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Quinto AtoQuinto AtoQuinto AtoQuinto AtoQuinto Ato

Navegar é PNavegar é PNavegar é PNavegar é PNavegar é Preciso, Viver Treciso, Viver Treciso, Viver Treciso, Viver Treciso, Viver Tambémambémambémambémambém

A barca da transa chegou
A barca pintou e bordou
A barca transou nem parou
Já vai partir
Por outros mares da loucura vai
Ela fatura e sai
E nunca vai chegar
Sem praia segura no mar dessa multidão
A barca procura em vão
A barca não pode parar

Caetano Veloso

Cena 1 � TCena 1 � TCena 1 � TCena 1 � TCena 1 � Teatro de grupo sob a força dionisíacaeatro de grupo sob a força dionisíacaeatro de grupo sob a força dionisíacaeatro de grupo sob a força dionisíacaeatro de grupo sob a força dionisíaca

A cena teatral, nos anos de 1971 e 1972, faz ecoar as contradições, as
ambigüidades, a polifonia da realidade sob o governo triunfalista do gene-
ral-presidente Médici. O dilaceramento das instituições e dos grupos que se
opõem ao centralismo que dita normas a partir de Brasília é um fato inequí-
voco. Os grupos que deixam de lado a luta pelas palavras e optam pela luta
armada sofrem baixas e são cada vez mais encurralados, embora se mante-
nham firmes no desejo de tornar o país um lugar menos injusto. Justifico a
afirmativa ancorado no depoimento de Dilma Vana Rousseff, ao rememorar
sua passagem pela guerrilha:
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A gente tinha uma imensa generosidade e acreditávamos
que era possível fazer um Brasil mais igual. Eu tenho or-
gulho da minha geração, de a gente ter lutado e de ter
participado de todo um sonho de construir um Brasil me-
lhor. O que nos caracteriza é ter ousado querer um país
melhor. (Folha de S. Paulo, 22.06.2005)

Esse projeto político de tornar o país melhor estrutura-se e toma forma
na década de 60. Fruto de um processo envolvendo marchas e
contramarchas, as propostas da esquerda brasileira mostram-se ora signifi-
cativas, ora equivocadas, até serem estilhaçadas no horizonte verde-oliva
de 1964. O torniquete de 1968 � o AI-5 � e as divergências entre as diver-
sas colorações no interior dos partidos e organizações de esquerda termi-
nam por conduzir um representativo grupo de homens e mulheres para uma
ação política não conformada. Mas, nos primeiro anos da década de 70, é
visível o enfraquecimento dos grupos guerrilheiros, com o extermínio de
muitos dos seus membros. A morte de Lamarca, no interior da Bahia, reafir-
ma o projeto governamental de acabar com os focos dissidentes. Para a
esquerda enfraquecida, tal acontecimento é um abalo difícil de ser absorvi-
do, dada a fragilidade da situação vivida por Lamarca e seus companheiros
no sertão baiano.

As palavras parecem não dar conta das tensões. As reações vão se tor-
nando extremas, tanto na guerrilha quanto no �desbunde�, comportamentos
que se afirmam como negação do status quo. No teatro, manifestam-se como
oposição à arte realista, ao discurso engajado. Em maio de 1970, o crítico
Décio de Almeida Prado (apud DIAS, 2003, p. 47) sinaliza as forças em declínio
e as que passam ao primeiro plano na cena teatral. Perdem força �o teatro
psicológico; o filosófico; a carpintaria teatral; a habilidade técnica�. Caem
para o segundo nível �o teatro político (como pensamento coerente e organi-
zado); a distinção entre ator e espectador; o racionalismo; o teatro concebi-
do como literatura�. Esse arcabouço posto em questão dá lugar a outras
estéticas. Na hierarquia do crítico paulista, elas ascendem configuradas nas
idéias de Antonin Artaud e Grotowski. Consideram-se:

[...] a nudez [...] como desnudamento total da personali-
dade; o erotismo e a perversão do sexo; as formas tea-
trais não-ortodoxas; a mímica corporal; a improvisação;
a conspurcação dos dogmas; o teatro entendido como
espetáculo; os valores vitais, românticos; o misticismo
difuso, não consubstanciado em doutrinas fechadas. (PRA-
DO apud DIAS, 2003, p. 47)

Pelo exposto, verifica-se o declínio do verbo ou sua relativização na
cena. É como se as palavras estivessem mortas, o que não evidencia a
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falta de idéias, antes aponta para a necessidade vital de se encontrar
outras formas comunicacionais no social, no político, nas artes, para dar
conta da intensa repressão e da vida institucionalizada. Essas formas emer-
gem na cena teatral e na cena cotidiana. Tanto em uma como na outra,
adensam-se as afirmações da subjetividade e do corpo como elemento
expressivo, comunicante, político. Afirmam-se as emoções, o mundo sen-
sível a desembocar no desregramento dionisíaco, que especula a vida
�incendiada pela imaginação excitada e pela loucura�. (MACIEL, 1978,
p. 53)

A atmosfera contracultural, evidenciada desde a década de sessenta,
encorpa-se nos anos que se seguem, mostrando-se forte em meio às mani-
festações do aparelho repressor. A potência dionisíaca se faz sentir, não
apenas na cena ritualizada do teatro, mas nos acontecimentos que se mani-
festam como fenômenos sociais. Estribado nas reflexões de Maffesoli (2005),
acerca do retorno das forças dionisíacas como paradigma para o
enfrentamento da �unidimensionalidade econômico-tecnocrata�, percebo
no teatro feito na Bahia uma forte consonância com os significados que o
deus multifacetado indica, não fora ele divindade a quem o teatro consa-
grou-se nos primórdios da sua existência grega. Essa rede de significações
possibilita um repertório que chega à cena pela representação simbólica de
idéias, intensamente presentes na corporeidade e na gestualidade, na
visualidade e na sonoridade que fazem a cena mergulhar em uma outra
perspectiva. Viés que não aquele conformado nos limites de um teatro
humanista universalizante, cujo modelo é o do Teatro Brasileiro de Comé-
dia (TBC), que em Salvador teve seu espelho na Escola de Teatro. Afasta-se
também da linha do teatro político-popular tão a gosto dos grupos Arena e
Opinião, com os quais dialoga o soteropolitano Grupo dos Novos e seu
animador João Augusto.

