ariman produziu neles o sen-
timento do ritual-celebração [...] e conseguiu deles uma catarse mais com-
pleta do que Pasolini ousou pretender com o seu anjo de �Teorema��. Na
edição de 10 e 11 de maio, Bisa Junqueira Ayres afirma:

Depois de �Macbeth�, estará na consciência do público o
duplo e imediato significado do novo teatro baiano: o
encontro da sua origem grega, na qual o teatro era uma
prática popular e a mentalidade contemporânea do tea-
tro como meio de comunicação, da expressão do homem
como ser. Já não se trata da arte de participação da dé-
cada passada, mas da integração na qual se celebram
as manifestações da integridade humana, da unificação
do universo no qual se cria.

Estreado o ritual-espetáculo, a polêmica se instala. Defensores e
detratores � estes em maior número � manifestam-se em torno do que se viu
no Teatro Castro Alves, espaço arquitetônico não adequado ao tipo de mon-
tagem proposto por Ariman. Presente na platéia como espectador e depois
como ator, quando da remontagem de Macbeth58, faço aqui a rememoração
ainda que resumida da encenação. Ao entrar na sala de espetáculo, o públi-
co deparava-se com os vinte e dois atores concentrados em bloco sobre uma

58 Logo após a estréia, quando o espetáculo foi retirado de cartaz. A Delegacia Regional da Polícia
Federal, em nota assinada pelo coronel Luiz Artur de Carvalho, suspende por 30 dias as atividades
profissionais de todos os participantes da encenação e solicita à Secretaria de Segurança Pública a
instauração de um processo contravencional contra os atores, os produtores e o diretor da peça. O
argumento para tal ato foi o sacrifício de um bode durante a encenação, considerado uma modificação
no texto submetido à Censura. Para o coronel Luiz Artur, o sacrifício foi um ato de má fé e com demons-
tração de crueldade. Passados os 30 dias de suspensão e com modificações no elenco original e na
estrutura do espetáculo (retirada dos urubus e suspensão do sacrifício do bode), Macbeth retorna a
cartaz, em setembro, para uma temporada que se estende até Aracaju, Sergipe.
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escadaria que ligava o palco à platéia. Vestidos de túnicas brancas andrajo-
sas e sujas, com ataduras nos tornozelos, braços e cabeça, os intérpretes
tinham seus rostos maquilados palidamente. Os traços fisionômicos eram
acentuados por riscos e sombreados marrons ou pretos, ressaltando-lhes a
ossatura. Olheiras profundas e cabelos desgrenhados completavam a más-
cara.

Assim que os espectadores se acomodavam (na estréia, a casa, com
aproximadamente 1.500 lugares, esteve com sua lotação completa), os ato-
res dirigiam-se para as laterais do palco em busca de bilhas de barro conten-
do vinho. De posse das jarras e dos copos, tomavam do conteúdo e, em
seguida, espalhando-se por toda a platéia, serviam os espectadores. Na vi-
são de Bisa Junqueira Ayres:

Os símbolos místicos desta montagem magnífica deixa-
ram de pertencer à visão conceitual de um diretor de ta-
lento e extrapolaram a sua mera contingência de sinais,
para arderem em tochas incendiárias de espectros. No
princípio, emergindo do caos, eles � os 22 atores � eram
a harmonia de uma escultura de figuras entrelaçadas e
tumulares. Depois se desprenderam e, biblicamente, ser-
viram vinho ao povo, que comungou. (Jornal da Bahia,
24 e 25.05.1970)

Celebrada a comunhão, o ator Mário Gadelha dirigia-se para a escada
onde o grupo estivera anteriormente. Num tom invocativo, lia o nome das
personagens. A cada nome chamado, os intérpretes, identificados com a per-
sonagem invocada, reagrupavam-se em torno do oficiante. A partir desse
momento, a ação passava para o palco, em cujo centro se encontrava um
enorme esquife preto, sobre um estrado com três degraus, coberto por imen-
so tecido preto.

Para Matilde Matos, �a platéia ficou um pouco atordoada porque não
sabia para onde olhar nem acompanhava nada do que diziam, e quem deu
azar de ficar com uma atriz daquelas gritando ao pé do ouvido, ficou um
pouco mais do que atordoado� (Jornal da Bahia, 12.05.1970). Assustado,
diria eu. A colunista refere-se à cena em que o elenco descia novamente para
a platéia e postava-se em vários lugares da sala. Sem tocar os espectadores,
cada ator encarava um deles, escolhido a esmo. Feita a escolha, mantinha
com ele um contato olho-a-olho. Ao mesmo tempo, todos os intérpretes reci-
tavam as falas das Bruxas, Cena I, Ato IV: �Três vezes o gato malhado miou
[...]� (SHAKESPEARE, 1989, p. 75-82), repetindo-as até a exaustão, num rit-
mo hipnótico de vozes superpostas e variadas tonalidades, que iam do sus-
surro ao grito. O público, envolvido pela estranheza da encenação e pela
tensão crescente da cena, mantinha-se expectante, até que todas as luzes se
apagavam repentinamente. Em meio à escuridão, não raro se ouviam os
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gritos dos espectadores. A tensão criada pelos atores desencadeava reações
na platéia. Sobre tal fato, Carlos Ribas afirma: �Eu acho que nós íamos fundo
no coração e na mente das pessoas que estavam nos assistindo. A gente
provocava muita reação, éramos muito provocativos�. Provocativos, �mas
mantendo distância física dos espectadores�. Ribas, completa:

Mas olhávamos de uma maneira[...] Eu me lembro da cena
em que ajoelhava na escadaria de acesso às poltronas do
TCA e ficava pelo menos 15 minutos olhando, sem piscar,
nos olhos de uma pessoa e, quando apagava a luz, as
pessoas ficavam completamente em pânico. Não precisá-
vamos pegar nas pessoas. Você estava olhando a pessoa
no mais profundo do seu âmago, dizendo coisas pra ela
que ela nunca poderia imaginar dentro de um teatro. Ela
poderia imaginar estar ouvindo isso em outra circunstân-
cia, menos sentada pra assistir a um espetáculo, para se
divertir. Então eu acho que esse frissonfrissonfrissonfrissonfrisson, essa coisa que o
Macbeth causava, era o outro ponto que delimitava o amor
e o ódio em relação ao espetáculo, a nós e a ele [Ariman],
estrangeiro, aquele que veio da Argentina querer alucinar
a cabeça da gente.59

Outra cena bastante forte e causadora da suspensão do elenco é a da
imolação do cordeiro, logo após o diálogo entre Lady Macduff e o filho60.
Sentada sobre o esquife, a atriz Letícia Régia, tendo nos braços o animal e a
seus pés o filho, o ator Marquinhos Rebu, era cercada pelos vinte atores, que
se aproximavam, envolvendo a ambos com seus corpos. Esse envolvimento
tornava a morte do animal invisível para os espectadores, mas, em seguida à
imolação, deixava expostas as mãos, os rostos e as vestes dos atores man-
chadas de sangue. Após a proibição da morte do animal em cena, com o
retorno do espetáculo, o punhal sacrifical era cravado no esquife, permane-
cendo aí até o final. Se a coroa, descida do urdimento61 com urubus presos a
ela, impressionava vivamente a platéia, a passagem descrita acima, ainda
que oculta pela marcação cênica, causava mal-estar.

No final, quando a floresta de Birnam avançava sobre Dunsinane, de
acordo com o texto, atores e espectadores levavam palmas de coqueiro até o
palco, depositando-as sobre o esquife. Ao mesmo tempo, um grupo de crian-
ças entrava pela porta central do teatro, cantando um mantra, cuja letra cons-

59 Entrevista ao autor deste trabalho, em 09 de março de 2005.

60 Cena II, Ato IV.

61 Os urubus não foram jogados sobre o público, como se afirmou após a estréia. Embora vivos,
ficavam amarrados numa grande coroa de espinhos feita com pedaços de madeira. Esse objeto cênico
aparecia na Cena IV, Ato III, quando se dá o banquete em que aparece o fantasma de Banquo.
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tituía-se das vogais. O cortejo jogava moedas retiradas de vasilhas de barro
e juntava-se aos atores no palco. Em seguida, uma grande procissão, com a
participação do público, dirigia-se para fora do teatro. No local queimavam-
se fogos de artifício, enquanto se cantava o mantra.

Valendo-me do relato de Bisa Junqueira Ayres transcrevo suas conclu-
sões a respeito da encenação:

Como teatro, o espetáculo não tem rótulos. Está além
destas manhãs que sucederam a cada noite de �Macbeth�,
projetado sobre o futuro. Seria muito pouco e muito
inverídico que foi uma montagem de vanguarda. Está além
dos conceitos que fecham as coisas em sua dependência
terminológica e definidora. Despojados das pretensões
de atingir logicamente o seu público, Ariman e os 22 ato-
res o envolveram pelos seus 5 sentidos: a plástica dos
movimentos e da inércia dos corpos, nas túnicas paupér-
rimas, o vinho saboroso, os gemidos atingindo pelos ou-
vidos, o incenso dos funerais entrando pelas narinas, e as
danças sensuais das carícias à loucura e ao ódio máxi-
mo, em contraponto tátil [...] fizeram parte dos sons da
ópera fantástica que se produziu a partir do texto e tendo
contraponto a música de Smetack.

O velho bruxo musicista �gravou esta música dentro de uma caixa de
água e os rangidos, os piados das corujas, o rascar de ossos contra ossos
compõem a densidade auditiva do �pathos� macbethiano�, registra Junqueira
Ayres, descrevendo detalhadamente a encenação que mostrou, em Salvador,
de maneira inequívoca, formas e tendências que se configuram no teatro dos
anos setenta: ênfase nos aspectos sensoriais, que superam em importância o
texto, enquanto este é deixado em segundo plano, quase um pré-texto.

Ao propor a transformação das forças do mal em forças benéficas, Ariman
cria um ritual de intensa magia, dinâmico, com cenas estruturadas de manei-
ra orgânica. Sua habilidade na condução dos atores mostra-se também nas
marcações, distribuindo os intérpretes em cena, ora em grandes massas, ora
em pequenos grupos. Os deslocamentos do palco para a platéia são uma
constante no ritual e dinamizam o espaço tradicional da grande sala do TCA,
com o rompimento das convenções do palco italiano, prática absorvida pe-
los encenadores desde as inovações ocorridas na cena teatral a partir da
segunda década do século XX.

A encenação de Macbeth causa furor, é motivo de deboche, é reprimi-
da, mas não de todo ignorada ou rechaçada. Para uns, o espetáculo é uma
empulhação, em que se misturam cabala, tarô e magia negra a referências
cristãs. Para outros, uma encenação de vanguarda, em que se localizam as-
pectos das teorias de Artaud (2004, p. 26) � �conceber cada obra, com vistas
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ao teatro, reteatralizar o teatro. Tal é o novo grito monstruoso. Mas o teatro
precisa ser relançado na vida� � e das teorias e práticas do teatro pobre de
Grotowski62. Além disso, o ritual-espetáculo acentua, com intensidade, a apre-
ensão dos seus conteúdos pelos sentidos. A ênfase na �participação dos sen-
tidos� traz para a encenação ecos do �romantismo do século passado e que
pode rastrear-se no pulso do teatro [dos anos setenta]. A alça dos sentidos
coadjuva esse irracionalismo tão discutido, tanto que prescindir dele seria
como ignorar uma metade do homem� (MIRALLES, 1979, p. 123-124).

Não tendo contato com o método de trabalho de Ariman, já que a
remontagem, da qual participei, ficou a cargo de Carlos Petrovich, Leonel e
Reinaldo Nunes, além de Roberto Duarte, verifico, na distância do tempo, que
eles garantiram a coesão que havia em cena na primeira temporada, bem como
na estrutura da encenação. Coube a esse grupo reensaiar o espetáculo, estimu-
lando, nos intérpretes, a mística criada e deixada pelo diretor ausente. Para tanto,
recomendava-se aos atores que se resguardassem. Não deviam se expor durante
a fase de ensaios, cuidando-se para que nada de ruim lhes acontecesse, visto
que estavam vulneráveis física e emocionalmente, tais os desafios que lhes eram
requeridos para o espetáculo. Nessas orientações reverberam a �santidade secu-
lar� (GROTOWSKI, 1987, p. 29), um dado considerado pelas linhas do teatro
experimental que tomam o encenador polonês como referência, a partir dos
anos em que transas e transe misturam-se como temática e forma.

Para Carlos Ribas, uma das coisas que mais chama a atenção no traba-
lho de Ariman é a forma como ele trabalha a desestruturação do texto
shakespeareano, com todos os atores fazendo as personagens masculinas e
femininas, as protagonistas e as antagonistas, tudo isso no caminho �da coi-
sa do coletivo�. No depoimento do intérprete, observo a marca do ensaio,
orquestrado na força do trabalho coletivo.

Ele ensaiava as vinte e duas pessoas, o espetáculo e, daí,
iam saindo as coisas, as pessoas, as situações que você
poderia particularizar dentro do espetáculo. Vou dar um
exemplo que aconteceu comigo: tinha uma cena de um
grupo de uns dez ou quinze atores do grupo dos Macbeths.
Dos dez, um sairia como o Cristo para uma cena da Pietá
imaginada, na qual esse Cristo diria um dos monólogos
de Macbeth sobre a noite [...] Eu ganhei isso ali no grupo.
Poderia ser outra pessoa [...].

Ao ser questionado sobre o que fez para �ganhar� o monólogo, e sobre
as exigências que Enrique Ariman fez a ele como intérprete, Carlos Ribas

62 Uma contribuição significativa sobre o trabalho do ator nos teatros-laboratórios encontra-se em O
ator no século X, de Odette Aslan (São Paulo: Perspectiva, 1994) e no livro de Jerzy Grotowski Em busca
de um teatro pobre (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1987).
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afirma que não houve requisição individual ou mesmo um foco sobre ele
enquanto se construía a cena. A proposta validava o coletivo, a criação cole-
tiva. No desenvolvimento do laboratório, na relação entre os atores, a força
de cada intérprete aparece e, aquele que consegue ser levantado pelo grupo,
é responsável pelo monólogo.

Então, todos estão ali no jogo de corpo e de força e de
energia [...] Aí a coisa é mágica realmente, daí a energia
vai crescendo, tomando um e outro, e explode. Ele não
disse �vamos fazer uma coisa com Ribas, pra ele fazer
assim ou assado� nem disse �vamos fazer com Carlos
Petrovich, com Leonel, pra ser assim�, mas �vamos traba-
lhar o grupo [...] O grupo vai trabalhar essa idéia, esse
argumento�.

As idéias e os temas estão ligados ao próprio texto de William
Shakespeare. Na descrição do processo de trabalho, Carlos Ribas evidencia
a qualidade dos laboratórios: �não eram exercícios frios, de fora pra dentro�.
Sobre a encenação, afirma que Macbeth é feito de poucas cenas, que se
repetem ao longo das três horas de duração do espetáculo. �São cenas de
pessoas que dão um passo para frente, um passo para trás, durante meia
hora. Depois, são cenas de atores que vão para um lado e para o outro, e
todas as cenas são coletivas, onde um ou outro tem um certo destaque.�

Retomando a afirmativa anterior, de que o diretor não obedecera à lógi-
ca da estrutura do texto, valho-me do texto de Bisa Junqueira Ayres para
confirmá-la: �Ariman não temeu os longos monólogos em que transformou
alguns diálogos originais, nem temeu a tensão provocada quase pela mono-
tonia do compasso repetido do coro�. Nos ensaios, o texto era lido-represen-
tado-vivido conforme a orientação dada para cada cena concebida pelo
encenador, sem que houvesse uma análise dramatúrgica do material pela
lógica interna das cenas. Atingiam-se os estados emocionais através dos la-
boratórios de sensibilização e de exercícios psicofísicos, afastando-se os ato-
res da interpretação realista-naturalista. Chegava-se por esses meios a graus
de excitamento e mobilização emocional intensos. Solicitava-se ao elenco
que se mantivesse em estado de prontidão e vigília permanentes. Cultiva-
vam-se a fraternidade, a cumplicidade e a liberdade. Essa atmosfera era trans-
posta e vivida em cena, visível na respiração, no olhar e no contato corpo a
corpo entre os intérpretes. Os sentidos aguçados estimulavam essa troca de
energia entre os atores. Trabalhava-se muito com a respiração. Através dela
desencadeavam-se as emoções. Falava-se muito nos arcanos do tarô e na
Cabala63, se bem que as informações sobre esses temas fossem superficiais e

63 Desde o encontro de Ariman com Rogério Duarte, o tema da Cabala torna-se evidente, cabendo a
Duarte fazer o levantamento cabalístico da peça.
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pouco elucidativas. Diziam serem as cenas concebidas e marcadas a partir
de cada �arcano�. Na interpretação de Bisa Junqueira Ayres,

[...] a morte da virgem que ele [Ariman] executou bem
pode significar o sentido supremo da morte total. Agora o
silêncio. Ouça-se o eco. Os atores adormeceram, as per-
sonagens morreram, sobrou Malcom, o andrógeno (sic),
os fantasmas foram queimados, os secretos tribunais fun-
cionaram. Os bruxos e os magos perpetraram a cabala,
o ritual, os mistérios além do bem e do mal [...]. Queima-
dos os espectros, consumido o sangue que gelou, conju-
radas as bruxas e a magia, que nova madrugada se pre-
para? Sim, as crianças cantaram a-e-i-o-u.