A presença da �loucura�, da sensualidade e do �orgiasmo� dionisíaco
coletivos dá-se nos desregramentos inaugurais da cultura hippie, que, se
não chega contaminar setores populares, arregimenta extratos da classe
média e da burguesia. Mas, considerando-se o pensamento maffesoliano83,
os setores populares não estão imunes aos eflúvios emanados dessa potên-
cia, já que a �urgência do sensual [...] permanece como fundamento de
toda ética popular. (MAFFESOLI, 2005, p. 17) Portanto, vislumbra-se nos
anos setenta um projeto que acredita que as coisas devem ser transforma-
das no mundo, com a imediata substituição dos velhos padrões de violên-
cia e ódio e a reabilitação do sexo, cuja repressão é a causa de todos os
males. Esse ponto de vista é defendido por Judith Malina e pula das pági-

83 O eminente sociólogo, olhado de esguelha por alguns de seus pares, apóia-se nos estudos de Vilfredo
Pareto para ajuizar sobre o orgiasmo como força que �desdenha do projeto econômico e político� que
teima em anular a alegria e o �jogo da paixão� para afirmar o primado da racionalidade, afastando de
sua concepção de mundo o mito, o imaginário e o sonho, elementos considerados alienadores.
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nas do seu diário84. Ao escrevê-lo, quando prisioneira, juntamente com os
outros membros do Living Theatre, pelo Departamento de Ordem Política e
Social de Belo Horizonte (1971), a companheira de Julian Beck não se furta
a argumentar: �O sexo é puro, o corpo é santo. Nada existe neles para se
sentir vergonha e repulsa.�

Fazer teatro é pensar o mundo. E os artistas brasileiros cumprem essa
premissa, ao lidar com as questões que palpitam no tempo e no espaço em
que vivem, representando no palco os temas significativos vividos na cena
social: desrepressão, liberação, vitalismo corporal, androgenia,
multiculturalidade, entre outros, para contrapor-se ao �moralismo produtivo,
uma característica presente nos partidos de direita e de esquerda�. (MAFFESOLI,
2005, p. 31) O fazer teatral é contaminado por essas idéias e os artistas, para
concretizá-las, já não precisam dos grandes esquemas de produção nem dos
espaços oficiais para manifestarem a sua arte. Delineiam-se, então, os traba-
lhos de agrupamentos comunitários que logo recebem o nome de �teatro de
grupo�, da mesma forma que na cena social aparecem as comunidades, um
jeito de se reinventar a família.

Em Salvador, onde a estrutura empresarial não se mostra tão definida
dentro do modelo do chamado �teatrão�, o aparecimento dos grupos pode
indicar, à primeira vista, uma atividade diluída, já que não há, na totalidade,
oposição ao esquema da empresa. Aparece, no entanto, um arcabouço de
temas e práticas presentificadas pelo teatro de grupo, associação que se de-
senvolve pela década de setenta com características de vida comunitária, bem
diferente do exercício dos grupos que se firmam na década anterior, como o
Grupo dos Novos, a Companhia Baiana de Comédia, o Teatro de Arena da
Bahia, o Grupo Época, entre outros. Para melhor compreensão dessa configu-
ração grupal, retomo Mariângela Alves de Lima (1979-1980, p. 48):

Muitas vezes o grupo é uma casa, um lar, uma família,
um porto relativamente seguro. Mas não é e não pode
ser, pela semelhança entre os indivíduos que o constitu-
em, uma amostragem das variações que ocorrem à sua
volta. Todos os grupos que se formam nesta década têm
como ponto de partida, e isso é óbvio, alguma identifica-

84 O diário de Judith Malina foi publicado pelo Diário de Notícias, nas edições de 12 a 20 de agosto de
1971, em Salvador, provavelmente transcrito do jornal O Estado de Minas. Ocupando páginas inteiras
do jornal, O Diário de Judith Malina na Prisão é peça importante para se conhecer um dos momentos
absurdos da repressão aos artistas pelos órgãos governamentais. Além disso, possibilita diversas leitu-
ras. Mostra de que maneira os órgãos de segurança trataram o grupo, principalmente seus membros
mais expostos à mídia � tratamento bem diverso do reservado aos presos brasileiros acusados de sub-
versão. Sabe-se hoje que a acusação de tráfico de droga e de subversão não se sustentou, visto que a
maconha encontrada na casa em Ouro Preto, sede do Living depois da impossibilidade de trabalhar
com o Grupo Oficina, foi �plantada� por agentes de segurança, apoiados também na campanha ali-
mentada por um padre local. Os estrangeiros participantes do Living Theatre foram expulsos do Brasil
por ato presidencial e os brasileiros, liberados por habeas corpus.
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ção entre os participantes. Juntar-se ao grupo significa
também construir uma cidadela onde o ataque e a defe-
sa são planejados estrategicamente, mas onde a sólida
realidade do cotidiano contribui para alicerçar um refú-
gio imune às tempestades do mundo exterior.

Os artistas que se reúnem para fazer teatro debaixo desse guarda-chuva
querem dizer o que pensam e sentem de forma sincera e muito próxima do
público. Mostram-se, emocionalmente, sem a artificialidade do teatro que
condenam e negam. Amar Amargo, espetáculo de Deolindo Checcucci,
condensa em seu despojamento cênico os princípios que o �teatro de grupo�
passa a defender: a espontaneidade com que os atores se lançam em cena,
a ênfase no movimento corporal, o rebaixamento da palavra, embora utilize
Fernando Pessoa como guia. O poeta �sintetiza uma consciência mutante da
tribo�. (Jornal da Bahia, 09.01.1971) Os propósitos estruturadores do traba-
lho indicam o caminho perseguido por artistas que se voltam para outra prá-
tica teatral. Essa ação se afasta do teatro centrado na força da palavra nos
moldes tebeceanos, por exemplo, ou stanislaviskianos, que a Escola de Tea-
tro da Universidade da Bahia cultivou nos seus primórdios, ou então de de-
núncia social como meio de conscientização das massas.