É importante registrar as qualidades estéticas do espetáculo, a força que
ele tem sobre os atores e, conseqüentemente, sobre os espectadores. Essa
força, qualidade que emana da obra de arte, é presente na encenação de
Ariman. O espetáculo catalisa para o palco do Teatro Castro Alves o ideário
da época, ao tangenciar ritualidade e magia, aquilo que, pela via negativa,
Rosenfeld (2000, p. 207) tipifica como �irracionalismo epidêmico�, tendên-
cia que toma conta do palco desarticulador do texto.

Desde os ensaios, a repercussão junto à categoria artística é impressio-
nante, fato gerador de muita fofoca e divisão junto ao pessoal de teatro.
Durante a preparação de Macbeth, o elenco mantém-se distante da vida so-
cial e cultural da cidade. Há certo mistério entre eles, fato que confirmo,
desde que passei a integrar o elenco substituto. Os de fora olham os intérpre-
tes da �peça maldita� como um bando de gente estranha, �aqueles que não
representam, mas vivem Macbeth�, conforme Bisa Junqueira Ayres. O elenco
cultiva esse isolamento numa atitude reveladora do envolvimento com a pro-
posta artística, muito bem utilizada como propaganda do espetáculo, criado
sigilosamente. Na visão do ator Carlos Ribas, o envolvimento com o trabalho
determinou o isolamento do elenco, mas nada tão radical como se espalhou
pelo meio teatral.

Isso era verdade. Eu acho que o espetáculo tomou muito,
tocou muito. O processo foi muito forte para todos. Talvez
mais forte para uns, mas forte para todos. Então, eu acho
que isso era verdade. Essa coisa começou a mudar muito
a vida, continuava a ser vida e a modificar a vida das
pessoas, mas com exceção de Henrique e da mulher dele,
Laura, que eram pessoas não muito dadas a sair muito
[...] Mas com nosso grupo, �As Begônias�, grupo de cin-
co, seis pessoas, que antes do �Macbeth� já formavam
um grupo, eles saíram muito. Eles passaram a freqüentar
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as nossas casas [...]. Eu não me lembro dessa coisa de
não sair, de ficar entocado. Lembro-me do anedotário de
que �qualquer coisa pode lhe acontecer, porque você foi
escolhido, porque você é diferente. Você não é igual. Você
faz parte de um grupo seleto. Fique atento porque você
pode ser tocado pela luz divina como pelas trevas�. Isso
fazia parte do discurso ritualístico que ele [Enrique Ariman]
trabalhava com a gente.64

As discussões em torno da montagem de Enrique Ariman terminam por
centrar-se na imolação do cordeiro e povoam o real e o imaginário da cida-
de, tendo a imprensa contribuído sobremaneira para tal acontecimento. Sob
o título de �Um Ritual Interrompido� o Jornal do Brasil (20.05.1970) publica
extensa matéria sobre a encenação baiana. O conteúdo do texto desdobra
os argumentos repisados pela imprensa soteropolitana sem acrescentar novi-
dade ao debate. Folcloriza os elementos constitutivos da encenação, vistos
como exóticos e destituídos de significados que possam ser apreendidos pelo
público. Em resposta aos argumentos do jornal carioca, a Tribuna da Bahia
publica, em 8 de junho, um artigo de Alberto Baraúna. Nele, o articulista
reflete sobre as questões apontadas pelo jornal carioca. Baraúna estabelece
relações entre a morte do cordeiro e os primórdios do teatro e a constituição
da própria tragédia enquanto forma, tangenciando a sua argumentação na
defesa do espetáculo:

Não é demais insistir; não se está pretendendo que todos
estejam de acordo com o tal sacrifício [...], mas que fique
claro que há uma posição defensável e que traz atrás de
si toda uma tradição que a explica e justifica. Além de
dever ser considerado que a invenção deste diretor con-
centrou nesta figura do ritual uma das zonas de maior
resistência da mente ocidental, a morte, evidentemente,
sob todas as suas formas. A morte, esta figura, que em
um ritual apenas tangencia o tempo inesgotável da re-
presentação para matá-la em si mesma, como possibili-
dade de fuga, transformando-se em exemplar.

Ao tecer considerações sobre a proibição, Baraúna posiciona-se como
um defensor do espetáculo-ritual. Esclarece que, diante dos fatos, o que se
viu foi uma grande confusão. Para ele, o sacrifício do animal não foi um ato
intencional. Essa posição também é defendida por Carlos Petrovich, quando
da retirada da peça de cartaz e da suspensão dos seus participantes. A defesa
não se sustenta, visto que a imolação se deu como uma marcação cênica,

64 Entrevista ao autor deste trabalho, em 09 de março de 2005.
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sendo executada por atores em pleno domínio da sua razão, embora oxige-
nados pela alta voltagem emotiva exercitada durante a preparação de Macbeth
e vivida em sua realização perante as platéias que lotam o Teatro Castro
Alves. Para o ator Carlos Ribas, a imolação é um ato intencional:

A idéia da morte do [bode], que é o sacrifício, ela nasce
com o espetáculo. Ela é idéia do espetáculo. Ela virou
uma mentira, porque depois da segunda morte, salvo
engano, nós só matamos dois carneiros, os demais não
foram mortos. Optou-se por uma simulação para o públi-
co. Sempre se protegeu essa verdade, sempre se masca-
rou essa verdade. Nunca se disse claramente: �a partir
de hoje vamos deixar de matar o carneiro�. Sempre se
deixou no ar.

Em vista do material encontrado no decurso da pesquisa, concluo que a
encenação de Enrique Ariman não mereceu a análise necessária por parte
dos artistas do teatro baiano. Diante do impacto provocado, da não aceita-
ção de suas premissas e de sua teatralidade fora dos cânones aristotélicos e
da estética realista, o caminho tomado foi transformar esse ato criativo numa
anedota, quando não se optou pelo silêncio, deixando-se de ver os significa-
dos mostrados em cena e as provocações aos sentidos. Mesmo que tenha
gerado na impressa uma série de matérias assinadas, não pelos críticos tea-
trais do momento � fato curioso �, mas por outros profissionais da imprensa,
a montagem encerra sua carreira sem que se tenha uma avaliação real das
suas qualidades. O registro, digno de nota, por parte daqueles que pensam e
fazem teatro nas cercanias da década de setenta em Salvador, é de autoria de
Roberto Assis. O ator-diretor, temporariamente exercendo a função de crítico,
deixa claro que todo encenador tem liberdade para exercer sua criatividade
e, nesse processo, algumas inovações e �quebras de tabus� terminam por
acontecer. Ao se referir a Macbeth, Assis comenta:

Ao espetáculo de Ariman, caberia melhor título: �O Ritual
da paixão, segundo Ariman, baseado em Macbeth, de
Shakespeare�, justificaria então as intenções do diretor
ao tentar estabelecer analogias entre a tragédia [...] e o
drama do calvário. A idéia criadora do diretor deve ser
respeitada, se bem que não haja claramente nada que
justifique a utilização desse texto em relação ao Cordeiro
de Deus [...] O que a maioria do público não entendeu é
que ali estava apenas um texto visualizando uma outra
mensagem criadora que transcendia o próprio �Macbeth�.
(A Tarde, 12.05.1970)
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Roberto Assis observa também o despreparo do público para receber
uma encenação dessa natureza, determinando, com isso, sua indiferença,
�chave perdida para as portas do espetáculo�, fato que gera decepção, já
que grande parte da platéia não consegue entender �as razões que levaram
[...] Ariman a mostrar, utilizando-se de �Macbeth�, um ritual mesclado de ma-
nifestações primitivas e sacrifícios pagãos para depois se abrir como uma flor
no encontro com o Divino�.

Como fenômeno artístico, a montagem causa �rebuliço� entre os artis-
tas e passa a fazer parte do anedotário. Suas qualidades e defeitos se per-
dem. Tanto na Bahia quanto fora dela, muito se escreve para condenar o
espetáculo, reduzindo sua força cênica ao sacrifício do bode. Entre os que se
manifestam contra ele, incluem-se o poeta Carlos Drummond de Andrade e o
jornalista Paulo Francis.

Enrique Ariman fica rotulado, em Salvador, como um forasteiro charla-
tão. Da mesma forma como chegou à Bahia, �desconhecido e faminto� (Tri-
buna da Bahia, 30.05.1970), Ariman vai embora. De acordo com as infor-
mações de Alberto Baraúna, Macbeth acaba por razões que dizem respeito à
VI Região Militar e seu diretor é lançado aos cães, sem que ninguém queira
ver Ariman, depois de ter sido abraçado e beijado nas ruas da cidade. Cabe
também a Baraúna a afirmação de que o encenador �foi tido como uma
espécie de deus�, para depois ser rejeitado como algo maléfico ao meio
teatral. É importante lembrar que, no processo de desqualificação do sujeito
e de sua criação, A Tarde publica, na primeira página, a foto de Ariman com
o título �Este não é Manson�, numa alusão ao autor da chacina que vitimou
a atriz Sharon Tate. O jornal vale-se da semelhança física entre os dois para
associá-los. Baraúna esclarece:

Mesmo negando, evocou-se o nome de um criminoso
americano para indicar a uma pessoa inevitavelmente na
berlinda. Veneno. Que significa isso? Que em função de
chamadas, de apelos aliciatórios e sentimentos ambíguos
e perigosos se pensa em estar fazendo alguma coisa em
benefício da Bahia (Tribuna da Bahia, 30.05.1970).

A montagem de Macbeth demonstra a saída do teatro realista, e conduz
o teatro a outras portas que se configuram com mais clareza ao longo dos
primeiros anos da década de setenta, quando se busca, pela experimenta-
ção, novas soluções cênicas que possam responder ao momento histórico
vivido e à conseqüente comunicação com o público. Mesmo que se pudesse
abordar a realidade brasileira de maneira direta e objetiva, cabe a parcela
expressiva de artistas o esforço de manter a cena viva e falante por outros
códigos. Esse movimento resulta em espetáculos sensoriais, com o desloca-
mento da palavra para o segundo plano e, por vezes, tangenciando a sua
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abolição do palco. Criam-se espetáculos ritualísticos, nos quais os elementos
místicos são abordados como tema e forma. Os artistas aproximam-se do
público �não mais pela razão, mas pela sensibilidade, pelo encantamento,
pela viagem, pelas imagens, pelo irracionalismo� (LEVI, 1997, p. 48), sem
que pese sobre esse teatro a visão unilateral e ortodoxa que o vê como pro-
duto da alienação. O que se pode afirmar, no entanto, é que se produzem
também espetáculos altamente metaforizados, em que o ato comunicacional
não se efetiva em sua totalidade, ou espetáculos nos quais a carpintaria tea-
tral deixa a desejar.

Um ano depois (1971) da realização de Macbeth, seu impacto sobre o
meio teatral baiano ainda é sentido, mesmo por aqueles que não presencia-
ram a encenação. Para validar a afirmação, tomo o depoimento do encenador
José Possi Neto:

Eu sabia que, um ano antes, tinha havido um grande
rebuceteio com a montagem do Ariman, na escadaria do
Teatro Castro Alves[...] A sensação que eu tenho em cima do
que se falava, porque não presenciei esse fato, é que as
forças mais ortodoxas e reacionárias se impuseram e não
permitiram que nada mais dentro do teatro e da contracultura
acontecesse, a priori, dentro de um ou dois anos, que é o
período mais ou menos em que eu cheguei.65

Em seu primeiro contato com o pessoal de teatro de Salvador, Possi
Neto percebe a existência de uma mística muito grande em torno da passa-
gem do encenador argentino pela cidade, afirmando �que era só mística�.
Para ele, as figuras de Enrique Ariman e Jesus Chediak se embaralham. �Eu
percebo que as duas figuras se confundem�, e completa:

Havia um clima de defesa muito grande, um clima re-
pressivo dentro do teatro quando eu cheguei, não só por-
que a repressão no Brasil era muito forte, mas era interna
essa repressão. Eu percebi que havia uma cisão muito
grande entre algumas pessoas que tinham adorado essas
figuras, que seriam totalmente contracultura. Percebi que
eles criaram eventos muito fortes, mas não deixaram ne-
nhuma raiz, nenhuma continuidade. Essa é a sensação
que eu tenho. Nunca consegui entender o que de fato
aconteceu, porque tudo o que existe de fato é uma gran-
de mística em torno disso. Uma mística, por um lado,
extremamente negativa e, por outro, extremamente positi-
va. Eu sofri o resultado disso logo que cheguei. Como eu

65 Depoimento ao autor, em 20 de dezembro de 2004.
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tinha barba, cabelo grande, me vestia extravagantemen-
te, muitas pessoas viram em mim um novo Ariman ou um
novo Jesus Chediak. Então, a minha primeira relação com
a Bahia é que eu percebia que as pessoas me recebiam,
mas com os pés atrás.

Em seu depoimento, Possi Neto aponta nuances no quadro pós-Ariman,
e esclarece a confusão que se faz com a imagem pública desses sujeitos,
tomados como únicos, apenas por mostrarem um visual com pontos seme-
lhantes, como se a identidade de cada um se nivelasse pela do outro.

A encenação de Macbeth em Salvador, na concepção de Enrique Ariman,
se não é inaugural nos termos da estética ritualizada � celebrações dramáti-
cas �aparentemente selvagens, mas na verdade altamente sofisticadas na
elaboração de irresistível poesia� (MICHALSKI, 1985, p. 44)66 �, visto que
Deolindo Checcucci, com Natal em Gotham City, ainda que timidamente a
tenha esboçado, impõe-se como aquela que mais profundamente lida com
esses elementos determinantes para estabelecer a comunhão com o público.
Esse ritual, envolvendo a platéia com imagens e estímulos sensoriais, cerimo-
nial-litúrgico-pagão, é uma força ascendente no panorama teatral de Salva-
dor e um acontecimento cultural na vida da cidade.

O que se vê em Macbeth são elementos dessa tendência, configurados
nos símbolos expostos em cena: os 13 círios fúnebres, o manto negro que
cobre o imenso esquife, a imensa coroa de espinhos e urubus, o vinho, o
incenso, as moedas jogadas pelas crianças, as palmas de coqueiro e, sobre-
tudo, a exposição e a entrega emotiva dos intérpretes. Na catártica exposição
diante do público, esses atores-oficiantes mostram uma �nova� forma de atu-
ação, em que se misturam os dramas do indivíduo com a vida das persona-
gens, como um desvelamento de si mesmo Com suas túnicas andrajosas,
modulações vocais que vão do grito ao sussurro, movimentações formais e
rítmicas extracotidianas e anti-realistas, esses atores tornam visíveis as experi-
ências vividas, resignificando-as a cada função, num despojamento espiritu-
al bebido na experimentação grotowskiana, citando apenas as experiências
do encenador polonês. Estas reverberam as propostas de Artaud e de outras
significativas figuras das inovações teatrais que se espraiam ao longo da
primeira metade do século XX, principalmente as que tratam do ator. Ariman
define o papel do ator na encenação de Macbeth:

Tomando por tragédia o estado que produz o choque entre
a realidade e o verdadeiro destino do homem, este esta-

66 A citação creditada a Yan Michalski não se refere especificamente a Macbeth, na concepção de
Enrique Ariman, mas ao teatro que se faz no Brasil entre 1968 e 1970, principalmente no Rio de
Janeiro, no caso as produções do Teatro Ipanema, ou as experiências de Amir Haddad e os espetáculos
de Victor Garcia (Cemitério de Automóveis e O Balcão), em São Paulo.
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do só pode ser assumido coletivamente pelo ator. E quan-
do me refiro a ator, é óbvio que não estou me referindo
ao profissional, mas ao homem com seu destino, tal como
Cristo, por exemplo. (A Tarde, 08.05.1970)

Para Roberto Assis, essa visão do ator como doador não se concretiza
completamente por conta das deficiências de parte dos atores � �principian-
tes� �, despreparados tecnicamente para enfrentar um texto que exige maior
projeção vocal, muitas vezes dito de maneira declamada �num tom discursivo-
melodramático�. Cabe esclarecer que tal leitura revela, de maneira evidente,
de onde Assis fala, levando-se em conta sua formação como ator na Escola
de Teatro, sob a direção de Martim Gonçalves, locus em que se privilegiava
uma interpretação sob outra chave: interiorizada, bem acabada vocal e cor-
poralmente e em bases stanislaviskianas, posta em dúvida pelos atores que
ingressavam nas ribaltas da cena em transe, mais preocupados com as tran-
sas que pudessem torná-los mais viscerais diante do público, menos técnicos
e mais preocupado em ir �ao mais fundo de si mesmo[s]�, tomando uma
expressão de Odette Aslan (1994, p. 283). Roberto Assis coloca em relevân-
cia a plasticidade da encenação: �em determinados momentos chegou a
empolgar, e se não fora a repetição de algumas marcações e a falta de ex-
pressão corporal de alguns, os efeitos seriam outros�. Ao rememorar a ence-
nação de Macbeth na Bahia, afianço que a montagem projeta-se em seus
excessos e põe em evidência a pesquisa da linguagem cênica para longe da
repetição das fórmulas conhecidas e torna o palco como o vê Peter Brook
(1970, p. 39): �um lugar onde o invisível pode aparecer�, manifestado em
formas e ritmos, exercendo sobre os pensamentos do espectador todo o seu
poder.