Para Checcucci, Amar Amargo surge das conversas entre os participan-
tes, não é uma �uma coisa definida de princípio. Ele foi surgindo à medida
que o trabalho ia se desenvolvendo�. E, completando seu pensamento, o
jovem diretor conclui:

Sempre tive vontade de realizar um espetáculo nesse es-
quema, reunindo vários artistas, discutindo-se o ponto de
vista de cada um, as experiências, as proposições, na
integração de um todo. Não quisemos fazer a apresenta-
ção no palco de um teatro porque nosso trabalho não
tem um sentido de espetáculo e sim de laboratório. Daí
nós recusarmos os esquemas tradicionais de apresenta-
ção. A característica da nossa pesquisa é a simplicidade,
o despojamento. Recusamos o artificialismo, o formal, o
certinho. (Jornal da Bahia, 09.01.1971)

Para Bisa Junqueira Ayres, o excelente espetáculo não se mostra �tão
pobre e tão simples� como seus criadores afirmaram durante sua concepção.
A jornalista realça o despojamento da cena, o desnudamento do supérfluo,
do óbvio e do convencional. Sua crítica aponta para a naturalidade com que
Amar Amargo se constrói, �como uma improvisação, mas uma improvisação
a que os atores se capacitam depois de meses de laboratório� (Jornal da
Bahia, 16.01.1971), mostra de um método de trabalho distante do convenci-
onal.
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O colunista do Diário de Notícias Jurandir Ferreira não comunga com
Ayres. Em sua apreciação (17.01.1971), afirma que a �excessiva movimenta-
ção física e a expressão corporal, a repetição dos tipos de movimentos execu-
tados, os grunhidos, zumbidos, berros, murmúrios e uivos, os focos de luz
irritantes� provocam agastamento e cansaço no espectador, que não interage,
já que os atores se comunicam física e emocionalmente entre si, mas deixam
o público na condição de observador passivo.

Registro que tal fato não acontece com o espetáculo Luxo, Som, Lixo ou
Transanossa, dirigido pelo baiano, radicado em São Paulo, Antônio Carlos
Arruda para o Teatro Grupo Experimental. O grupo faz curta temporada na
igreja do Solar do Unhão. Nesse espetáculo, o público é provocado a sair da
passividade e manter contato com os atores, resultando a encenação em
uma festa. Luxo, Som, Lixo ou Transanossa toca de perto o público baiano que
assistiu às poucas récitas em Salvador. Mas a presença do pessoal de teatro
nos espetáculos significa interesse pelas provocações lançadas ao público,
como na cena das fitas de cetim, que são desenroladas e terminam por unir
os participantes, ou na cena do carnaval, em que atores e espectadores dan-
çam, confraternizando-se ludicamente.

Esse ideário cênico contamina segmentos jovens. Sem ter vida longa
nem atuação expressiva na cena teatral baiana, o meteórico Grupo Família
Slams e The Bichos, reunido na Casa da Estrela, propõe-se a fazer antiteatro.
Definindo seu espetáculo como �vivencial-circunstancial�, seus participantes
querem demonstrar �apenas que estão vivos�. O elemento principal é o local
onde residem: a casa na rua do Parque, na Boca do Rio, local da apresenta-
ção. Em Peregrino da Loucura, revela-se, conforme o grupo, a loucura de
cada um. A descrição que o Jornal da Bahia faz da casa e de seus moradores
indica em que ambiente se dá o ato teatral:

 A casa tem pinturas estranhas por todos os lados. Peças
de artesanato de couro por todos os lados. Colchões e
gente. Gente que parece estranha ou louca se compara-
da à gente chamada normal. São 20 pessoas �nunca se
sabe ao certo, porque chega e sai gente, sempre�, que
veio da Alemanha, da Colômbia, da Argentina, de São
Paulo, do Rio. (Jornal da Bahia, 29.03.1971)

Na visão do jornal, são jovens, ex-pintores, ex-repórteres, ex-atrizes que,
cansados do que faziam, criaram uma comunidade. Vestem roupas estra-
nhas, descritas como antigos paramentos religiosos, panos pintados simples-
mente amarrados ao corpo. A reportagem não deixa claro se as roupas fa-
zem parte do espetáculo ou do dia-a-dia da comunidade. Mas, seguindo o
ideário da época, a dicotomia entre arte e vida não é levada em considera-
ção e o espetáculo é uma maneira de �propor aos outros [...] a experiência



209

de suas vidas. As experiências que trouxeram do passado [...] e as que têm
hoje�. Esse ato teatral não tem hora para acabar nem texto, nem uma diretriz
única. O grupo radicaliza proposições discutidas por teorias teatrais do sécu-
lo XX. Para seus participantes, que não se definem como hippies nem aceitam
outros rótulos, o espetáculo gratuito é uma forma de mostrar que �são gente
e que podem viver ao mesmo tempo dentro e alienada da sociedade de
costume (sic)�.

Outro grupo, atuando nos bairros, O Tijolo, inicia �uma nova experiên-
cia dentro do movimento de teatro na Bahia�. (Diário de Notícias, 28. 07.
1972) De vida curta, logo desaparece do noticiário, mas nos momento inici-
ais envereda pela mesma trilha, querendo �dizer além do que não se pode
dizer� (ALVES DE LIMA, 1979-1980, p. 71), o que faz seu diretor buscar recur-
sos de linguagem para estabelecer a comunicação com o público fora do
circuito, já que apresenta seu trabalho em auditórios de ginásios e colégios
da cidade. Ainda que amador, O Tijolo vai ao encontro do que a cena pro-
põe como novidade, da mesma forma que o espetáculo, proposto por Tony
Vazquez, Por que Morreu Sharon Tate?. Nele, o diretor discute a questão das
drogas, ao mostrar que a toxicomania não é um problema de cadeia nem de
repressão violenta. O espetáculo, anunciado para uma única apresentação
no Teatro Castro Alves, �é uma experiência de �Living Theatre��, como anun-
cia o Jornal da Bahia na edição de 17 e 18 de outubro de 1971.

Partindo da premissa de que �o ator busca um acontecimento� cujo
resultado, imprevisto, depende da interação entre os intérpretes e os especta-
dores, Athenodoro Ribeiro reúne Aristides Alves, Carlos Ribas, Diógenes
Rebouças, Luciano Diniz, Lúcio Mendes e Marquinho Rebu. Com esse elenco,
escolhido por afinidades eletivas, coloca em cena �uma experiência original,
que dá continuidade ao trabalho do ônibus85 [...], sendo que a comunhão
desta vez é de pensamento e não de ator e platéia� pelo contato físico. A
Dança Oca, título definitivo do espetáculo depois que a Censura proibiu
Eliucidez, procura uma forma de contato com o público através das vibrações
que emergem da cena, segundo o encenador. No depoimento para o Diário
de Notícias (03.03.1972), o diretor nega a participação ativa da platéia e
afirma que não há destaque para nenhum dos atores. O trabalho é centrado
na �turma� que responde à dinâmica da proposta, �uma colagem de som-
pesquisa (ruídos de avião, vento de Arembepe, som das ruas e tudo mais é
apresentado)� tendo como guia O Corvo e A Mansão do Terror, contos de
Edgar Allan Poe.

Ironicamente, Jurandir Ferreira afirma que A Dança Oca é um espetácu-
lo �apresentado como um teatro de �redenção, �dionisíaco�, onde o seu elen-
co dá o plá com marcações �pra frente� e expressão corporal�. (Diário de
Notícias, 10.03.1972)

85 Ver Diário de Um Louco, montagem realizada pelo diretor, tratada no capítulo anterior.
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Na visada de Athenodoro Ribeiro, o texto não mede a exploração cê-
nica de um espetáculo, aspecto que insere A Dança Oca no arcabouço das
teorias teatrais em voga. A encenação independe do texto, embora este
fortaleça o espetáculo. Na abordagem cênica do texto, o diretor não enfatiza
as palavras como convém ao teatro sob critérios convencionais; coloca-se
como porta-voz do autor, mas é ele, o encenador, quem deve agir: �Ele é
quem sabe o que dizer ao público e a maneira de dizer�, confirma Ribeiro.
No laboratório, �palavra chata e abusada�, segundo ele, o tema explorado
pelo espetáculo deve ser consumido no mais alto grau de profundidade e
não de gratuidade. Para isso, usa-se �o Corpo, a Cuca, todas as emoções
e saber�. Nas relações com os intérpretes, o papel do encenador é o de
conscientizador de seus gestos e atitudes, �evitando menosprezá-los, mes-
mo quando estão abaixo da sua crítica�. Mas �quando o ser cênico foge ao
ritmo do trabalho, dispersando O ASSUMIR, aí, deve-se ser cruel [...] em
defesa da compreensão e da totalidade�. (Diário de Notícias, 24 e
25.06.1973) Premissas artaudianas perpassam o pensar-fazer do artista.
Ainda que possa chocar, Ribeiro ameniza seu discurso, ao manifestar prazer
em ver pessoas fazendo teatro e acata �a desordem interna de cada ele-
mento, aproveitada para ser exposta cenicamente.. A virtude também�, acres-
centa na sua reflexão sobre o ator:

Não deixar o Ser Cênico se Negar. Fazê-lo espelho
onde reflete a imagem nítida do Público ou Especta-
dor ou Observador. Transferindo e Transferidos [...].
Não mais necessidade do Ser Cênico em primeiro pla-
no. Um só ator falará por mil, desde que sua condi-
ção cênica seja de SER (HUMANO) CÊNICO [...]. [Co-
locar] a prova sua capacidade física e mental. Buscar
sua fraqueza e sua primarice aguda [...]. Não importa
ser sério, ser contraditório ou ser antes de mais nada
livre. Basta ASSUMIR visivelmente sua posição peran-
te o público. Dar bandeira! (Diário de Notícias, 24 e
25.06.1973)

A citação exemplifica de maneira elucidativa a forma como o discurso
se articula com uma lógica própria e recorrente naquele momento. A frag-
mentação e o caótico que saltam do texto não indicam inexistência de senti-
do. Athenodoro Ribeiro enuncia suas idéias utilizando-se de um jargão pecu-
liar e se faz compreender. Essa postura vai disseminar-se no interior da
contracultura, tornando-se objeto de censura por parte de Luciano Martins,
que a vê como uma síndrome da alienação juvenil na época.

Os espetáculos comentados neste item, ainda que quantitativamente
reduzidos, são exemplos, não conclusivos, de uma gramática que absorve
os axiomas das novas tendências teatrais, como indica Marvin Carlson
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(1997)86. Eles mostram a absorção de postulados que defendem, como
pauta do teatro, propiciar uma experiência única na vida do espectador,
na retomada da tradição Appia�Graig�Meyerhold, fontes inspiradoras para
Grotowski, por exemplo. Para isso, o teatro coloca seus atores em estado
de permanente exposição emocional, em estado persistente de transe, dis-
solvendo o ilusionismo em uma atitude de quebra das convenções, ainda
que proponha outra convenção: viver a obra, fazendo �coincidir o mo-
mento vital do espectador com a manifestação teatral�, na observação de
Mariângela Alves de Lima (1979-1980, p. 50) para o ícone da época, a
montagem de Hoje é Dia de Rock, de Zé Vicente, pelo Teatro Ipanema, no
Rio de Janeiro. O ato cênico pretende o afastamento do �teatro literário�
para se constituir como um rito, em que as imagens e as ações remetam
aos arquétipos. Tais imagens e ações devem vir à tona por um intérprete
�que utiliza a sua técnica para exprimir [conteúdos tirados] do inconscien-
te coletivo�, como esclarece Carlson (1999, p. 422).

Ainda que em Salvador não tenha acontecido algo na dimensão da
�cerimônia� do Teatro Ipanema, não foram raros os momentos em que se
afirmou a necessidade de animar a cena artaudianamente, em um rito onde
o �palco se liga à vida�, seguindo a observação de Peter Brook (1970, p.
135). Os encenadores procuram fazer de suas manifestações cênicas um ato
que atinge o público de maneira verdadeira, um ritual mágico.