Coincidentemente, em 1970, o encenador paulista Fauzi Arap coloca
em movimento as rodas dessa engrenagem, e busca por outros caminhos
uma nova forma para o ato teatral. Ao encenar para Paulo Autran a sua
versão da tragédia shakespeareana, Arap introduz elementos dos rituais da
umbanda e da quimbanda, percebendo que, �assim como um ritual em um
terreiro é teatral, um espetáculo no palco é sempre um acontecimento mági-
co. Fui dos primeiros a intuir essa verdade e a aprender com tal ligação, e
hoje ela já não soa escandalosa�. (ARAP, 1998, p. 101)

Sem aprofundar as possíveis relações entre as montagens de Enrique
Ariman e de Fauzi Arap, guio-me pelo depoimento de Jesus Chediak para
levantar aproximações. Ainda que na cena do diretor argentino não apare-
çam os elementos dos rituais afro-religiosos, o contato dos envolvidos com a
montagem de Macbeth pode evidenciar marcas, como se lê na fala de Chediak:

Aí aconteceu o seguinte [...], quando começou, �então
vamos fazer Macbeth[...]�, eu tinha muita ligação com a
Olga [...] A Olga é um negócio mágico, Macbeth [...] A
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Olga de Alaketo. A Olga minha amiga também, aquele
negócio mágico. E ali reunido, o Petrovich, fazia umas
barraquinhas ali do lado do Teatro Castro Alves, e eu
vendo aquele clima ali, de Bahia, aquele clima mágico,
aquela coisa, eu falei: �nós temos que fazer uma cerimô-
nia de força, histórica e tudo isso ali�. Fizemos o Macbeth.
Petrovich assumiu tudo, a coisa muito violenta [...], foi um
trabalho muito violento.

Nas reflexões de Jesus Chediak aparecem outras coordenadas
elucidativas do momento, indicando temas recorrentes ditados pela
contracultura: a loucura, o misticismo, o espiritualismo, a magia, a retomada
de elementos pagãos esfumaçados pela cultura judaico-cristã. A esses temas,
juntam-se outros muito em voga nos anos setenta: a desrepressão dos sujei-
tos, os laboratórios de criatividade, o psicodrama, a negação dos dogmas
políticos, a contestação do conservadorismo, a liberação sexual, a afirmação
das minorias étnicas, do feminino, da homossexualidade, tópicos vivenciados
na relação societal67 e na criação artística.

Para o encenador Jesus Chediak, a década de 70 inicia pondo em evi-
dência a necessidade de definição cultural, no sentido de acabar com o po-
der usurpado pelos militares, poder que também é usurpado por Macbeth.
Assim, caberia ao teatro espelhar a sociedade, colocando diante dela suas
mazelas. Através de figuras e imagens cênicas violentas, os artistas desejam
uma nova atitude por parte dos sujeitos presentes aos acontecimentos tea-
trais. Advoga-se por uma atitude além das normatizações ditadas pela razão
clássica, aquela que rejeita qualquer atitude guiada pela irracionalidade. Nesse
sentido é que os vocábulos incendiar e derrubar aparecem no discurso dos
que querem mudar as regras estabelecidas pelo sistema.

Cena 2 � Ritos de Jesus ChediakCena 2 � Ritos de Jesus ChediakCena 2 � Ritos de Jesus ChediakCena 2 � Ritos de Jesus ChediakCena 2 � Ritos de Jesus Chediak

As luzes dos refletores iluminam o palco-mundo para marcar a cena
chediakiana. Convidado por Antônio Barros, diretor da Escola de Teatro da
Universidade Federal da Bahia, Jesus Chediak chega a Salvador em abril de
1969. Antes, passara por São Luís do Maranhão (1968) onde, a chamado do
Governador, José Sarney, ministrou um curso de teatro e encenou o espetácu-
lo de reinauguração do Teatro Artur Azevedo. Conforme Chediak, sua ida

67 Terminologia utilizada por Michel Maffesoli para caracterizar as relações sociais que superam �a
simples associação racional�. O sociólogo esclarece que o termo é �um tanto estranho à língua�, mas
o vocábulo indica uma leitura que se afasta �de um social já gasto�. No dizer de Maffesoli (2005,
p.152), societal �seria uma outra maneira de dizer o �holismo��.
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para a Bahia �foi uma coisa meio mágica� e seu contato com Salvador deu
um sentido novo para sua vida e sua arte. Para ele, formado �exatamente
naquela formação comunista, marxista e ateu�, a realidade que se mostrava
apontava para outras direções. É esclarecedora a maneira como o diretor
relata esse contato:

Eu via as pessoas na rua e aquilo me dava um prazer. O
jeito de falar [...] Eu falava com as pessoas como se as
conhecesse há muito tempo. Foi realmente uma coisa in-
crível e eu até tinha uma frase na época, dizia: �parece
que em Salvador eu reencontrei um ventre materno�. Mas
não o ventre da minha mãe, mas um ventre cósmico. Um
ventre onde eu deveria renascer num outro plano. E foi
exatamente isso o que aconteceu68.

Essa compreensão de �renascimento� é determinante para se entender a
trajetória desse artista no período configurado como a cena em transe.

A Escola de Teatro que Chediak encontra ao chegar passa por uma das
suas crises mais agudas, sendo questionada pela imprensa e por seus alunos.
Em janeiro de 1969, considerando-se a repressão instalada e o pouco espa-
ço para manifestações, os alunos matriculados e os já diplomados pleiteiam
melhores perspectivas para seu futuro profissional, tanto internas quanto ex-
ternas. A primeira reivindicação diz respeito a um estudo mais apurado por
parte da Secretaria de Educação, para reavaliar os critérios adotados na
contratação de professores de Teatro para os colégios da rede pública. Ale-
gam os manifestantes que os alunos formados pela Escola de Teatro são
preteridos. Pessoas sem habilitação para o exercício da função ocupam as
vagas, embora se saiba da não obrigatoriedade da inclusão do ensino do
teatro na rede oficial, fato que vai se dar com a lei federal 5692, de 1971. Tal
lei torna obrigatório a inclusão do ensino da arte nas escolas de 1o Grau
(atual Ensino Fundamental). Francisco Barreto posiciona-se favoravelmente
ao lado dos alunos e questiona o silêncio da Direção da Escola de Teatro a
respeito do assunto, ao escrever: �Como se sabe, o mercado de trabalho
para os que se formam em teatro na Bahia quase não existe. Uma das poucas
oportunidades é a de serem contratados pelo Estado para o ensino nos giná-
sios oficiais�. (A Tarde, 17.01.1969)

As reivindicações não são atendidas e voltam a ser colocadas em pauta
durante o ano de 1969, sem muito sucesso. Em junho dá-se o afastamento
de Antônio Barros. Jesus Chediak, professor de Improvisação e Interpretação,
é indicado para dirigir a Escola. Na opinião de Chediak, havia um desejo,
por parte de alguns professores, de que a instituição superasse a fase crítica
que se ampliara desde a saída de Martim Gonçalves e do golpe militar.

68 Entrevista a Ana Paula Feitosa, em 1987.
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Assim que toma posse, o novo diretor adota uma política para desen-
volver atividades que enfatizem a Escola de Teatro da Universidade Federal
da Bahia como um espaço artístico-pedagógico. Estão em seus planos fazer
da Escola um �grande centro de estudos�. Considera Jesus Chediak que, em
teatro, uma arte do campo experimental, não se pode ter uma idéia definitiva
sobre como deve ser feita a prática, posicionando-se da seguinte maneira:

[Devemos] apenas sugerir em termos práticos as experi-
ências já registradas e partir para novas descobertas. Por
isso, todas as nossas aulas serão objetivadas para o pal-
co e as resultantes obtidas da parte teórica, já formuladas
por homens como Stanislavski, Grotowski, Craig e Appia
[...] darão aos alunos e a nós professores uma nova ra-
zão sensível da teoria, que inclusive deve ser registrada
na tentativa de encontrar uma resposta para a realidade
teatral brasileira nas formulações dos autores citados. (A
Tarde, 22.07.1969)

Uma postura coerente e adequada para a Escola. Criada em meados dos
anos 50 e difusora do �sistema� stanislavskiano, a Escola de Teatro necessita
aprofundar criticamente a metodologia de preparação do ator para, em segui-
da, abrir-se para as experimentações que caracterizam o teatro da época. Pro-
pondo incentivar as atividades de pesquisa e extensão, que cheguem aos alu-
nos do Ensino Médio, o diretor visa a uma maior e melhor possibilidade de
seleção de futuros alunos-atores. Em decorrência desse trabalho, avalia Chediak,
desmentir-se-á a idéia de que o ator tem de se marginalizar.

Essas propostas logo ecoam na imprensa. Em agosto, Francisco Barreto
afirma, em A Tarde, que é cedo para um julgamento, mas é possível que a
escola de Teatro recupere seu prestígio e sua antiga posição �de melhor Es-
cola de Teatro da América do Sul, caso contrário, nunca mais o conquistará�.
O crítico aproveita a oportunidade para insistir na criação de cursos notur-
nos, justificados pela necessidade de inclusão de pessoas que não podem
freqüentá-la no período vespertino, modelo praticado pela Escola de Arte
Dramática de São Paulo com muito sucesso.

Jesus Chediak inicia sua atuação artístico-pedagógica, orientando os intér-
pretes do elenco de Onde Há Uma Cruz, de Eugene O�Neil, montagem dirigida
por Raimundo Melo, aluno do curso de Direção Teatral. O espetáculo é visto
como uma realização incorreta e imatura, mas importante para que os alunos da
Escola possam manter contato com o público. Em setembro, estréia o primeiro
trabalho sob a responsabilidade do diretor artístico e administrativo da Escola de
Teatro � A Bicicleta do Condenado, de Fernando Arrabal. Dividido em duas par-
tes, o espetáculo organiza-se primeiramente como uma mostra de exercícios de
improvisação, resultantes de laboratórios que objetivam �desracionalização e
desautomação pela transposição circunstancial imaginária, com exercícios sobre



173

árvores e animais�, conforme Chediak. Prenuncia-se, com essa proposta, o tra-
balho do ator como um processo da �desinibição do impulso de desenvolvimen-
to global, bloqueado pela auto-imagem cristalizada�.

Ao desenvolver tal proposição, o encenador-professor procura atingir outra
meta, descrita por ele como �a personificação dos instintos primários no traba-
lho, nas relações sociais, nas representatividades civilizadas e no amor, com
exercícios de consciência e domínio da ação reflexiva pelo conhecimento�.
Jesus Chediak toma o amor e a verdade como condutores da imaginação para
o encontro com o outro e organiza seu pensar-fazer da seguinte maneira:

[O] objetivo é determinar onde a realidade objetiva é um
obstáculo que o sujeito deve vencer para a realização ou
comunicação do impulso personificado na ação de que-
rer. O superobjetivo é dar consciência da transfiguração
do desejo personificado nos vários níveis das atividades
egocêntricas pelo conflito das vontades e das idéias e
pelos bloqueios morais da sociedade moderna. (A Tarde,
22.07.1969)

Esse trabalho deve significar um mergulho interior do ator sobre si mes-
mo, fazendo emergir componentes reprimidos, o que torna o trabalho muito
próximo do psicodrama, um teatro terapêutico em que o sujeito improvisa
espontaneamente. Seus críticos questionam a validade desses laboratórios
de improvisação, não como proposta-processo de trabalho, mas como exibi-
ção pública, já que não é dada ao espectador a possibilidade de ser partici-
pante da experiência. Positiva ou negativa, a experiência só tem significado
para quem passa pelo processo e mergulha na ação que leva à
�desracionalização� e à desrepressão, por meio de exercícios sensoriais ou
de imaginação. Na maioria das vezes, esses laboratórios levados à cena são
antiteatrais, �uma curtição�, no dizer da época. A comunicação com o públi-
co não se configura, pois não há uma troca simétrica entre emissores e recep-
tores. Na segunda parte do espetáculo, Chediak mostra sua versão de A
Bicicleta do Condenado, de Arrabal, autor em destaque na cena do final dos
anos sessenta no Brasil.

Com a passagem da Escola de Teatro para Departamento de Teatro, as
proposições de Jesus Chediak são mantidas. Confirmam-se a prática e a
realização de espetáculos como propostas pedagógicas que coloquem, �com
segurança�, o aluno em contato com o público, depois de vivenciar um con-
tato íntimo com o trabalho de equipe. Nesses termos empreende-se a monta-
gem de Agora é Hora de Uma Colombina sem Amor,69 concebida e divulgada

69 ELENCO: Deusdedith Almeida (Pierrô), Letícia Régia (Colombina), Nilton Brandão (Arlequim), Maria
Manuela, Alberto Martins, Simone Hoffman, Francisco Ribeiro (Coro). EQUIPE TÉCNICA. Josito Rangel
(Iluminação), José Moreira (Confecção de Cenário), Jesus Chediak (Direção). Estréia: novembro de 1969.
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como um trabalho didático, fruto de exercícios de improvisação, a partir de
roteiro elaborado pelo diretor. O roteiro desenvolve livremente o eterno triân-
gulo Pierrô-Colombina-Arlequim. Os personagens são vistos como simboli-
zando a arte, a vida e a tecnologia, respectivamente. Na opinião do próprio
diretor, os primeiros trabalhos que fez na Bahia eram �avançados para a
época�. A respeito de Agora é Hora de Uma Colombina sem Amor, registro o
que pensa seu criador:

A peça fala da terrível condição da cultura ocidental, onde
nós somos condicionados a ver antes de olhar e a pensar
antes de sentir. A lógica discursiva é o maior bloqueio à
inteiração reflexiva entre o Homem-Natureza e o Homem-
Sociedade. Nosso espetáculo é a destruição da própria
idéia poética do texto [...]. (Jornal da Bahia, 06.11.1969)

Tomando Brecht como aquele que desmistifica o drama, para construir
seu teatro pela narrativa distanciada, Chediak pretende �desmistificar o pró-
prio pensamento poético. Qualquer formulação poética sobre o ato é redun-
dante. Essa parece ser a essência da arte moderna�, sentencia e realiza sua
poiesis, angariando num primeiro momento o beneplácito da imprensa local,
visto que está disposto a realizar uma renovação na ex-Escola de Teatro. Nas
palavras de Sóstrates Gentil:

O seu diretor [...] diz-se disposto a reestruturar a Escola
de Teatro, dando-lhe mobilidade e dinamismo. Sei que
encontrará maiores obstáculos, as maiores objeções e
ouvirá muita fofoca. A sua figura parece-nos que não é
de levar em conta tais coisas. Pareceu-nos disposto a ar-
rebentar uma estrutura que se deteriorou nos últimos anos.
(Jornal da Bahia, 08.11.1969)

Ainda que bem intencionado, o crítico, como bom conhecedor das di-
nâmicas que envolvem o meio teatral soteropolitano, ao grafar a disposição
de Chediak, de �arrebentar uma estrutura�, coloca o diretor da Escola sob
suspeição. Esse fato contribui para a crescente onda reativa por parte de seus
pares e dos alunos. Situação que vai se confirmar quando se apresentam as
animosas tensões no interior da instituição. Muitas das posturas adotadas por
Jesus Chediak, como se verá mais à frente, resultam na ruptura entre ele e a
Escola.

Além dos espetáculos sob a chancela de Chediak, montagens conduzidas
por alunos-diretores vão à cena no palco do Teatro Santo Antônio, como Ei,
Você Aí!, de William Saroyan, dirigida por Idelcélia Santos e A Última Grava-
ção, de Samuel Beckett, encenada por Terezinha Lopes. O texto de Beckett



175

proporciona ao aluno-ator Harildo Déda uma criação expressiva, ainda que
o intérprete estivesse distante da faixa etária do protagonista, o que lhe exigiu
um elaborado trabalho de composição.