Cena 2 � Outras poéticas na cena teatral baianaCena 2 � Outras poéticas na cena teatral baianaCena 2 � Outras poéticas na cena teatral baianaCena 2 � Outras poéticas na cena teatral baianaCena 2 � Outras poéticas na cena teatral baiana

A força dionisíaca presentifica-se em outras encenações que vêm à luz
para afirmar o gozo, a alegria, o desnudamento, o papel alquímico da arte,
o desbunde, a liberação da sexualidade, o rompimento com o discurso da
lógica racionalizante que domina a direita e a esquerda e também a
in(capacidade) de lidar com a repressão. Nas dobras desse tempo de vigilan-
te censura, e de violência comandada pelo aparelho estatal, avulta-se a ne-
cessária construção de identidades. Identidades estilhaçadas desde o golpe
de 1964 e levadas ao paroxismo quando da decretação do AI-5. Constata-se

86 Para melhor compreensão das teorias teatrais no decorrer do período tematizado por este trabalho,
indico para leitura o capítulo 21 � O Século XX (1965 � 1980) do livro Teorias do Teatro: estudo histórico-
crítico dos gregos à atualidade. No capítulo, Carlson traça um panorama multifacetado das correntes
que embebem a cena teatral na pós-modernidade. As variadas tendências marcam a cena em transe e
são absorvidas pela �gente de teatro� em um caldo impuro, já que se misturam, e por vezes se negam.
Ao tomarmos as matrizes artaudianas, grotowskianas as maneiras como foram lidas pelos encenadores
brasileiros, não retiramos do campo as teorias brechtianas, pelo contrário. Afirmo que essas teorias são
assimiladas por diretores de diversas nacionalidades, que as colocam em prática não como uma cartilha,
mas nas aberturas que elas possibilitam e nos contextos em que eles se encontram. As estratégias que
utilizam para a realização das suas criações teatrais mostram a complexidade e as tensões pluralistas
que aparecem no trabalho teatral. Localizo, no contexto baiano, a absorção desses códigos de maneira
multifacetada. A apreensão se dá também de forma superficial ou então deglutida e recriada.
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então a presença da figura do �louco� como significado da desrepressão ou
da incapacidade de lidar objetivamente com a realidade, atitudes reveladoras
da permanente procura a que se lançam os indivíduos. Busca-se desvincular
a loucura de seu sentido patológico, para dar-lhe uma outra significação:
genialidade, extroversão, liberação, transgressão, capacidade de elaborar
pensamento desprendido da lógica cartesiana, trânsito entre a racionalidade
e irracionalidade, conjunção entre materialismo e magia. Tudo isso �partindo
pras cabeças�, jargão da época que quer dizer radicalizar. Esse caminho que
conduziu muitos sujeitos para o encontro consigo mesmo (ARAP, 1998) e com
o todo social descambou também para a destruição da consciência e para a
morte. Sem relegar os últimos ao esquecimento, morte da memória, fiquemos
com os que, embora vencidos, lutam contra a unidimensionalidade do pen-
samento, não se furtando aos embates para afirmação de um projeto existen-
cial e político experimental que traz para seu interior magia e política.

As artes não ficam insensíveis a esses temas. O teatro, nos seus processos
alquímicos, possibilita o enfrentamento da questão. Muitos artistas enveredam
pela senda que toma o �louco� como emblema de um tempo em que vigiar e
punir é a norma para a construção de �corpos dóceis�. Não é sem razão que o
tema da �loucura� aparece com certa constância na produção artística nacional
do período. Na canção Conversação Entre João e Maria, os autores Suely Costa
e Tite de Lemos afirmam: �A loucura é sol que não deixa o juízo apodrecer�. A
frase ecoa na dramática interpretação de Maria Bethânia em A Cena Muda,
show estreado em 1974, criação de Fauzi Arap�Flávio Império; também de Arap
aponto o belíssimo Pano de Boca87, em que a questão da loucura e suas relações
com o fazer teatral é tratada como um dos temas que fulguram no texto.

A atitude provocadora, debochada e depravada dos �loucos� respalda-
se nas reflexões artaudianas que se espraiam no espaço contracultural, da
mesma forma que no ideário de Ronald Laing e David Cooper88. No jogo

87 Texto reprografado, s.d. O espetáculo, estreado no Rio de Janeiro em 1975, dirigido por Antônio
Pedro, e em São Paulo (1976) por seu autor, mostra os impasses de um grupo de teatro em crise.
Retomando ficcionalmente a história do Grupo Oficina, Fauzi Arap traz para o palco os temas com
os quais trabalho para lançar luzes sobre a atividade teatral na Bahia: o político nas malhas do
poético, a absorção dos princípios teatrais defendidos pelo Living Theatre, a imersão nas propostas
artaudianas e grotowskianas, o rompimento da barreira entre persona e personagem, a compreen-
são da junção arte e vida, o engajamento na contracultura, a negação desse ideário e a opção por
um teatro de protesto, nacional e de esquerda, entre outros. Sobre o texto: conferir Mostaço.
(1982, p. 153-162)

88 Psiquiatras responsáveis pela difusão da antipsiquiatria, ao questionar as bases científicas e filosó-
ficas que nortearam as teorias psicológicas que tomam o humano de forma isolada, o que vem a ser
o �Eu dividido�. Detendo-se nas relações de poder, a antipsiquiatria volta-se para as tensões e possi-
bilidades existentes entre os sujeitos. Fortemente influenciada pelo existencialismo sartreano, a
antipsiquiatria �enfatiza as relações humanas, procura compreendê-las desde as relações a dois,
face-a-face, até as relações mais gerais, entre entidades e instituições sociais�, como afirma João
Francisco Duarte Júnior (1987, p. 33) em A Política da Loucura: a antipsiquiatria, onde discute os
conceitos de normalidade e loucura, expondo seu pensamento e esclarecendo as idéias de Ronald D.
Laing e David G. Cooper.
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entre sanidade e loucura, repressão e liberação, vida e morte, afirmam-se
sujeitos desejosos de romper com dogmas religiosos ou laicos, aprisionadores
dos corpos tatuados pelo processo civilizatório, para vivenciar o cotidiano de
maneira saudável. Nessa luta contra o aniquilamento, cria-se uma
contracultura, uma maneira de preservar a vida, de �você se comunicar [...].
Manter a capacidade crítica que vai além do egoísmo da tua pessoa. Porque
aí se inicia o relativismo�, no dizer de Jorge Mautner. (Bondinho, 02 a
15.03.1972) Completando seu pensamento, o músico-poeta fala em um vi-
ver democrático �porque aí todos os processos de consciência mútua seriam
compreendidos como transfusão dessa energia, pra inclusive, você aumentar
a sua�.

A cena emana uma polifonia de idéias e posturas. Na diversidade vão
se impondo os códigos narrativos que procuram dar conta do inconformismo
rebelde, e também da perplexidade diante da exortação � Brasil, ame-o ou
deixe-o � instituída pelo governo Médici para varrer da face da terra brasilei-
ra seus filhos �desnaturados�.

Na reduzida, mas variada, produção baiana dos primeiros anos da dé-
cada de 70 configuram-se temas e formas diversificadas que se estruturam e
se organizam pelas premissas de uma nova cena, grupal, ritual, urgente na
vitalidade e no vitalismo do carpe diem.