Outras quatro encenações, orientadas pelos docentes, com a participa-
ção de alunos, quer na direção, quer no elenco, dinamizam o espaço artísti-
co-pedagógico. Tal efervescência leva Chediak a pensar na possibilidade de
criar o Teatro Universitário, um centro de pesquisas teatrais. Dele participari-
am atores baianos selecionados, não pelas relações pessoais, de confiança
ou por serem �gênios da província�, como registra o Jornal da Bahia
(22.11.1969), mas pela capacidade de trabalho em equipe, um plano ambi-
cioso, inscrito nas perspectivas que o Departamento de Teatro apresenta para
1970, embora não tenha se concretizado em sua totalidade.

A década de setenta inicia com Chediak divulgando um relatório das
atividades realizadas pelo Departamento de Teatro no ano anterior. Sua expo-
sição está centrada em três metas e nos obstáculos para cumpri-las: 1) o teatro
na sua acepção mais extensa, como atividade grupal; 2) a ideologia e a prática
vivificada na �destruição da ênfase sobre as idéias de como fazer teatro e
supervalorização da técnica-criadora na forma de fazer teatro nas disciplinas�;
3) o descondicionamento da tutela educacional do Ensino Médio, prefigurado
na idéia dos estímulos criadores em substituição à rigidez conceptual dos da-
dos operacionais para os trabalhos de palco e representação.

Antes de apresentar os impedimentos para a realização dos trabalhos,
clarifico, de antemão, que eles são indicadores das tensões provocadas no
interior da Escola de Teatro pela ação dessa figura controvertida e carismática
que é Chediak. Sua inserção na Escola não se deu de forma tranqüila, tal a
força das suas convicções versus o conservadorismo da instituição. À guisa
de esclarecimento, aviso que o discurso de Jesus Chediak, em 1970, permeado
de imagens herméticas, é descontínuo, visionário, mas não destituído de for-
ça. Vejamos os obstáculos expostos por Chediak.

Com relação à primeira meta, a resistência se deu por parte de alguns
professores e alunos, defensores das �informações mitificadas pelas auréolas
bordadas do velho teatro de Moscou� � o Teatro de Arte �, locus das pesqui-
sas stanislavskianas, postas em xeque no momento, mas reverenciadas pelos
que tinham sido formados na Escola do �tempo de Martim Gonçalves� e
assumido a docência. Esse inconveniente resultou num confronto entre os
que tutelam um teatro academicista e os que pleiteiam um teatro de vanguar-
da. No tocante à segunda meta � ideologia e prática �, a resistência está
centrada nos alunos, �pelo distanciamento dos trabalhos de palco, compen-
sada numa supervontade de fazer teatro que se realizava em valores verbais
sobre o palco e a representação, mas nunca chegava a via de fatos�. Isso
resulta no descondicionamento do perfeccionismo teórico para almejar uma
prática-teoria mais efetiva. E, finalmente, o afastamento da tutela educacio-
nal do Ensino Médio, impedido de se concretizar, �pela falta de iniciativa dos
alunos para a realização criadora�, resultando num aproveitamento mediano
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por parte de alguns alunos-atores e descontentamento de outros, �cujas fixa-
ções estagnadas se descompuseram�, seja lá o que isso queira dizer.

É nesse contexto em ebulição, com Jesus Chediak como um dos mentores
do Plano Piloto � CLATOR, que o Departamento de Teatro produz a monta-
gem de Everyman, moralidade inglesa de autor desconhecido, datada do
século XV. Intitulada por Chediak de Todo o Mundo com Pedro, a montagem
é encenada com alunos do primeiro ano dos cursos de Formação do Ator e
Direção Teatral. Completa-se o elenco com atores convidados, no intuito se
formar o laboratório experimental do Teatro Universitário.

O encenador concebe seu espetáculo como uma alegoria, explicando-a:

No desenvolvimento da ação [...] todos os elementos in-
tegram a cena em sua linguagem figurada e metafórica
em que as coisas têm uma segunda significação que não
é mostrada ou assinalada na representação [...] A alego-
ria começa com um trono da terra, da força, das dinasti-
as e dos faraós. E continua pelos reinos das águas, das
flores, do sentimento, da culpa e do perdão. Depois, en-
tra pelo trono de Aquários, onde o fogo e a água, num
encontro imortal, abre uma janela pelo ar, levando ao
vento do reino primitivo. (Jornal da Bahia, 24.04.1970)

Todos os elementos alegóricos, segundo Chediak, nada significam no
�contexto material da vida social [...], pois tudo é colocado no transcendente.
Em verdade, é muito amarga a realidade, e se deve dizer coisas alegres ou
simplesmente uma coisa que não sei o que será�.

O discurso tecido em torno de Everyman ou Todo o Mundo com Pedro
está permeado de imagens que indicam a busca por um novo repertório, o
resgate de civilizações antigas, de contextos simbólicos, étnicos e místicos,
transitando por horizontes amplos e além do discurso racional, porém sem-
pre apontando para um futuro mítico Esses temas aparecem como referenciais
instauradores de outros códigos para guiar o processo criador do artista,
como se pode ler na fala do encenador (Jornal da Bahia, 24 e 25.05.1970):

Everyman (cada um, em inglês) se traduz por TODO O
MUNDO [...]. Por isso celebramos para outras caravelas o
ritual de EVERYMAN na cidade do Salvador. E para curtir o
veneno oculto de Aristóteles, que esconde a nova Jerusalém
para os habitantes da Velha Babilônia, responsáveis incons-
cientes pelo nevoeiro que esconde a capital da Terra Prome-
tida, estamos realizando a moralidade medieval do fim para
o principio. Isto para sacar Ariadne em nossa viagem de volta
ao Monte Pascoal e fazer a nossa passagem por dentro de
uma nova rota, para uma nova raça. (Grifo meu)
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Nessa construção metafórica, publicada também no programa da peça,
vêem-se alguns dos temas tão a gosto do imaginário contracultural, desem-
bocando sempre no desejo, na procura, no anseio por novos caminhos e
pontos de partida para a constituição de um novo sujeito. Podem-se ler, nessa
construção alegórica, imagens sugeridas que nos levam a entender um signi-
ficado por outro. Ao falar sobre essa Jerusalém oculta pelo saber aristotélico,
não está Chediak querendo refletir sobre o Brasil oprimido por um regime
civil-militar violento, repressor? Ou sobre as formas de opressão ditadas pe-
las estruturas do conhecimento que deita raízes no racionalismo iluminista?
Na impossibilidade de referir-se à realidade de forma objetiva, o encenador
toma uma coisa para dizer outra. Ao interpretar a obra, alegoricamente,
Chediak afasta-se do texto literal e arbitrariamente trabalha seus significados
para longe do �ideal de eternidade que o símbolo encarna�. (GAGNEBIN,
2004, p. 31) Cria oposições. Ao evocar o mítico fio de Ariadne como guia
para o Monte Pascoal, ícone da nossa genealogia e lugar de �uma nova
raça�, o encenador sinaliza para aquilo que se verá mais tarde nas
prefigurações do que veio a se denominar Nova Era. O desejo de ver um
Brasil novo conduz o discurso para essa imagem inaugural e paradisíaca do
país. Ecos de messianismo surgem como tônica muito forte na encenação.
Evoca-se a figura do Cristo, aquele �que instaura um reino onde não há lugar
para os covardes�, como afirma Chediak, completando:

A bravura, hoje, como em Cristo está no vôo pacífico das
pombas e do Fogo do Espírito Santo que o homem rece-
be além dos circuitos fechados de nosso mundo que se
incendeia. Cristo está preso em nós pelos circuitos elétri-
cos do conhecimento que separam Everyman de Todo-O-
Mundo [...]. Em nossos dias conturbados pelos �ismos�
quem pensa que ainda há uma única pessoa por fora do
BOM FIM, é porque ainda não entrou na caravela da
Boa Viagem com o Senhor dos Navegantes, para encon-
trar o Porto da Barra onde há um Farol. (Jornal da Bahia,
07 e 08.06.1970)

Reincide na argumentação outra imagem alusiva ao Brasil do Descobri-
mento, com a menção ao Porto da Barra, antiga Vila do Pereira, próximo ao
Farol da Barra, local de referência para os primeiros colonizadores. A
moralidade medieval serve aos propósitos de Jesus Chediak. Por meio dela,
o encenador mostra o monólogo de cada homem, �só [existindo] TODO O
MUNDO com seus fantasmas. Na medida em que ele os enfrenta, como
sabe, e os resolve, deixa sua condição de homem condicionado, pelo condi-
cionamento de sua Liberdade em Deus�.

Para dar forma cênica a suas idéias, o diretor concentra-se no
despojamento dos atores. Mobiliza suas forças físicas e espirituais para a
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realização do ritual celebrado coletivamente. Esse fato leva Bisa Junqueira
Ayres a comentar sobre a postura dos intérpretes no exercício da humildade e
da pobreza, tradução das idéias grotowskianas que, para ela, possibilita o
rompimento do �triunfalismo ingênuo e ufano, o velho teatro estabelecido. O
drama se faz a serviço do homem e não para deslumbrá-lo com o brilho de
moedas falsas�. (Jornal da Bahia, 07 e 08.06.1970)

Chamam a atenção, nos relatos da imprensa, os tópicos referentes aos
elementos constitutivos do espetáculo. É mencionada a presença de uma car-
ranca (escultura colocada na proa das embarcações, com a intenção de afas-
tar maus espíritos) do rio São Francisco e de uma estátua grega de luto. Bone-
cos pendurados no teto �pareceram enforcados sobre a bandeira nacional
fincada no centro da platéia�, descreve Alberto Baraúna. Na sua avaliação, a
montagem apresenta-se caótica; mesmo assim, revela-se como uma alegoria
numa �perspectiva escatológica�. Para Baraúna, a presença de um espelho
que percorre a platéia é um �achado fabuloso�, mas o crítico não esclarece o
leitor sobre esse �achado�. Outro elemento inusitado do espetáculo é sua ilu-
minação, assim descrita por Jorge Gáspari70: �A iluminação era feita pelos
atores. Havia cordas amarradas nas varas de iluminação e ao nosso pescoço.
Conforme a movimentação, os refletores iam de um lado por outro.� O proce-
dimento de acoplar as partituras físicas do ator ao movimento das varas que
sustentam os refletores, gera apreensão na platéia, visto que se espalhara a
notícia de que o diretor pretendia incendiar a casa de espetáculo.

Na visão de Jorge Gáspari, a montagem era um ato político �porque
havia uma liberdade de criação�. Para ele, o trabalho desenvolvido por
Chediak em Everyman apontava para a desrepressão dos sujeitos. Conforme
suas palavras, o diretor colocava os atores no palco afirmando:

�Este palco é o espaço de liberdade que vocês não têm,
esse espaço significa a liberdade. Aqui pode tudo. Este
tablado é anárquico no melhor sentido. Pode-se fazer tudo�.
É óbvio que saía tudo o que não podíamos fazer lá fora,
desde xingar o Presidente, até mostrar a genitália. O espe-
táculo foi levado no mesmo grau que nos laboratórios. Tanto
assim que houve uma única apresentação. Eu me lembro
na época que ele trabalhou com Walter Grim, conhecido
transformista aqui na Bahia. Foi um problema sério com a
censura que não queria aceitar, pelo preconceito com re-
lação ao homossexualismo. Eu me lembro que houve ce-
nas em que os atores puseram a genitália de fora, isso em
1970, era Médici. Houve uma cena que eu fiz, uma cena
de incesto. Só que a minha mãe era a bandeira brasileira,

70 Em longa entrevista (30.08.2006) ao autor, Jorge Gáspari, professor, diretor teatral e ator, rememorou
o processo de construção do espetáculo. Participante do elenco de Everyman, Gáspari nos informa
sobre as marcas deixadas por Chediak em sua formação.
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a Mãe Pátria. Eu ficava me esfregando na bandeira posta
em cena, como metáfora de um incesto.

Os órgãos censórios entram em ação e o espetáculo, mesmo finalizado,
não estréia, embora se realize um ensaio geral com a presença de artistas,
amigos, parentes dos atores, além de críticos. Na ocasião, Sóstrates Gentil
escreve sobre o texto, citando os estudos de Robert Pignarre e James Lever71

sobre moralidade como gênero teatral e especificadamente sobre Everyman.
Enquanto aguarda a liberação, o espetáculo continua sendo ensaiado.

Segundo o chefe do Departamento de Teatro e diretor da peça, evitou-se a
presença até mesmo de artistas na platéia, para que os ensaios não se tor-
nassem representações fechadas, um ato de desobediência civil, uma atitude
arriscada, tendo em vista as circunstâncias repressivas da época. Sobre esse
assunto, trago a visão divergente de Gáspari:

Nós fizemos o ensaio pra censura relativamente bem com-
portado, mas a Censura ficou de olho, tanto que na tarde
da estréia, veio a ordem de proibição. Nós estávamos nos
camarins nos preparando e ele [Chediak] não nos disse
nada. E, num ato de coragem, de destemor, de ousadia ou
de loucura, abriu os portões e mandou o espetáculo acon-
tecer. E a Censura estava lá. Os camburões da polícia es-
tavam ao lado da Escola. Não sei por que não interrom-
peu o espetáculo e nos levaram. O censor me viu trepando
com a bandeira, viu atores com a genitália de fora, fazen-
do gestos obscenos, mulher lambendo língua de mulher.
Era o espaço da liberdade, da desrepressão, era um ato
de desrepressão. Às vezes fico pensando se foi isso mesmo
que aconteceu ou estou viajando. Naquele exato momen-
to ele se aproveitou daquela peça, daquela situação pra
tirar desforra, pra gozar com a cara da ditadura, pra pro-
vocar a onça com vara curta.

Tal postura apresenta-se com intenção política, com todos os riscos que
ela possa ocasionar, já que Jesus Chediak não era apenas o responsável
pela encenação, mas chefe do Departamento de Teatro e professor, segundo
as circunstâncias relatadas por Jorge Gáspari. Indagado sobre as possíveis
relações entre o texto-encenação e a situação brasileira, ele informa:

71 Conforme Sóstrates Gentil, Robert Pignarre vê em Everyman �a tragédia do pecador, esboçada em
vigorosos golpes de podão�. Para James Lever, a moralidade é qualificada pela crítica moderna como
uma tragédia deixada pela Idade Média, mas distanciada da conceituação aristotélica. Conforme Lever,
citado por Gentil, o desconhecido autor da peça �lançou adiante das virtualidades do gênero e do
tempo, e colocou-se face a face com o impossível. Fez da suprema tragédia do homem seu diálogo
incontornável com a morte, o tema da peça [...]. Ao delegar ao seu singular herói sem nome a tarefa do
supremo confronto, logrou inserir-lhe profunda humanidade�. (Jornal da Bahia, 18 de julho de 1970)
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Olha, por um lado, sim; por outro, era muito diferente.
Por um lado, ele dizia que era o exercício da liberdade
que não tínhamos lá fora, que era o espaço onde podía-
mos fazer tudo. Por outro, ele vinha com um discurso
sebastianista, salvacionista. Ele entrava num delírio reli-
gioso. Ele dizia que aquela peça tinha sido escrita por um
anônimo, mas que ele sabia quem era o anônimo. Ele
dizia ter tido uma visão do Arcanjo Gabriel que mostrava
quem era o anônimo e que aquela peça antecipava a Era
de Aquário e o século XXI. Dizia que no texto havia uma
série de mensagens cifradas que apontava para essa Era
e que ele era um precursor dessa época. Veja que incon-
gruência: por um lado, havia uma intenção clara de afron-
tar a polícia, a censura, o regime. Por outro, havia essa
instância mística que se contrapõe de maneira flagrante
ao outro objetivo. E aí f icava uma coisa meio
esquizofrênica. A montagem foi meio esquizofrênica, e
interessante é que ninguém conseguia descobrir onde
estava essa questão mística. Ele vinha com um discurso
sobre Terceiro Milênio, Era de Aquarius [...].

Para Jesus Chediak, a censura não compreendeu sua leitura da
moralidade medieval. Encenada do fim para o princípio, a peça foi concebi-
da como uma celebração para �ser apresentada no ano de 1984, em termos
de avanço cênico e de plano mental�, mas sem a pretensão de atingir nin-
guém, civil ou militar, vivo ou morto, como informa a Tribuna da Bahia de 11
de junho de 1970.

Nesse momento instaura-se mais uma crise no interior do Departamento
de Teatro. As ações desencadeadas por Jesus Chediak extrapolam a cena
circunscrita ao palco, para avançar sobre a vida escolar. Suas idéias
contraculturais, presentificadas nos acontecimentos espetaculares que fez sua
postura mais afinada com as manifestações do underground, seu comporta-
mento anticonvencional, não cabem no interior da instituição.