Ao olhar as encenações de O Marinheiro, poema dramático de Fernando
Pessoa encenado por Carlos Ribas; de Electra, de Sófocles, com direção de
Luciano Diniz; de Dotô Roda sem Título, reunião de textos de Molière (O
Médico Volante) e Martins Pena (Comédia Sem Título), adaptados e dirigidos
por Haroldo Cardoso; de Rosarosae, de Nelson Araújo, sobre textos latinos, e
de Jesus Cristo, auto de Natal, do cineasta Antônio Calmon, proibido pela
censura antes de ser levado à cena em praça pública, identifico na polifonia
de suas construções os elementos vigorosos de pesquisa da linguagem, con-
soantes com os experimentos mais audaciosos da cena contemporânea. Aqui
e ali, cada um desses espetáculos prefigura rompimentos com a tradição ou
faz releitura dela. Ao incorporarem uma variedade de novos recursos expres-
sivos, estabelecem pontes ou rompem com as estruturas formais do realismo
para a comunicação com seu público.

O Marinheiro vai para a cena como resultado do trabalho que se estrutura
para além da rigidez que separa hierarquicamente o diretor dos atores. Para
Ribas, romper tal esquema é vital para a organicidade do espetáculo e uma
�experiência nova para o teatro na Bahia�. Traduzir em imagens o universo
pessoano é preocupação do grupo, mas a postura não é a de quem deseja a
inovação nem a ilustração de correntes de interpretação, como informa a ma-
téria publicada na Tribuna da Bahia (16.10.1971), no dia seguinte à estréia.
Para o elenco, cada ator é responsável por criar a sua marcação ou esquecê-
la, deduzindo-se daí que, durante a representação, o improviso é componente
estruturante do espetáculo, requerendo dos intérpretes disciplina e entrosamentos
necessários para o desenvolvimento do poema dramático.
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O texto-poema, originalmente concebido para desenrolar-se em um
quarto de castelo onde três donzelas velam uma quarta, é transferido para o
interior de um barco. Conforme a descrição do jornal, inicialmente um dos
atores, o que faz o Marinheiro, aparece por trás das cortinas e �serenamente
dialoga com a platéia, fala da luz, da cor do espetáculo e sai�. Em seguida,
impulsionados pela música e pelo texto de apresentação, os atores cami-
nham para a embarcação, sobem nas torres, acendem velas e dão continui-
dade à cerimônia cujo foco é Fernando Pessoa.

Carlos Ribas e seus companheiros investem no despojamento cênico
para evidenciar o pensamento poético de Pessoa. Conforme a Tribuna da
Bahia, o ritmo do espetáculo �lembra as ondas do mar e, à proporção que a
maré começa a balançar o navio, acelera a definição dos personagens que
deixam, às vezes, de ser personagem-ator para evocar Ribas, Paula, Gadelha,
Lúcia e Aristides� (grifo meu). Essa mudança não compromete o desenvolvi-
mento da ação dramática nem indica o distanciamento brechtiano. Tal artifí-
cio, afastamento da máscara para mostrar a personalidade, está no campo
das propostas do desnudamento do ator diante do público, ainda que escudado
no texto lírico-metafísico de Fernando Pessoa. Essa tendência, apontada ao
longo da escrita, retorna para afirmar as transas da cena em transe,
tangenciando a comunhão com o poético e o metafísico, como deseja o
grupo que encena O Marinheiro.

Na pauta das suas proposições cênicas percebe-se a vontade de provo-
car no público mudanças perceptivas, exigindo-lhe outra forma de agir como
receptor do ritual pessoano. Para os artistas, tal atitude obriga o espectador
�a permanecer em estado de alerta como homens ou de contemplação como
deuses�. Assim, o pensamento do poeta �sai do centro do palco, vai até o
espectador e depois volta para cumprir um dever inadiável � do silêncio�.
Para o grupo, esse princípio gera �recolhimento [...] pois representa o ponto
limite para mergulhar o público no �sonho��, indicador dos códigos que re-
gem a encenação: a magia do teatro embebe-se de misticismo; a cena afas-
ta-se do realismo; a comunicação se dá pela comunhão. As músicas de Cae-
tano Veloso, dos Beatles e dos Rolling Stones somam-se aos efeitos de folhas
caindo e água correndo, elementos que se juntam para traduzir as imagens
simbólicas incorporadas na peça para aguçar os sentidos. Conforme os cria-
dores do evento cênico, �o azul da iluminação pode sugerir céu, mar, inocên-
cia ou simplesmente teatro� (grifo meu). Em um espetáculo de forte apelo
sensorial, respingado pela �mística� artaudiana, mostrar que o que se faz é
�simplesmente teatro� é remetê-lo à racionalidade brechtiana. Essa junção
de opostos é uma tendência detectada no período e encontra respaldo nos
desafios da contracultura.

Empenhados em renovar a linguagem teatral, os artistas soteropolitanos
procuram alternativas; as experimentações sucedem-se na cena baiana. As
encenações são guiadas pelos propósitos questionadores do teatro enquanto
representação, insuflando-se de sopro vital. Na multiforme cena e nas varia-
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das soluções encontradas para conceber o fenômeno teatral, detecta-se a
postura que investe suas forças em uma prática que se afasta de um sistema
teatral exaurido. Na concreção de suas idéias, os artistas identificados com
as transas da contracultura procuram provar que, no teatro, a relação direta
entre dois grupos � palco-platéia � é viva.

Apostar na transformação dos velhos hábitos teatrais e sociais é um
lema que rege a ação criadora dos grupos. Não é sem razão que Bisa Junqueira
Ayres, ao escrever sobre a passagem do Grupo Oficina por Salvador (1971),
afirma: �o que eles propõem é a transformação da mentalidade média por
um processo cultural. Lutam para que este homem contemporâneo, subde-
senvolvido, castrado pela massificação [...], embutido na sua acomodação
ressuscite o seu grito silenciado�. (Tribuna da Bahia, 05.06.1971) Esse pro-
pósito aparece sob diversas colorações nos agrupamentos teatrais e prefigura
que a relação ator-público é mediada pela vontade de responder ao momen-
to em que se vive. Portanto, assentada no real. Essa postura reflete a tendên-
cia que circula no cenário ocidental no intuito de romper com os códigos, as
convenções e os próprios fundamentos da linguagem do teatro sejam históri-
cos ou filosóficos.