A tentativa de dar corpo a um projeto agenciado por outro viés leva
Chediak a lutar contra as contradições surgidas no processo de contestar a
estrutura da Escola, a sua burocracia, a atitude nostálgica de se olhar para o
�tempo de Martim Gonçalves� como algo intocável, a inação decorrente dessa
atitude, os processos criativos assentados numa prática claudicante. Para fa-
zer frente a tal estado de coisas, Chediak manda arrancar o forro do Teatro
Santo Antônio para compor o espaço cenográfico de Everyman ou Todo o
Mundo com Pedro. Simbolicamente, põe abaixo a estrutura da Escola de Te-
atro, para gerar um trabalho que, segundo ele, seria �uma proposta de de-
molição de tudo que estava ali, para o nascimento de um novo ciclo�. Tais
atos provocam polêmica e alimentam o imaginário de alunos, dos professo-
res e dos integrantes do meio teatral. Afirmou-se, na época, que Chediak iria
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pôr fogo no guarda-roupa da Escola, para exorcizar os fantasmas. A somatória
dessas atitudes desencadeia reações. Elas vão de encontro aos interesses do
grupo mais conservador no interior do Departamento e à própria realidade
histórica. Passo a palavra a Chediak, o Chediak de 1987:

Então houve um fato que mudou vertiginosamente a mi-
nha postura com relação à Escola, que foi um momento
em que os alunos se reuniram numa assembléia e me
pediram para colocar na porta da Escola um guarda [...].
E isso é um negócio assustador. E por que isso? Porque
todos os dias entravam na Escola o Rogério Duarte, meu
amigo, e o André Luiz de Oliveira, os Novos Baianos e
Baby, nesse tempo nem era a Baby [...] Nesse tempo, de
vez em quando, queimavam um fuminho, o que eu tam-
bém fazia, queimava um fumo tranqüilamente, não os-
tensivamente.

Colocar um guarda na porta da Escola, um ato inconcebível para o
Chefe do Departamento, torna-se um ponto de tensão na conturbada cena
escolar. O fato desdobra-se, primeiro, na atitude de Chediak em proibir a
entrada de alunos fora do horário de aulas e, no segundo instante, leva-o à
radicalização: �A partir daquele dia eu falei �não vou dar mais aulas para
esses alunos��. Em 1987, Chediak revê sua postura: �Eu era muito jovem, se
fosse hoje, com a vivência que eu tenho [...] não teria feito isso, envolvia eles
de alguma forma. Eu acho que o trabalho merecia�.

Chediak afasta-se da Escola, mas não da Bahia. Antes que o ano de
1970 se encerre, ele mostra, no Teatro Castro Alves, sua leitura do mito de
Prometeu. Se o diretor que lhe antecedera, Antônio Barros, deixara o cargo a
pedido manifesto dos corpos docente e discente, conforme Sóstrates Gentil
(Jornal da Bahia, 29.07.1970), Jesus Chediak exonerou-se, acusando os pro-
fessores de �indisposição para o trabalho. Falta de élan artístico�72. O que
houve na verdade foi o choque entre concepções divergentes,
impossibilitadoras da disposição para o trabalho artístico. A situação agrava-
se com a realização do happening que rememorou a Primeira Missa no Bra-
sil. Sobre o acontecimento e os motivos de sua realização, Gáspari relata:

Chediak falou, ou havia falado, que tinha ido até a sala
de costura [...] Isso eu soube depois. Na sala, abriu a
janela e teve a visão de um índio dentro de uma estrela,
lembra até a música de Caetano, pedindo para fazer essa
missa, tanto que ele fez. Ele pegou os atores que estavam

72 Outra versão sobre a saída de Chediak levanta a possibilidade de ele ter sido retirado do cargo pela
Polícia Federal. Na entrevista com Jorge Gáspari, tal fato é mencionado.
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fascinados pela sua proposta, entre os quais este que vos
fala, perdidos, mas paradoxalmente fascinados com aquilo
tudo, vestiu todo o mundo de índio, colocou uma cruz,
uma réplica do quadro de Pedro Américo. Vestiu e pintou
todo o mundo de índio e chamou um padre franciscano
para celebrar a missa com todo o mundo trepado nas
árvores. O padre fez um sermão muito bonito, falando
sobre a necessidade de cristianizar e foi embora. O inte-
ressante é que, depois que terminou a missa e o padre foi
embora, todos nós vestidos de índio fomos fazer a limpe-
za da Escola de Teatro que Jesus mandou fazer. Aí já en-
trou um culto afro-brasileiro. O pessoal com jarrinhas de
água e folhas de comigo-ninguém-pode e vassourinha,
para fazer a limpeza, porque a Escola estava cheia, se-
gundo Jesus, de eguns, de espíritos da época de Martim
Gonçalves, espíritos velhos, atrasados, que emperravam
o progresso da Escola. Aí fomos todos fazer essa limpeza
astral das dependências. Interessante é que eu vi, em al-
gumas pessoas, não sei se manifestações esquizofrênicas
ou transes psíquicos [...] As pessoas começaram a falar
línguas esquisitas, torcerem-se todas, como se estivessem
tomadas por entidades. Aquilo me impressionou bastan-
te, e eu no meio deles. E houve uma proposta de Jesus de
queimar arquivos, umas bonecas grandes, adereços que
havia na sala de figurinos.

A queima das �energias ruins� atrai mais resistências e provoca a saída
do chefe de Departamento. No entanto, sua herança não se restringe a esses
atos considerados irracionais pelos seus oponentes. Para Jorge Gáspari, seu
aluno, o aprendizado se deu, principalmente o que mostrava �como não
fazer teatro�. Sua avaliação positiva resume-se na seguinte feição: �Aprendi o
mais importante: no teatro, a procura, a pesquisa, a inquietação são funda-
mentais. Havia um processo de autoconhecimento, a vontade de achar.�

Tomando as idéias teatrais em voga naquele momento, vejo que houve o
intuito de colocar no interior da Escola de Teatro um novo saber fazer teatro.

Cena 3 � Cena 3 � Cena 3 � Cena 3 � Cena 3 � ShambalaShambalaShambalaShambalaShambala

O mito de Prometeu é o tema escolhido por Chediak para sua última
incursão pela cena teatral baiana. Compilação de textos sobre a lenda do titã
grego � que roubou dos deuses o fogo para dá-lo aos homens �, o espetácu-
lo recebe o nome de Rito de Shambala e toma por base a tragédia de Ésquilo.
No final da representação, inclui-se o poema Canto da Liberdade, de William
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Blake. Orçada em 30 milhões de cruzeiros, a produção tem a chancela de
Bisa Junqueira Ayres e Jesus Chediak, como informa o Jornal da Bahia, na
edição de 19 de novembro de 1970. A reunião de um elenco de vinte atores
leva Bisa a explicar sua decisão de montar uma produção desse porte, visto
que a experiência de Macbeth � para ela uma realização válida � demonstra-
va que �alguns setores da sociedade baiana já compreendem e apóiam estas
iniciativas artísticas�, de vanguarda, concluo. Coincidentemente, durante os
ensaios de Shambala, a montagem de Macbeth retorna ao palco do Teatro
Castro Alves depois da �quarentena� do elenco e de seus produtores. Agora
sem a cena da imolação do cordeiro e com a substituição de seis atores, o
espetáculo ainda provoca reações na imprensa.

Pensado como um ritual ao som de música grega, Rito de Shambala73 é
cercado de muito mistério e de apelos publicitários. Enfatiza-se o caráter revolu-
cionário da montagem. Um happening é anunciado para acontecer na véspera
da estréia. Na leitura vertical do encenador, Prometeu é mostrado �nas diversas
categorias simbólicas de toda a riqueza do mito�. O titã não é apenas o que
rouba o fogo dos deuses para doá-lo a humanidade, não é apenas a semelhan-
ça trágica da paciência de Jó, não é só o que foi punido e profetiza nem é o que
se liberta, mas �é a síntese e o desdobramento deste total humano representado
por todos os signos através dos quais sugere e comunica a conexão destes as-
pectos�. Shambala, para o autor do espetáculo, é o grande sol dos iniciados.
Não é um lugar ou um ponto de onde partem ou chegam as almas. No entanto,
é um �portal� de entrada para a Nova Era, para o Novo Milênio.

Ancorando sua encenação nas tradições míticas, esotéricas e religiosas
do cristianismo, do budismo, do judaísmo e grega antiga, Chediak, mais
uma vez, lança mão dos recursos grotowskianos para mostrar o Prometeu
órfico, bíblico, dionisíaco, histórico, mitológico, oracular e humano, como
afirma. Na sua escritura cênica, procura fazer a ponte entre o antigo e o
contemporâneo, além de estabelecer analogias entre a personagem mitoló-
gica e o acorrentamento do homem na alienação e na massificação da mo-
derna sociedade industrial. Para dar corpo a esse ideário e materializá-lo em
cena, Chediak constrói um palco dentro do palco e localiza, nesse espaço, o
�campo dos deuses e o campo do profano�. Nos planos criados pelo artista
plástico Genaro de Carvalho, as cenas desenrolam-se sublinhadas por músi-
ca grega, complementada por composições de Walter Smetack74. Projeções

73 ELENCO: Mário Gadelha (Prometeu), Carlos Ribas, Maria Manuela, Madalena Rocha, Selene May,
Geraldo Machado, Luís Paulo Eduardo, Adma Ganem, Marisol, Lícia Maria, Dagoberto, Deni Araújo,
Regina Castro, Dario Guimarães, Robério Marcelo, Orlamildes, Ubirajara, Teresa, Eulisa. EQUIPE TÉC-
NICA: João Jorge Amado (Assistente de Direção), Genaro de Carvalho (Cenário e Figurinos), Bisa
Junqueira Ayres (Produção), Jesus Chediak (Direção). Estréia: novembro de 1970.

74 Em nota publicada na Tribuna da Bahia (17.10.1970), registra-se o desligamento do compositor
Walter Smetack e do percussionista Djalma Correa da equipe de Shambala. Informa a nota que Smetack
declarou que �a peça nada tem a ver com Shambala e o nome é apenas utilizado pelas suas vibrações.
Shambala é algo oculto, que Jesus Chediak não sabe o que seja e poucas pessoas no mundo sabem o
que é�.
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de imagens sobre o cenário e sobre o corpo dos atores acentuam o surrealismo
e o clima fantástico requeridos para a encenação. Essas imagens � da vida
urbana, das armações metálicas, da violência que agride o homem e seu
cotidiano � são usadas para ressaltar o �realismo das coisas palpáveis ao
homem, as que o rodeiam e aprisionam�, sentencia Chediak.

O universo cênico criado por Jesus Chediak e vivificado no corpo dos
atores recebe a contribuição dos trabalhos de Alícia Monteiro e Norberto
Campos, integrantes do Living Theatre, que vieram à Bahia para buscar uma
nova fonte de energia pura e bruta, no dizer do Jornal da Bahia (11 e
12.10.1970). Argentinos, os artistas se aproximam, no Brasil, do grupo de
Julian Beck e Judith Malina por intermédio do Grupo Lobo, reunidos para
desenvolver um trabalho com o Grupo Oficina. Diante das impossibilidades
surgidas no interior da vida comunitária dos grupos, o trabalho artístico-co-
munitário é interrompido (SILVA, 1981). O Living Theatre segue sua trajetória
pelo Brasil (São Paulo, Rio de Janeiro e Ouro Preto) até ser expulso do país
depois da prisão de seus componentes. A chegada dos dois artistas argenti-
nos a Salvador é resultante da diáspora que fez do Living um grupo itinerante,
à procura de outras identidades para realimentação de seu trabalho. Essa
ação itinerante será vivida pelo Grupo Oficina em seus deslocamentos pelo
país. A vontade da itinerância baliza também as decisões de José Possi Neto
em seu deslocamento de São Paulo para a Bahia em 1971. Vejamos:

Eu decido sair de São Paulo pra fazer um teatro[...] Eu
não queria ser assistente de ninguém, eu não queria fazer
um teatro de palco italiano. Eu estava atrás de um sonho,
a partir das teorias de Artaud, a partir das leituras de
Grotowski, a partir do contato com o Living Theatre. Na
época, eu conheci dentro desse grupo o Eduardo Esteves
de Almeida e, quando o grupo estava se desfazendo, como
a minha posição era a mais ferrenha de ter um grupo
itinerante, quase saltimbanco, que eu não sabia se que-
ria fazer circo ou teatro, e ele concordava com minha
posição, nós decidimos ir pro Nordeste.

Segundo Norberto Campos, o Living veio à América do Sul e concretamen-
te ao Brasil porque são locais que reúnem as condições mais florescentes para
que se realize um trabalho, �já que toda uma sorte de elementos estão gastos,
tanto na Europa quanto na América do Norte�. �Uma espécie de cansaço cultu-
ral� empurra esse grupo em busca de �alimento� e de afinidades eletivas para a
consecução das utopias, distantes das instituições e da cultura oficial. Ponto de
vista acatado por Jesus Chediak, quando se posiciona favoravelmente com rela-
ção a essa procura pela realidade latino-americana. Busca movida por uma
nova postura, �uma nova razão [...]. A razão sensível, ao invés daquela razão
dialética e repressiva dada pelas ideologias em termos de sistema�.



185

Esse diálogo no palco da contracultura acena para o pensamento que
volteia o mundo a partir de 1968. Aponta para a autonomia dos sujeitos no
enfrentamento da repressão da lógica discursiva ocidental que, segundo
Chediak, �cinde todo o contato do homem com a natureza, se interpondo na
celebração homem-natureza, criando o processo dual. Desta lógica nasce
toda a estrutura limitativa do pensamento�, que ele quer romper e mostrar
com Rito de Shambala, o veículo para a transformação não apenas do pen-
sar-fazer teatral, mas do indivíduo e do coletivo, seguindo as suas pegadas.

O elenco absorve o discurso instaurado durante os ensaios. São as tran-
sas configuradas na cena em transe. Os atores já não separam o teatro da
vida, lançam-se no trabalho sem os limites impostos por um sistema que
separa a personagem do ator. Nega-se a compartimentalização: �Já assumi
tudo, a começar de mim mesmo. E não acredito mais no ator cortesão. Agora
me atiro ao trabalho de teatro com tudo o que tenho. As cicatrizes que a vida
deixou em mim viraram tatuagens e têm um gosto bom�, afirma Mário Gadelha,
o Prometeu de Shambala. Refletindo sobre a afirmativa de que ele estava
pronto para ser Prometeu e punha magia em cada gesto, Gadelha expõe:

Minha magia foi encontrada nos meus infernos. Como é
que você pode saber do céu se nunca foi ao inferno? É o
velho tema dos contrastes. Há conhecimento que só a
vida e a relação entre as pessoas nos dão. E estes a gente
não aprende num método, num programa educacional.
Eles vêm na respiração, no contato da pele, no sensorial
e no abstrato da idéias fluidas. Atualmente sou Prometeu,
não sei se o de Ésquilo ou o que Jesus Chediak concebeu
[...]. Estou inteiro e muito na minha. Já amo o espectador,
para o qual não vou representar um Prometeu, mas que
vai ter contato com o próprio Prometeu. Qual exatamen-
te? Este, que pode ser muitos e é um só. (Jornal da Bahia,
18 e 19.10.1970)

Esse depoimento, na voz do ator formado pela Escola de Teatro durante
a gestão de Martim Gonçalves e com passagem pelo Teatro Vila Velha, onde
foi dirigido por João Augusto, nega a afirmativa de que o discurso contracultural
é desarticulado, dizendo tudo para nada dizer. Pode-se discordar ideologica-
mente do que ele veicula, mas não há como negar-lhe coerência, um saber
esclarecido próximo-distante do �desbunde� da época, mas não alienado.

Discorrendo sobre Shambala, Bisa Junqueira Ayres reconhece que o
encenador parte de um texto clássico, mas as palavras de Ésquilo tornam-se
os sons do homem contemporâneo, �do complexo dos elementos diversos
que o compõem, como ele sente e se manifesta�. Para que esses sons che-
guem ao público de forma viva, cabe aos intérpretes a responsabilidade de
fazer a dramaticidade instaurar-se numa corrente, à qual estão ligados, como
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um fato gerador de ações que se propagam pela platéia, magnetizando-a,
eletrizando-a.

Os espectadores, não mais aceitos como um elemento passivo, são to-
mados como co-participantes e, junto com os oficiantes (atores), �comun-
gam do tempo e do espaço sagrados�. Vê-se que, na cena baiana, reverbe-
ram as idéias contidas nas teorias do teatro dos séculos XIX e XX na vertente
do �grande sonho litúrgico�, no dizer de Roubine (2003, p. 158). Os artistas
pensam-fazem um teatro que se quer antiburguês, anticomercial, para afir-
mar a comunhão de uma totalidade �cuja soma, cujas parcelas, cuja logicidade
não precisam ser explicadas�, conforme Bisa Junqueira Aires (Jornal da Bahia,
25 e 26.10.1970), mas que devem ser decifradas pelas platéias que acorrem
aos espetáculos para sentir e perceber, no caso, a �ressurreição de Prome-
teu�. O Rito de Shambala é pensado e construído sob a coloração da contes-
tação e da vanguarda, porém o teatro questionador das premissas do �teatro
morto� vale-se das mesmas estruturas do teatro burguês e comercial. A ob-
servação não invalida nem desqualifica seu feitio dentro do arcabouço do
�teatro vivo�, como faz Matilde Matos. Em longo artigo, ao tratar sobre os
modismos na arte e sobre as práticas teatrais nos grandes centros mundiais, a
jornalista fala de �macaquismo� por parte dos baianos e conclui:

Só agora é que o negócio chega à América do Sul,
aportando em Buenos Aires, passando mais ou menos
incólume pelo Rio, tomando ares de grande novidade aqui
com o �Macbeth� e indo atingir Sergipe, seguindo a tra-
jetória do fumacê. �O Rito de Shambala� foi a filha do
�Macbeth�, mais maltratada que a cigana quando chega
a Taboca do Brejo Velho, tentando misturar Underground
com Living Theatre e psicoterapia Gestalt no que prome-
tia antes. (Jornal da Bahia, 15 e 16.11.1970)

Essa postura revela desconhecimento da realidade teatral mundial,
antropofagizada por expressiva gama de artistas brasileiros no Rio, em São
Paulo e em Salvador. Seus atos criadores tangenciam coordenadas que vão
do teatro assentado nas tendências prefiguradas no teatro-palavra, no tea-
tro-expressão corporal, rótulos que vão sendo pregados aqui e ali para defi-
nir campos que se atritam.

O ator Othon Bastos, em visita a Salvador, é solicitado a falar sobre
temas que rodeiam o teatro de Norte a Sul do país. Sobre o teatro místico,
Bastos posiciona-se da seguinte maneira: �Acho que todas as experiências
são válidas no momento, desde que cada pessoa acredite naquilo que faz.�
Ele diz respeitar esse teatro como mais uma experiência, contudo acredita
que �não dá pé�. Acerca da universalização da obra de arte e do combate ao
regionalismo, Othon Bastos afirma: �Enquanto a gente não se descobrir, não
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pode descobrir o outro�. Essa é a condição para realização de um trabalho
no qual exista a possibilidade de troca, o que não houve, segundo ele, entre
o Living Theatre e o Grupo Oficina, já que o pessoal do Living �queria que os
brasileiros participassem de seu movimento, sem que ele participasse da rea-
lidade brasileira�.

Todas essas questões estão presentes na cena em transe e aparecem no
discurso e na cena. Shambala, após Macbeth, deflagra discussões. A encena-
ção chediakiana faz girar, no cenário baiano, temas que foram preocupações
de Antonin Artaud e, mais recentemente, de Grotowski, entre outros. A afir-
mativa não deixa de considerar que, a partir de 1970, �o sonho artaudiano
alternado pela experimentação grotowskiana desaparece das preocupações
dominantes�, como afirma Roubine (2003, p. 182), completando: �a ascese
sacrificial, transformada em efeito de moda, [torna-se] uma mascarada�, afir-
mação que, para nós, não se confirma na totalidade. Muito ainda se fez sob
a égide desses artistas-pensadores, até meados da década de 70, espraian-
do-se até o presente, como se pode constatar pela diversidade de experiênci-
as teatrais que se realizam e são vividas, não somente na Bahia, mas em
outras regiões do país, numa mostra de que o presente atrai o passado.

Resultado de um �trabalho exaustivo�, ensaiado em torno de um círculo,
Shambala � o espetáculo ritual � adquire forma, preservando, segundo o
encenador, a liberdade de cada intérprete, com exercícios de diversas nature-
zas, para se chegar ao texto e às marcações cênicas. Recorro a Bisa Junqueira
Ayres para fazer uma breve descrição do espetáculo encenado no Teatro Castro
Alves. Após a entrada do público na grande sala, os coros entoam a sauda-
ção inicial evoluindo do fundo do palco para o proscênio e se desagregam
em grupos. Os deuses mitológicos, �sem sofrer o processo humanizador ca-
racterístico do resto do elenco�, desafiam Prometeu. Segue-se o diálogo en-
tre Prometeu (Mário Gadelha) e Hermes (Geraldo Machado). Para a jornalis-
ta e produtora, os dois atores atingem a densidade dramática necessária
para uma �interpretação magnífica�, da mesma forma que Carlos Ribas (Sa-
cerdote).

Para homenagear seus atores-oficiantes, Jesus Chediak e Bisa Junqueira
Ayres fazem publicar, no Jornal da Bahia de 8 e 9 de novembro, um texto
dedicado ao elenco de Shambala, qualificando os atores de santos �que,
com o corpo em holocausto, durante um mês, se preparam para os que che-
gam a Shambala� e celebram coletivamente a viagem:

Santos são vocês que não saltam as muralhas dos senti-
dos quando as portas se fecham e a paisagem incendeia
[...]. Partimos sem quebrantos, cantando o acalanto do
tempo destroçado nos momentos de incertezas. E de nos-
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sos passos pisados rumorejam pesadelos, capa sangui-
nolenta do eterno horizonte que teremos.

Pretende-se que esses artistas se afastem do exibicionismo, do
artificialismo, das armadilhas da dissimulação e da frivolidade da interpreta-
ção cortesã, para galgar ao posto do ator grotowskiano: santo que se desve-
la diante do espectador sem utilizar os truques miméticos de um teatro de
personagens, para evidenciar o �papel� na sua estrutura e autencidade, de
forma a que o espectador possa compreendê-lo e o ato comunicacional se
complete. Esse ator penetra na intimidade da sua experiência, cria partituras
com o corpo e a voz e irradia sua confissão para a platéia.

Com sua ação, o encenador deixa marcas no teatro baiano. Considera-
do louco por uns e artista de seu tempo por outros, Chediak estima como
importante a ação desencadeada pelo grupo formado por Rogério Duarte,
André Luiz Oliveira, Walter Smetack, Bisa Junqueira Ayres, entre outros, res-
ponsável por questionar certos esquemas mentais e certas premissas
encasteladas na ortodoxia marxista. Sobre a figura do louco, Fauzi Arap (1998,
p. 188) tem uma bela imagem:

[...] o Brasil dos anos 70, a par da explosão hippie, foi
palco de extrema repressão política. Aliás, uma imagem
expressiva que me ocorreu na época foi a de o �louco� ser
uma espécie de subversivo do espírito. A analogia entre o
preso político e o louco no hospital, ambos convidados a
renegarem suas convicções, me pareceu certeira.

Para Chediak, esse grupo fez a �abertura� da década75 com um trabalho
cultural. �A gente se baseava principalmente no reforço da identidade do
país�, para a superação dos desajustes de natureza cultural. Exponho seu
pensamento:

Nós tínhamos que inaugurar aquela década, quando exis-
tia uma ditadura, uma força violenta, onde existiam as-
sassinatos e coisas horríveis sendo feitas de uma forma
subterrânea [...], tínhamos que limpar a barra de Salva-
dor. Porque Salvador é o eixo cultural do Brasil. Eu digo
mais, Salvador é um grande ventre de uma mãe que vai
nos levar para o segundo nascimento crístico. A cultura
era o momento de resistência, a cultura era o ponto que
poderia atomizar o sistema, ultrapassar esse poder. O que

75 Na entrevista, Jesus Chediak faz uma comparação entre a abertura que se dá no sistema político
brasileiro a partir do governo Ernesto Geisel, continuada no governo João Batista Figueiredo, e o
movimento desencadeado pelo grupo de artistas em Salvador.
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nós conseguimos, de uma forma ou de outra, foi avançar
culturalmente.

Seu olhar volta-se também para o tema de grande apelo para a juventu-
de da época: a construção de sua identidade, a formação do sujeito que se
afirma e se relaciona com o mundo e com o outro, pondo em questão a
postura dual, que separa, mutila, lobotomiza o sujeito:

Para mim foi realmente uma década em que eu consegui
uma ligação entre a minha pessoa, eu como indivíduo,
como pessoa, a minha identidade e a sociedade. Porque,
antes, eu sentia uma dicotomia muito grande entre mim,
Jesus Chediak, e a sociedade brasileira. E isso obviamen-
te existiu por causa da minha educação, que é uma edu-
cação colonizada. Essa educação foi colocada em xe-
que, porque Salvador é muito forte culturalmente. Saben-
do disso, a década de 70 foi uma década em que eu
consegui me integrar bem nessa realidade que nós vive-
mos hoje [1989], essa realidade cultural. Eu saí da Uni-
versidade Federal da Bahia, aluguei uma casa na Ilha de
Itaparica, onde só tinha negros. Saí de lá e fui viver uns
tempos e conhecer os xavantes no Mato Grosso [...], fui
conhecer os países aqui próximos do Brasil. Foi uma dé-
cada onde eu recuperei a minha identidade. Deixei de
ser um colonizado. Quando eu cheguei a Salvador, eu
era um centrista, fazia ali um teatro do absurdo, mas na
verdade a minha proposta era uma proposta colonizado-
ra. Então, quer dizer que em 70 eu me reciclei.

Com esses longos monólogos, Chediak sai da cena em transe. Chamo
a atenção para os ecos que ele e seu grupo deixam como norteadores de
condutas: a afirmação do indivíduo, o reconhecimento de outras identida-
des, o rompimento nos modos de pensar e sentir a realidade, a ação guiada
por códigos místicos proféticos, sem que esses códigos impeçam a consciên-
cia política e a atuação conseqüente. Revelam-se, nesses ajustes, mudanças
comportamentais tipificadas por conservadores de direita e também pela es-
querda como �porra-loucas�, qualificação recorrente no vocabulário da época.
As comunidades defensoras desse ideário provocam ruídos dissonantes na
sociedade e definem-se �pela unidade do pensamento e da emoção, pela
predominância dos laços estreitos e concretos e das relações de solidarieda-
de, lealdade e identidade coletiva� (MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 63), para
romper com a lógica da racionalidade autoritária, reinventar formas de rela-
cionar-se com as instituições � leis, família, convenções políticas, religiosas,
científicas, filosóficas e artísticas �, posicionando-se afirmativamente no sen-
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tido de transformação ou da destruição do existente no sentido da liberdade
e da autonomia. Sonhava-se, como afirma Jorge Coli, �com comunidades
felizes, assentadas sobre a generosidade e a liberdade de cada um, fora do
alcance das injustiças oficiais�. (Folha de S. Paulo, Mais!, 13.03.2005)

Cena 4 � Invenções: teatro vivo � teatro mortoCena 4 � Invenções: teatro vivo � teatro mortoCena 4 � Invenções: teatro vivo � teatro mortoCena 4 � Invenções: teatro vivo � teatro mortoCena 4 � Invenções: teatro vivo � teatro morto

A cena teatral baiana, nos seus diversos matizes, faz emergir os desejos
de reencantamento do mundo, pelo menos o teatral. Nas experimentações
artísticas, os criadores cênicos imprimem marcas que prefiguram tema e for-
ma nas veredas visionárias de Antonin Artaud e sua fisicalidade teatral, na
restauração das bases rituais do teatro de Jerzy Grotowski, nas liberdades
propostas pelo happening. Mesclam, em seus trabalhos, os elementos do
teatro do pânico de Fernando Arrabal, abarcando �tragédia e guignol, poe-
sia e vulgaridade, comédia e melodrama, amor e erotismo [...], mau gosto e
refinamento estético, sagrado e profano, execuções e celebrações da vida,
sórdido e sublime� (ARRABAL apud CARLSON, 1997, p. 445), fonte próxima
dos artistas francês e polonês, respectivamente.

Correndo o perigo do enquadramento aprisionador de um artista nos
horizontes descritos, vejo que os trabalhos de Ariman e Chediak trilham essas
rotas. O diretor baiano Deolindo Checcucci encaixa-se também nesse nicho.
Desde 1968, quando mostra seus primeiros trabalhos em Salvador, o jovem
realizador aparece na cena incorporando os aspectos inovadores apontados
pelas teorias do teatro que rondam a cena no poente da década de 60 e
firmam-se na seguinte. Suas incursões pelo teatro destinado a crianças e jo-
vens demonstram uma capacidade inventiva que se amplia nas encenações
de O Futuro Está nos Ovos, de Eugène Ionesco, ou em Rito do Amor Amargo,
roteiro de sua autoria.

A encenação do texto76 de Ionesco, autor considerado, juntamente com
Samuel Beckett e Arthur Adamov, como precursor do teatro anti-realista ou do
chamado teatro do absurdo, oferece ao encenador Deolindo Checcucci a
oportunidade de lidar com temas como o da desumanização do humano. Em
texto escrito para a imprensa, o encenador esclarece:

76 Sobre a peça, escreveu Judith Grossman: �Os espectadores [...] acharão esta peça inteligível. Com
uma condição e, para tal, não é preciso fissurar o átomo (basta apoiar o ovo): abrirem mão de captar
cada fala em seu sentido informativo. É a totalidade da peça, mais do que as minúcias de cada fala, que
deverão interrogar a mensagem. Assim serão as falas recapturadas em seu sentido, pois elas também o
têm, embora mais sugestivo do que exato [...] Enfim, é preciso. Urge. Desbaratar a linguagem, esta
esfinge: incomunicação, incômodo, desinformação [...]. Somente a peça, o teatro, a arte, têm um
conteúdo novo que extrapola os seus próprios limites, e, aí sim, é que o teatro perde a sua vez para
veicular algo maior que está para além dele, tendo já estado no seu interior. Algo cuja metáfora pode
ser aproximadamente expressa pelo homem�. (Jornal da Bahia, 18. 04. 1970)
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[...] tenho 21 anos e isso basta. O que fiz ou deixei de
fazer, pouco importa. No momento estou fazendo um es-
petáculo, um trabalho. No momento estou fazendo [...]
uma peça de Ionesco, um autor montado internacional-
mente, de renome, mas isso também não tem tanta im-
portância. A escolha do texto não é pelo nome do autor
[...]. O espetáculo é dinâmico, é movimento, é cor [...].
Vivemos numa época conturbada de crimes, de assassi-
natos, de raptos e débuts. Há uma transformação cons-
tante e a arte, ora, ela principalmente, passa por esse
processo (Jornal da Bahia, 09.04.1970)

Prosseguindo, Deolindo Checcucci valoriza a autonomia do palco, ao
centrar sua ação no trabalho de equipe, no qual atores e técnicos têm inteira
liberdade de criação, em função da proposta e da concepção. Essa liberda-
de não fragmenta a cena, já que cenário, figurino, música e elenco77 �são um
todo, não existe a predominância de um sobre o outro�. O jovem diretor
advoga que o espetáculo �é para ser visto e não teorizado e elocubrado ou
esquematizado, vamos deixar isso para os oficiosos desodorizados em
naftalinas�.

A cena de O Futuro Está nos Ovos, na visão do encenador, exala cheiro
de necrotério. Muitas velas e incensos acompanham o desfilar de mortos
apodrecidos e decompostos, decadentes, saindo de seus túmulos, agredin-
do-se, reprimindo e impondo seus cânceres, suas gangrenas. Para configurar
essa cena, toma-se o palco do Teatro Castro Alves, operado como espaço da
representação e da platéia. Ewald Hackler aproveita a amplidão da caixa
cênica para construir o cenário, utilizando sua experiência como cenógrafo e
o conhecimento do texto, visto que fizera a cenografia para a montagem
francesa, em 195878. Hackler concebe o espaço cênico de forma circular,
tomando a boca de cena como referência. De costas para a platéia, dispõe
cadeiras e, nos três lados do círculo, coloca estruturas de madeira em planos
com escadas direcionadas para o centro, para a direita e para a esquerda.
Entre as estruturas, agrupa mais cadeiras para os espectadores, mantendo-os

77 ELENCO: Raimundo Blumetti (Jacques), Wilson Melo (Jacques Pai), Antonia Veloso (Jacques Mãe),
Maria Idalina (Jacqueline), Mário Gadelha (Jacques Avô), Letícia Régia (Roberta), Harildo Déda (Roberto
Pai), Djalmira Santos (Roberto Mãe), Armindo Bião, Antônio Góes, Ariston Silveira, Margarida Ribeiro,
Sônia Gantois, Simone Hoffman, Bartira, José Wagner, Walter Grimm, Iderval Alves. EQUIPE TÉCNICA:
Jamison Pedra (Programação Visual), Huffo Herrera (Música), Roberto Santana (Iluminação), Ewald Hackler
(Cenário), Zé Maria (Caracterização), Deolindo Checcucci (Figurino e Direção). Estréia: abril de 1970.