Outro espetáculo a enveredar pela senda do poético é a montagem de
Electra89, de Sófocles, por Luciano Diniz. Nas primeiras reportagens anunci-
ando o evento, percebe-se no discurso da equipe idéias fora do contexto do
teatro tradicional. Em 21 de outubro de 1972, a Tribuna da Bahia grafa o
seguinte título em uma de suas matérias: Electra: existe o lado místico d�obelo
(sic) e o teor da reportagem gira em torno do elenco de jovens atores. Eviden-
cia-se no texto a polêmica que a matéria pode gerar pelo fato de centrar o
foco nos elementos que fazem o Coro da tragédia, em detrimento dos atores
responsáveis pelos papéis principais, invertendo-se a hierarquia do teatro. Ao
falar sobre o processo de encenação, os jovens atores ressaltam temas indi-
cadores do terreno em que se estrutura o trabalho de Luciano Diniz: laborató-
rios de interpretação, exercícios corporais, espaço para intervenção dos ato-
res, ressonâncias de criação coletiva. Esses atores reconhecem a importância
do trabalho grupal. Assim se expressa Fred Matos:

Bom, o relacionamento entre os atores é realmente o mais
importante, como é importante em qualquer função de
um trabalho de equipe. Já tivemos momentos de estre-
mecimento e momentos de grande solidariedade e cari-

89 ELENCO: Armindo Jorge Bião (Clitemnestra), Carlos Ribas (Electra), Pedrinho Karr (Crisótemis), Diógenes
Rebouças Filho (Orestes), Carlos Eduardo Lima (Egisto), Marquinhos (Corifeu), Fred Matos (Preceptor e
Coreuta), Bráulio Alves (Preceptor e Coreuta), Aristides Alves, João Osmário Filho, Beto Monteiro, Elisinho
Batista (Coreutas). EQUIPE TÉCNICA: Caetano Veloso (Música), Peter Boom (Figurinos), Marcos Gavazza
(Cartaz e Programa), Marcos Maciel, Aristides Alves e Edu (Fotografias), Cláudio Barreto (Iluminação),
Aroldo Ribas (Confecção de Cenário), Elza Ribas (Coroas), Rita Maria Leite (Produção Administrativa),
Carlos Ribas (Produção Executiva), Luciano Diniz (Direção). Estréia: novembro de 1972.
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nho, mas o cômputo total, o elenco, é uma grande famí-
lia e destas que não brigam muito. (Tribuna da Bahia,
21.10.1972)

Os laços entre os atores são reforçados pela intimidade gerada não
apenas por integrarem o elenco, mas pelo fato de alguns intérpretes viverem
�numa forma de vida comunitária�, conforme o ator Marquinhos Rebu, uma
característica vivenciada no período.

Sobre os caminhos que percorre para a construção da personagem
Clitemnestra, Armindo Bião fornece pistas para a compreensão dos proces-
sos interpretativos utilizados por Diniz. O intérprete afirma que aplicou toda a
sua integridade de artista � sua formação � na elaboração do corpo cênico.
Sua construção envolve do �som (ruído do corpo, roupa respiração e voz) ao
movimento (do corpo e da cena) maneira de estar em cena, procurando motivar
o espectador em todos os décimos de segundo do tempo cênico� de forma
singular e inusitada.

Além dos �exaustivos� laboratórios, o elenco foi submetido a exercícios
de ginástica calistênica, lançamento de dardos, levantamento de pesos e
corridas para revelar a expressividade do ator e a exploração dos seus recur-
sos corporais em cena. Ao compor o elenco somente com homens, escolha
que remete aos elementos fundadores do teatro, Diniz dá viés histórico a sua
montagem de Electra. O espetáculo ritual impregna-se de referências conhe-
cidas sobre espetáculo grego: o cenário apresenta a entrada e a saída da
cidade, à esquerda e à direita, respectivamente, e a do palácio, ao fundo;
máscaras são utilizadas pelos atores e também coroas de louro, alusão aos
que se destacavam na urbe grega.

Luciano Diniz afirma pretender seu espetáculo como uma reconstituição,
�não somente do caráter teatral como também o ritual que havia nesta época
no teatro grego, como oposições�. (Tribuna da Bahia, 28.10.1972) Interessa
ao diretor o caráter ritualístico �porque sendo as tragédias parte do culto a
Dionísio, é basicamente um culto à fertilidade�. Ao se posicionar sobre a
escolha pelo teatro de Sófocles, Armindo Jorge Bião esclarece opção indicada
pelo texto: �a luta do homem pela constatação do seu destino�. Diniz adianta
que a tragédia reflete �a nossa situação que não permite muitas saídas, isso
em vários níveis, do ecológico ao existencial�. Para colocá-la em cena, o
diretor afirma tomar a circularidade que vê no texto para transformá-la em
imagens concêntricas. A estrutura circular é direcionada no sentido da
ritualidade e da reconstituição, no corpo do ator, de figuras de esculturas
gregas, �sobretudo de Fídias�. Na condução do elenco, Diniz se mostra aber-
to à liberdade de criação dos atores, manifesta a partir das referências ofere-
cidas, �que podem ser teatrais ou musicais, ou de estatuária, ou cinemato-
gráficas ou poéticas [...]. Buscando o sentido sagrado grego do corpo�. Diniz
parte da anulação dos gestos, do rosto, para reconstituí-los com base na
estatuária grega. Na cena em que Electra fala �Ah, Niobe,,,,, toda sofrimento�,
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o intérprete assume as formas da Niobe, do Museu das Termas, em Roma. Na
seqüência da oração de Orestes, o ator vai buscar inspiração em uma está-
tua de bronze de um jovem orando, pertencente ao Berlin Museum.

Ao ser apresentado para a imprensa e convidados, o espetáculo encon-
tra dificuldade em comunicar-se com o público, como atesta a matéria da
Tribuna da Bahia (04.11.1972):

Pelo que mostraram, a peça é de difícil compreensão para
o público baiano e tem excessiva preocupação em valori-
zar recursos corporais em detrimento do texto, que na
maioria das vezes é ininteligível devido à movimentação
e barulho dos atores em cena.