78 A montagem de O Futuro Está nos Ovos estreou em Paris sob a direção de Lucien Clerque. O cenó-
grafo alemão radicado em Salvador faz a seguinte observação sobre Ionesco: �[...] É muito calmo,
agradável, fala pouco e não tem imaginação ótica nenhuma, fazendo por isso sempre muitas mudanças
depois que vê como a coisa fica no palco, mas no momento em que vê o cenário já pronto, tem uma
noção exata de como vai funcionar, o que deve ser mudado ou acrescentado, o efeito que ele vai
obter�. (Jornal da Bahia, 21 e 22. 04.1970)
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próximos da área de representação. No centro do círculo, um praticável re-
dondo concentra a maior parte da ação, que não se restringe a essa área,
mas abrange todo o espaço cênico, com os atores em constantes desloca-
mentos pelo espaço, desde o alto das estruturas até o praticável central. Bus-
ca-se a proximidade com o público. Um imenso lustre rosa, tonalidade de
todo o cenário, desce do urdimento.

A visualidade de O Futuro Está nos Ovos concorre para seu sucesso.
Embora o palco do Teatro Castro Alves tenha sido usado por Martim Gonçal-
ves, Lina Bo Bardi e Charles Mac Gaw quando das encenações de Calígula,
de Albert Camus, de A Ópera dos Três Tostões, de Bertolt Brecht, e de Por um
triz, de Thornton Wilder, nos áureos tempos da Escola de Teatro (LEÃO, 2006),
a solução cênica determinada por Deolindo Checcucci vai ao encontro das
questões em voga no tocante à relação palco�platéia. Se não há inovação
por parte do encenador, há invenção na utilização desse espaço, no jogo dos
atores, na concepção dos figurinos e na belíssima cena final, quando ovos
(adereços) são atirados sobre as personagens e sobre o público.

Ao aproximar-se do final do ano de 1970, Deolindo Checcucci inicia a
realização de Rito Amargo, para estreá-la como Amar Amargo, em janeiro de
1971. Autor do roteiro, Checcucci apóia-se na obra poética de Fernando
Pessoa e o faz para homenagear sua amiga e companheira de teatro amador
em Feira de Santana, Margarida Ribeiro, falecida no começo do ano, depois
de ter enfrentado inquérito por sua participação no congresso da União Na-
cional dos Estudantes em Ibiúna, São Paulo.79 Em torno do encenador, numa
associação altamente positiva, estão Lia Robatto, encarregada do trabalho
corporal, Rufo Herrera, responsável pela música, e Francisco Liberato, pelo
cenário.

Checcucci mostra-se mais uma vez distante da solidez das regras tea-
trais: �[...] renego todas as velhas formas de comunicar o teatro, não que elas
não tenham sido válidas, mas já foram válidas� (Jornal da Bahia, 31.10.1970).
Sua fala está contaminada pela iconoclastia que anima uma geração de
artistas no Brasil, no limiar da década 70. Esses artistas percebem as mudan-
ças no país e no mundo e procuram, com suas criações, fazer a arte refletir as
transformações. Para a equipe de criação, Amar Amargo �é uma ampla visão
de um mundo em caos dentro da tecnologia, onde os homens já nascem
doentes�. Para Lia Robatto, a experiência é nova, já que é a primeira vez em
sua vida que é dirigida, e justifica-se: �este é um trabalho novo, em busca de

79 Registrem-se também os falecimentos do ator Adson Lemos, em 23 fevereiro de 1970, e do cenógrafo
e figurinista Miguel Calombrero, em 10 março. Artista atuante no teatro baiano, Calombrero criou e
confeccionou cenários, figurinos e objetos de cena para espetáculos da Escola de Teatro no período de
Martim Gonçalves e esteve junto ao Grupo dos Novos em diversas montagens. Para o Teatro de Equipe,
concebeu cenários funcionais e criativos, demonstrando habilidade no uso das cores. Em julho, o teatro
baiano perde Afonso Ruy, intelectual dedicado ao teatro e à história. Ao ingressar na Academia Baiana
de Letras, Afonso Ruy foi recebido por Aluísio de Carvalho, que afirmou ser o teatro �um marco profun-
do na formação do acadêmico�.
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novas formas não convencionais de uma comunicação com o público [...]
Aceitei trabalhar com Deolindo porque me sinto com liberdade de expressar
a minha criatividade�. Conforme sua opinião, Amar Amargo explora a visão
de um mundo subjugado pelo medo.

A peça é uma tribo �doentia� que mostra as neuroses do
nosso tempo, mostra que as crianças que nasceram de-
pois de Hitler já nasceram �doentes� dentro do útero das
suas mães. Essas doenças têm vários significados: pode
ser uma doença política, social, artística e estética. (Tribu-
na da Bahia, 31.10.1970)

Indagada sobre se a peça se estrutura como um psicodrama, Robatto
afirma: �[...] esta mistura psicodrama-teatro não ficou ainda muito clara.� O
que se vê em cena no salão do Instituto dos Arquitetos, local onde o espetá-
culo é montado, é algo que transita entre teatro e dança, com forte acento na
integração dos elementos visuais e sonoros e no despojamento emocional
dos atores, como descreve seu diretor:

Diariamente, nós procuramos eliminar todo o condicio-
namento passado que dificultava o trabalho de cada ator,
dando uma abertura, preparando cada um deles para
criar sem limitações [...]. Depois do trabalho preparatório
é que começamos a delinear o espetáculo. A inconsciên-
cia do que somos, a dualidade do ser, a realidade até
que ponto nos é palpável e como sentir sua verdade? A
busca interior: uma verdade em nós mesmos, o
extravasamento através do movimento e do som: eis o
que [é] o espetáculo. (Tribuna da Bahia, 21.11.1970)

Convida-se o público a partilhar do despojamento dos intérpretes e ir
ao encontro �da procura do TODO desconhecido oculto em nós mesmos
[...]. Cada espectador encontrará a sua resposta�, sintetizada poeticamente
por Fernando Pessoa � �Quando despertos deste sono, a vida, / Soubermos o
que somos, e o que foi / Essa queda até Corpo, essa descida / Até à Noite
que nos a Alma obstrui, / Conheceremos pois toda a escondida / Verdade do
que é tudo que há e flui?�. (PESSOA, 2003, p. 190) Assim se expressa Deolindo
Checcucci em entrevista para o Jornal da Bahia, na edição de 21 de novem-
bro de 1970. Para o diretor, o espetáculo toca no ponto relevante: �a insegu-
rança resulta no medo�. E esse estado de insegurança não pode ser ignora-
do, embora o país desfrute o período de segurança econômica � o milagre
brasileiro �, embalado pelos sons da vitória da seleção de futebol, com a
conquista do tricampeonato na Copa do Mundo no México.
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A associação Robatto-Checcucci é extremamente salutar para ambos,
tanto do ponto de vista individual quanto dos resultados artísticos. Desde
seus primeiros trabalhos, Robatto aproxima-se da linguagem do teatro sem
deixar a especificidade da dança. Voltando-se para as experiências fortemen-
te marcadas pelo coletivo com ênfase no processo de livre expressão, a core-
ógrafa e professora do Departamento de Teatro, no qual leciona a disciplina
Expressão Corporal, deixa de interessar-se �por formas ou mensagens defini-
das, quebrando com marcações rígidas em busca de maior liberdade e es-
pontaneidade, liberando a dança dos seus moldes estáticos e intelectuais� (A
Tarde, 25.10.1969), como pontua, ao falar sobre Invenções. Esse espetácu-
lo, estruturado a partir da livre expressão e do extravasamento espontâneo
das energias e das emoções, não descarta qualidades �dentro do apuro téc-
nico profissional�, mesmo que se considere a seguinte reflexão de Lia Robatto:

No final dos anos sessenta e início dos anos setenta, pe-
ríodo da arte participativa, alguns segmentos da dança
de vanguarda mais radicais (no qual eu me incluía, na
época) renegaram totalmente o tradicional desempenho
técnico dos dançarinos, com o objetivo de alcançar um
nível de �comunicação não verbal� acessível a todos, in-
térpretes e espectadores, numa ingênua busca de maior
envolvimento com o público. Mesmo negando qualquer
técnica, essa experiência de dança gerou também seus
próprios maneirismos gestuais, que tiveram de ser des-
cartados mais adiante. (ROBATTO; MASCARENHAS,
2002, p. 40)

No horizonte dos anos setenta, o teatro e a dança trilham pelos
parâmetros estéticos centrados na �exacerbação das sensações de ordem
subjetiva, provocada, muitas vezes, pelas experiências alucinógenas ou pela
linha estética da optical art, conseqüência das investigações sobre a percep-
ção� (ROBATTO; MASCARENHAS, 2002, p. 40), contaminando a escritura
cênico-coreográfica de Lia Robatto. Em Invenções (1969), Robatto atua com
Betânia Queiroz, Conceição Castro, dançarinas, e com os atores Jota Bamberg,
Luiz Alberto Viana e Deolindo Checcucci. Inclui também no elenco alunas da
Escola de Educação Artística. Sobre o espetáculo, Sóstrates Gentil afirma:

[...] seria bem interessante que tivéssemos, por ano, uns
três espetáculos de Lia Robatto [...]. Teríamos, pelo menos
condições de desenvolver a sensibilidade artística dos
nossos atores, principalmente daquela gente que vem da
ETUFBa, depois da gestão que precedeu a Jesus Chediak
[...]. Sem exageros, Lia capta todas as deformações a que
estamos expostos, com todas as contrações e preocupa-
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ções sociais, de maneira sutil. São todas as exacerbações
e inquietudes de quem luta por uma libertação de lingua-
gem. (Jornal da Bahia, 01.11.1969)

A intensa e proficiente atuação de Lia Robatto junto ao Grupo Experi-
mental de Dança traz, para a cena em transe uma marca inquieta e criativa.
Em 1970, nas escadarias do Teatro Castro Alves, Robatto encena Paixão,
Morte e Vida no Ano de Aquarius, com música do compositor Lindemberg
Cardoso. Invertendo formalmente os temas relativos ao drama da Paixão, a
coreógrafa engaja-se na discussão de um assunto premente no momento em
que encena sua versão sobre os fatos relativos à Semana Santa: a paixão
relacionada ao começo de uma nova época e o elemento vida como gerador
de novas atitudes existenciais. A Era de Aquarius anunciada no título situa
linhas de pensamento que expressam a reforma do mundo, vislumbrando o
Homem como enunciação de lutas para além dos credos e da resignação.
Para Sóstrates Gentil, Lia acerta, ao �expressar que sobre um ser que perece,
surgirá um novo ser�. Na visão do crítico, há fortes conotações nietzchianas
no espetáculo, tal a evocação em cena do super-homem �capaz de libertar a
todos e a tudo [...]. O espetáculo perde seu sentido religioso formal e ganha
a dimensão de uma realidade� distante do cristianismo oficial, para enfatizar,
na figura reconstituída do Cristo em cena, o novo homem e sua busca pelo
�tempo novo�, a �nova era� como algo a ser vivido no aqui-agora.

Se a cena teatral baiana, entre 1969 e 1970, abriu-se para as invenções
de Deolindo Checcucci e Lia Robatto, aceitou também trabalhos formalmente
enquadrados sob códigos em que a pesquisa da linguagem não era a tônica
dominante. Da mesma forma que a cena teatral baiana deixa-se invadir pelo
�teatro vivo� no que ele tem de mais inventivo e instigante, continua a produ-
zir espetáculos categorizados como �teatro morto�. Na visão de Peter Brook
(1970, p. 2), esse teatro

[...] pode ser reconhecido à primeira vista, pois significa
mau teatro. É esse tipo de teatro a que assistimos com
mais freqüência, e como está diretamente ligado ao tão
desprezado e atacado teatro comercial, pode parecer
perda de tempo criticá-lo.

Esclareço, no entanto, que a definição brookeana não deve ser tomada
simplificadamente, já que inúmeros fatores determinam o que é �teatro morto�.
Em seu texto, o encenador inglês alerta o leitor para a questão, ao afirmar que
�é preciso acentuar que a diferença entre vida e morte, tão clara no homem, é
um tanto obscura em outros campos� (BROOK, 1970, p. 3-4). Mais adiante,
esclarece comparativamente o teatro morto com o problema do �chato mor-
tal�. Vejamos: �cada chato mortal tem cabeça, coração, braços [...] chega
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mesmo a ter admiradores. Entretanto suspiramos quando o encontramos.�
(BROOK, 1970, p. 37) Nesse encontro percebemos que, em vez de estar por
cima, �no auge das suas possibilidades�, o chato está por baixo, exaurido de
suas forças. Brook (1970) conclui: �quando dizemos �morto�, nunca queremos
dizer realmente morto: queremos dizer algo deprimente e ativo ao mesmo tem-
po, mas exatamente por que em atividade é capaz de mudança�.

No rol dessa tendência inscreve-se a montagem de Aquela Garota de
Olhos Grandes, de Rubem Rocha Filho, em dezembro de 1969. Produção do
Teatro Livre da Bahia, traz, em seu elenco, experimentados artistas, como
Sônia dos Humildes e Kerton Bezerra, além de Raimundo Blumetti, dirigidos
por Ruy Sandi. O texto discute questões da vida conjugal em meio à luta pela
sobrevivência. Nas palavras de seu autor, a peça �é um coquetel de todas as
uniões, mal ou bem acabadas, por que passei�. (Jornal da Bahia, 11.12.1969)
E acrescenta:

O fato é que os jovens cônjuges (de menos de 30 anos)
estão criando os próprios padrões de convivência. Não
há exemplos anteriores. O momento é novo, com suas
ânsias, seus perigos, seus desencontros e um certo
alheamento, misto de indiferença e liberdade, talvez
advindo de um fim de mundo sempre prometido, pela
guerra, ou da descoberta de mundos apenas suspeita-
dos, pelas viagens aos astros. Realmente, quem é que vai
se escravizar a uma vida infeliz quando os valores são
reativos.

Para responder à pergunta, Ruy Sandi declara que estruturou a monta-
gem epicamente, aberta, pois assim espera conseguir evidenciar seus valo-
res. Para o diretor, essa forma amplia a dimensão do espetáculo. Seu intento
não convence o crítico Sóstrates Gentil, que faz objeções ao texto � �tema
banal, mal explorado, caindo numa futilidade primária. A intriga é mal
estruturada [...] e se perde. É uma seqüência de idéias tênues que deixou de
merecer por parte do autor o amadurecimento� � e ao espetáculo � �para
fugir ao tradicional [...] caiu no fácil, transformando a produção do Teatro
Livre da Bahia numa função sem o menor interesse�. (Jornal da Bahia,
11.12.1969) Pontua afirmativamente sobre o trabalho de Sônia dos Humil-
des e Kerton Bezerra, mas não deixa de alertar: �Sônia dos Humildes é por
demais madura para fazer a autocrítica desta montagem e se empenhar para
um próximo lançamento à altura do seu nome�. Se a atriz fez o que lhe suge-
riu o crítico, não se sabe, mas o fato é que, no início da década de 70, Sônia
dos Humildes e o Teatro Livre da Bahia juntam-se a João Augusto para a
encenação de GRRRRrrrr! . Essa reunião é decisiva para o Teatro Livre e am-
plia o fôlego do animador do Teatro Vila Velha, até sua morte, em novembro
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de 1978, quando a cena em transe e suas transas já estão diluídas no e pelo
sistema.

GRRRRrrrr!, texto e direção de João Augusto, define-se como uma
colagem. Seu autor coloca-se frente à realização da seguinte maneira: �pre-
tendendo sugerir idéias para um espetáculo que não se realiza � o espetáculo
termina a todo instante, recomeçando logo após � procuramos dar o nosso
recado. Se uma minoria entendê-lo estaremos satisfeitos�. Por informações
de Jurandir Ferreira (Diário de Notícias, 28.10.1970), sabe-se que o público
foi mais pródigo com o espetáculo, referindo-se a ele com entusiasmo e
participando ativamente do acontecimento, embora advirta Ferreira: �o espe-
táculo não tem apelações gratuitas�. Da mesma forma que em Dum, Dum,
Dum, Opus Um, João Augusto estrutura o espetáculo como um show, mas
não se prende à fórmula. Cenas curtas intercaladas por números musicais a
cargo do conjunto Cremes dão conta do tema, que �situa o homem e a
realidade, mas expondo essa realidade como é vista e vivida e não tal qual
ela se apresenta�. (Jornal da Bahia, 25 e 26.10.1970)

Acenda-se um foco nesse palco para iluminar a atriz Sônia dos Humil-
des. Embora não possa classificá-la como uma artista identificada com os
movimentos da contracultura no teatro, a sua forte personalidade de atriz não
pode ficar nas sombras. Egressa dos grupos amadores que faziam teatro em
Salvador no início da década de 50, Sônia incorpora-se à Escola de Teatro
nas primeiras turmas e, nesse locus, dimensiona seu potencial interpretativo
já vislumbrado na cena amadora. Permanecendo em Salvador, Sônia dos
Humildes traça sua rota de artista, inscrevendo-se entre as principais atrizes
do teatro nacional sem se afastar das ribaltas baianas, local onde exerceu o
seu ofício, fugindo

[...] às aventuras artísticas, às propostas �altas�, tendo em
mente que a experiência em arte somente tem significa-
ção, ou mesmo expressão, quando resulta de um proces-
so de treinamento e formação de equipe, e jamais para a
satisfação individual, de experiências exóticas que somente
têm representado prejuízo para o conceito do movimento
de teatro dos dias atuais, sem nada acrescentar, prestan-
do-se apenas para o ridículo, ou para atrair cada vez
mais, censores e antipatias para uma arte que tanto pode
contribuir com a percepção dos fenômenos do espírito e
da realidade. (Jornal da Bahia, 25 e 26.10.1970)

Ainda que ponha em relevo, como delineamento, a figura da atriz, veri-
fico, no texto citado, a tendência mecanicista, dual de olhar o mundo e as
coisas de um ponto de vista somente. Ao exaltar a atriz e o lugar de onde ela
fala, diminuem-se novas vertentes, outras propostas e procedimentos que fa-
zem girar o pensar-fazer teatral, não apenas no momento, mas historicamen-
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te. Essa visão termina por retirar a potência dos movimentos modernizadores
do teatro no século XIX, das vanguardas do século XX e da inquietante cena
que se abre a partir de 1968, para me restringir ao momento em que o teatro
sacode a poeira do tablado com o objetivo de se fazer vivo e atingir seu bem
maior, o público.

É nessa perspectiva que aponto mais dois trabalhos de artistas baianos
no período. O primeiro é Ivo Viu a Uva, de Haroldo Cardoso, último espetá-
culo da temporada de 1969, ano em que o teatro apresentou poucos espetá-
culos significativos em termos de experimentação cênica. O texto de Cardoso
oferece elementos indicadores do rompimento de regras dramatúrgicas, ao
ser construído na perspectiva de ordenar seus temas � refrões populares e
expressões vulgarizadas pelo povo � fora das regras aristotélicas, o que, para
Sóstrates Gentil, é algo �sem nexo interno ou externo�. (Jornal da Bahia,
23.12.1970) Haroldo Cardoso usa os jogos de linguagem, rompe com a
construção lógica dos períodos e das orações, abusa da desconexão. Na
escritura cênica, o diretor toma elementos do movimento hippie e conforma a
cena de maneira barulhenta, na avaliação reprovadora de Gentil.

Não é por esse ângulo que Sóstrates Gentil avalia Os Complexos dos
Outros, de Roberto Assis, pelo contrário. Essa peça, �bem comportada�, é
analisada de modo favorável, donde se deduz que o crítico olha com bene-
volência para o teatro conformado de maneira tradicional. Como especta-
dor, confirmo a leitura de Gentil. Evidencio que o espetáculo recorria aos
apelos fáceis para o agrado do público e confesso que a eles me entreguei.
Na visão de Gentil, a montagem dirigida por Roberto Assis, sucesso da tem-
porada de 1970, é um espetáculo híbrido, com elementos da comédia musi-
cal, da farsa e do boulevard, �de fino gosto na dimensão de André Roussin,
de Feydeau e Labiche, com uma adequação para os nossos dias� (Jornal da
Bahia, 18.03.1970). O hibridismo é percebido também por Jurandir Ferreira:
�num misto de vaudeville [...] chanchada [...], peça de costumes, etc., �Os
complexos do outros� é um coquetel de gêneros agradavelmente apresenta-
dos�. (Diário de Notícias, 25.03.1970) Os críticos não deixam de ressaltar as
qualidades do elenco80.

Na análise do material dramatúrgico, Gentil localiza, no texto de Assis, a
falta de intrigas, mas aponta o bom urdimento dos caracteres. As personagens

se atraem e se relaxam na medida em que cresce o ambi-
ente do �consultório� psiquiátrico, um tema por demais
oportuno, quando numa mesma sala de espera todos os

80 ELENCO: Nelcy Queiroz (Atendente), Kerton Bezerra (Primeiro Paciente), Nonato Freire (Segundo
Paciente), Sônia Medeiros (A Mulher), Marisa Rangel (A Velha), Nivaldo Brandão (Médico), Nilton Brandão
(O Marido), Athenodoro Ribeiro (Advogado) e o conjunto R3. EQUIPE TÉCNICA: Idelcélia Santos (Assis-
tente de Direção), Josito Rangel (Iluminação), Nilton Brandão e Roberto Assis (Música), Luís Calmon
(Figurinos), Roberto Assis (Cenário e Direção). Estréia: março de 1970.
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clientes fazem o seu �psicodrama�, narrando os seus ca-
sos individuais.

Sobre o trabalho do diretor, faz a seguinte observação:

Roberto Assis concebeu a sua montagem livre, dentro de
uma visão alegre, sem perder a perspectiva do seu texto
que é a de divertir o público. Não se preocupou com as
excelências dos �movimentos exóticos� que vêm inebriando
a inteligência dos verdosos. E nisto concordamos inteira-
mente, pois em arte e literatura é melhor se errar sozinho
do que se acertar com todos os clássicos ou os �gênios�
de época.

O crítico Francisco Barreto se junta nos elogios à montagem de Os Com-
plexos dos Outros. Em sua crítica Teatro sem Artimanhas, Barreto afirma que o
Grupo Studium vem provar que não há gênero teatral superado, �desde quando
o espetáculo seja montado de maneira inteligente, sem necessidade de usar
processos e artimanhas, a imoralidade, como acontece com alguns, que,
pensando estar usando a inteligência, estão sendo bestiais�. (A Tarde,
17.03.1970) Contra esse teatro de �bestialidades� insurge-se o crítico. Apro-
veita-se do espetáculo de Roberto Assis, para diminuir as montagens conce-
bidas, segundo ele, como �pra frentex�.

Diante da unanimidade dos críticos, verifico por onde transitam as opini-
ões e desejos sobre o teatro que se quer ter e ver. O que se escreveu sobre Os
Complexos dos Outros, e não foi pouco, demonstra a tensão existente entre
correntes já delineadas ao longo do primeiro ato e mostradas neste quarto,
quando o experimentalismo e a pesquisa referentes aos instrumentos constitutivos
do espetáculo determinam e buscam novas formas de comunicação com o
público. Da mesma forma contestam o status quo nos diversos níveis: artístico,
social e político, na complexidade da era tecnológica, locus onde a contracultura
surge e se espraia como produto de uma contra-sociedade.

O teatro, na vertente das correntes experimentais, insurge-se contra a
repetição, �quintessência do inferno�, imagem benjaminiana na percepção
de Michael Löwy. (2005, p. 90) Essa repetição torna o teatro mercadoria
resignada ao gosto de uma sociedade submissa aos ditames da indústria do
entretenimento, do controle do Estado e da necessidade burguesa de verniz
cultural. Nesse contexto, brechas e aberturas vão sendo cavadas, não sem
sofrimento, por aqueles que, embora abatidos, não se deixam vencer. Mesmo
considerando que os desafios e conquistas dos anos 60 e 70 tenham sido
expropriados pelos vencedores, quando documentos de cultura transformam-
se em documentos de barbárie, como aponta Benjamin (1994b, p. 225) na
Tese número 7, sobre o conceito da história, o vazio não se configura. A
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experiência autêntica não é apagada. O significativo contingente de mulhe-
res e de homens que fazem teatro no horizonte dos anos de 1970, na Bahia e
no Brasil, transmite ainda a força potencial da sua insubordinação.

Se os críticos posicionam-se favoravelmente sobre os espetáculos vistos
como bem acabados, porque respondem ao gosto médio do público, pro-
porcionando-lhe riso fácil e diversão, outras montagens investem de forma
menos ortodoxa ao lidar com a linguagem teatral. Os artistas trabalham en-
tre fronteiras, expõem o fragmento, a descontinuidade e a mistura de códi-
gos; explodem o texto e o espaço. Inscreve-se nessa vertente uma criação
abortada pelo Serviço de Censura Federal: Diário de Um Louco81, texto de
Gogol adaptado por Rubem Rocha Filho.

Athenodoro Ribeiro, diretor da montagem concebida para ser encenada
no interior de um ônibus, afirma que o �espetáculo nada tem a ver com o
teatro que se faz agora na terra�, mas não deixa claro de que terra fala.
Deduzo ser Salvador, cidade escolhida para a experiência, na qual a perso-
nagem Antonino Barnabé (Carlos Ribas), louco fugido do Instituto Juliano
Moreira82, embarca no ônibus juntamente com os espectadores. Durante a
viagem, o público ouvirá música, fará lanche e terá como único cenário o
mundo de Antonino Barnabé, informam os criadores do espetáculo. A Socie-
dade Brasileira de Autores Teatrais (SBAT) tentou demover os artistas da em-
preitada. Nino Guimarães, representante da SBAT em Salvador, levanta uma
série de considerações aos produtores de Diário de Um Louco. Sua argumen-
tação se dá no sentido de chamar a atenção para os problemas que a inova-
ção pode acarretar para o teatro baiano, apontando �a infantil tentativa de
um �Macbeth� desarvorado, segundo Ariman,� um fator de más conseqüênci-
as para a cena teatral baiana, segundo informa Gentil no Jornal da Bahia,
edição de 05 de setembro de 1970. A atitude revela equívoco por parte do
representante da SBAT, tal a ingerência nos processos criativos do diretor.

Esse teatro itinerante não descarta o acaso das curvas, freadas, ladeiras,
paradas súbitas, que interferem na luz, no som, nas marcações. Mas, não se trata
de um trabalho de improvisação. Para Athenodoro Ribeiro, a encenação é fruto
de �um trabalho longa e cuidadosamente elaborado, no qual o elemento fortuito
desenvolve um jogo de imprevistos previsíveis� (Jornal da Bahia, 4 e 5.10.1970).
O fato de o espetáculo ser dirigido a um número pequeno de espectadores não
torna a experiência um teatro elitizante, afirma o responsável pela criação.

Sobre o trabalho de ator, vejamos o depoimento de Carlos Ribas:

[...] estou completamente na minha como um louco. É o
meu maior trabalho porque o maior é sempre o que a

81 ELENCO: Carlos Ribas (Antonino Barnabé). EQUIPE TÉCNICA: Altino (Adereços), Paulo Piteco (Ilumi-
nação), Raimundo Matos (Maquilagem), Agnaldo Ribeiro (Música), Lúcio Mendes (Produção, Fotos e
Cartaz), Athenodoro Ribeiro (Direção).

82 Instituição hospitalar baiana para internamento de deficientes mentais.
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gente está fazendo. Por agora, o �Diário de Um Louco� é
a coisa mais importante. Começo cada espetáculo usan-
do uma roupa que ninguém veste mais. Tiro logo no prin-
cípio e apareço com uma roupa atual. Legal é a
maquiagem: uma bandeira da Espanha no rosto e óculos
escuros, além de uma coroa maravilhosa. A maquiagem,
porém, vai ser destruída em cena, na progressão da lou-
cura. O monólogo do louco está pronto, agora quero
estabelecer o diálogo com o público.

A censura, no seu processo de apagamento, impede que o ator Carlos
Ribas mostre o mergulho que fez no universo de Gogol-Rocha Filho. O espe-
táculo não é liberado e o empreendimento é interrompido. É uma experiência
frustrante para toda a equipe, principalmente para o intérprete. Ao rememorar
o acontecimento, Ribas traz à tona um dado relevante para a compreensão
do período: �Na verdade, o que aconteceu nessa época com relação à proi-
bição, não foi nem tanto a coisa do texto nem da ousadia da encenação, mas
foi uma entregação. Na verdade nos entregaram, a mim e ao Athenodoro,
para a Polícia Federal� (grifo meu). A repressão gera a delação e fere princí-
pios fundamentais dos direitos humanos.

No mesmo ano, durante a Semana Santa, o Teatro Vila Velha programa
uma série de espetáculos, entre os quais Eis o Homem, dirigido por Luciano
Diniz com atores do grupo comunitário As Begônias, que resultou em repressão
explícita. Para o lançamento do espetáculo, realizou-se uma performance pelas
ruas da cidade. Consistia tal evento de um cortejo, no qual os atores saíam da
Escola de Teatro levando grandes rosas de papel crepom confeccionadas por
Tia Cota, funcionária da instituição. A procissão dirigia-se à praça Castro Alves,
onde se daria a entrega das flores para a Dama de Roxo, figura das mais
expressivas das ruas de Salvador. No percurso, �a polícia não gostou muito da
nossa performance e nos deteve durante um curto período, mas, mesmo assim,
o espetáculo foi feito com três apresentações�, informa Ribas.

Em 1971, Diário de Um Louco volta a ser ensaiado com o ator Otoniel
Serra. Lúcia di Sanctis assume a produção, anteriormente sob a responsabi-
lidade de Lúcio Mendes. Finalmente, Athenodoro Ribeiro coloca nas ruas o
ônibus-palco, alinhando-se aos que explodiram o espaço cênico com as
aberturas proporcionadas pelas experimentações praticadas ao longo do
século XX. Portanto, não há novidade na realização do diretor baiano. Acre-
ditar que o espetáculo é �totalmente novo, a experiência inédita� (A Tarde,
26.08.1970), em virtude do uso do espaço para além do palco italiano, é
não olhar para os momentos de ruptura na cena teatral que se dão no
interior do século XX. Essa atitude revela ingenuidade ou então estratégia
para divulgar um trabalho ideado de forma criativa, instigante nas relações
entre o atuante e o público, acontecimento que, para Salvador, significava
transgressão.
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Ao moldar o espaço em função dos seus interesses e da concepção que
urdiu para o texto transposto para a cena móvel, Athenodoro Ribeiro solucio-
na, de maneira inventiva, a construção da realidade cênica na qual um lou-
co, saído do hospício, toma um ônibus e faz com que os passageiros conhe-
çam seu drama. Oferece-se ao espectador baiano mais uma oportunidade
para que deixe de fingir �polidamente durante duas ou três horas que não
estava existindo; que se deixasse seduzir ou comover por uma ficção que ele,
não menos polidamente, devia fingir estar tomando por realidade�, observa-
ção de Roubine (1998, p. 117) que se conjuga aos propósitos do baiano
Ribeiro, ao falar sobre o público diante do espetáculo itinerante: �ele julga e
participa e o ator está preparado para reagir conforme a platéia e mesmo
julgá-la�. (Diário de Notícias, 29.09.1970) Ribeiro define a experiência como
�Teatro do Movimento�, mas não aprofunda a questão. Vejo, no entanto,
afinidades com as definições de Peter Brook (1970) sobre as formas que se
opõem ao �teatro morto�. O encenador inglês, ao descrever essas configura-
ções vitalizantes para a cena, define-as como �teatro sagrado� (Artaud e
Grotowski), a experiência do �Invisível-Tornado-Visível� (BROOK, 1970, p.
39), o �teatro rústico� (Brecht), próximo do povo e do real em sua construção
popular. (BROOK, 1970, p. 65) Por fim, o �teatro imediato� (BROOK, 1970,
p. 102), encontro do público com a encenação, cujos elementos constitutivos
da cena, embora evanescentes, provocam imagens, sensações, reflexões e
conexões nos espectadores, �em termos simbólicos, laços de união� (BROOK,
1970, p. 135), imprimem �fogo na memória�. (BROOK, 1970, p.145) No
�teatro em movimento� de Athenodoro Ribeiro, Carlos Ribas e Lúcio Mendes
ecoam, de maneira transculturada, idéias gestadas em outras ribaltas, se não
em transe, pelo menos em transição.

A luz dos refletores cai nesse final de ato, marcando a transição para o
próximo. A cena, no entanto, não perde a energia. Se a função do historia-
dor, na ótica de Walter Benjamin, é manter essa força, transmitindo os �bens
culturais� de geração em geração, impedindo que eles diminuam �sua eficá-
cia subversiva, ao ser remanejada pelos poderosos, ou desapareça, conde-
nando o homem à amnésia e inibindo a redenção do passado� (ROUANET,
1987, p. 113), o pano de boca mantém-se aberto na rememoração crítica
desse passado ainda tão próximo, descrito de forma a restituir-lhe a espessu-
ra de objeto �bruto�, especial, inconversível, imagem tomada de Gagnebin.
(2004, p. 10) Nesse sentido, manifesto uma atitude ativa, ao retirar das ruí-
nas, a todo transe, os pequenos e os grandes acontecimentos, para salvá-los
do esquecimento, prática vivenciada também pelo colecionador. Essas lem-
branças, aqui reconstruídas, bebem no presente e dele retiram a força para
dar voz aos vencidos. Ao escavar as ruínas expostas em cena, indico que não
há vazio cultural. Da cena em transe, retiro os entulhos, os detritos, as sobras,
os trapos, as tramas, os fragmentos e as transas, para evidenciar o que se fez
de criativo, de transgressor, de subversivo � o leite tirado das pedras �, que
manteve o teatro e os artistas vivos.