O autor da crítica não se dá a conhecer, mas aponta outros problemas
na encenação: a duração da peça e o alto teor dramático, exigindo um tra-
balho de interpretação uniforme e coerente, �não alcançado por todos os
atores de �Electra�, que no fim da peça tornam-se caricaturas do trabalho que
se propuseram fazer�, ou seja, a reconstituição dos ritos da Grécia Antiga.
Em sua avaliação, alude à autovalorização dos intérpretes, �mais preocupa-
dos em contorcer o corpo do que explicar a mensagem de �Electra� e suas
implicações na vida humana�.

Na minha ótica de espectador, ainda que Electra, na visão cênica de
Luciano Diniz, apresente problemas, o espetáculo povoa o imenso palco do
Teatro Castro Alves de imagens inquietantes, de intensa beleza visual, indicativa
de uma teatralidade nova. A procissão inicial, quando o elenco conduz uma
coluna para o centro do palco, depositando-a sobre o pedestal, faz referên-
cia ao cortejo falofórico em homenagem a Dionísio. Essa imagem impregna-
da de significados é visualmente forte como construção cênica: tônica da
encenação. Mas, ao apostar suas fichas em um formalismo que se esgota
pela repetição das imagens e pela utilização excessiva de signos corporais
em detrimento do trabalho vocal, o trabalho de Luciano Diniz perde a densi-
dade almejada. Entretanto, inscreve-se como um exemplar da tendência re-
novadora que se apossa dos artistas, ávidos de liberdade para criar e encon-
trar respostas para os impasses do teatro e da vida.

No ano seguinte, Electra ainda repercute na imprensa. Em longo artigo
publicado pelo Diário de Notícias (20 e 21.05.1973), Luciano Diniz retoma
pontos alusivos à montagem, como, por exemplo, a utilização do grande
palco do Teatro Castro Alves:

[...] procuramos então dentro dessa monstruosa arquite-
tura do t.c.a. (sic) construir o glorioso de dionisius (sic) �
não por um culto clássico � pelo contrário, a aparente
modernidade deste é muito menos informativa que a se-
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renidade clássica do outro [referências ao Teatro de
Dionisius] mesmo desfigurado pela ação do tempo e dos
homens. Criamos um espaço paisagístico complementar
de um teatro grego com as convenções que o moderno
pode dispor � luzes, ciclorama, espaço total do palco,
avanço para a platéia, diminuição dos limites.

Ao escrever sobre Electra na Bahia, o encenador afirma que foi �um experi-
mento experimentado�, espetáculo gerador de respostas em variados níveis, �desde
o débil mental que chamou marquinhos (sic) de galinha na estréia à redescoberta
da tragédia grega�. Declara também sua preocupação em formar uma nova
consciência no espectador, apoiado no pensamento de Louis Althusser. Segundo
Diniz, para o filósofo francês, essa consciência é vista como inacabada,

[...] como toda consciência, mas movida por esse
inacabamento mesmo, essa distância conquistada, essa
obra inesgotável de crítica em ato; a peça é antes a pro-
dução de um novo espectador, esse ator que começa
quando termina o espetáculo, que não começa a não ser
para acabá-lo, mas na vida.

Em Surra (1974), Luciano Diniz continua as experimentações cênicas,
agora também como autor. Reunindo parte dos atores que estiveram em Electra
e mostram-se identificados com a proposta de pesquisa afastada de uma
prática ortodoxa, Diniz inicia os ensaios ao ar livre, �em matagais localizados
na orla marítima�, segundo o Diário de Notícias (03.08.1974). Objetiva com
isso aproximar o elenco do local da ação: um matagal onde três atores e
uma atriz se reúnem para ensaiar a peça O Marginal do Sentimento. Da mes-
ma forma que rompe com o enclasuramento da sala de ensaio, o grupo
exercita-se na prática da yoga, na arte da esgrima e de outros exercícios
físicos. A improvisação, meio para atingir os resultados cênicos, desenvolve-
se a partir do envolvimento do intérprete com os quatro elementos � ar, terra,
fogo e água. O texto é recriado no contexto da improvisação. O grupo pre-
tende com Surra trabalhar a idéia de aproximar teatro e vida. A �estrela� é o
próprio teatro e �a única verdade, a própria vida�, afirmam os participantes.
O exercício meta-teatral de Luciano Diniz provoca Matilde Matos. Desejosa
de ver em cena uma lógica racional que dê conta do conteúdo e torne-o mais
explícito para o público, Matos faz restrições a Surra. Mas, em um ponto,
posiciona-se favoravelmente: nota a ausência de qualquer �vulgaridade�,
�canastrice� e �falsidade� na proposta. Tais elementos são visíveis nos espe-
táculos mostrados em Salvador pelas companhias visitantes, observa a
colunista do Jornal da Bahia. A observação não se perde no passado. Com
belas e honrosas exceções, a praça continua recebendo espetáculos visitan-
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tes destituídos de valor artístico, além de escoar uma produção local de baixa
qualidade, a merecer críticas mais apuradas.

O trabalho de Luciano Diniz e sua associação com Carlos Ribas, Armindo
Bião, Sônia Dias, Diógenes Rebouças, entre outros, vai desembocar no Tea-
tro Dan Dan (1974). O grupo passa a mostrar seus trabalhos nesse espaço
teatral, construído na residência de Armindo Bião. Nesse locus, o teatro ga-
nha feição doméstica, aproxima-se do público, regido por códigos intimistas
e experimentalistas, não obstante o grupo continuar usando os espaços tradi-
cionais de representação, pondo em equilíbrio a radicalidade dos jovens ar-
tistas. Na casa da Vila Matos, no interior da sala de jantar, no chão e em dois
bancos de sete lugares acomodam-se aproximadamente vinte pessoas para
ver os exercícios cênicos dirigidos por Luciano Diniz e Armindo Bião.

Para completar a panorâmica sobre a temporada teatral de 1971 e 1972,
considerando as informações contidas no material de divulgação do espetá-
culo Dotô Roda sem Título, deduzimos que Haroldo Cardoso concebe o espe-
táculo com forte apelo didático. Ao retomar a dramaturgia de Martins Pena,
reunindo-a à de Molière em um só evento, o diretor e o produtor Mário de
Almeida visam a atingir o público jovem e os estudantes pelo enfoque peda-
gógico. Para tanto, o diretor estabelece relações entre o teatro dos dois auto-
res. Ressalta, comparativamente, os recursos farsescos e a crítica mordaz ao
conjunto de valores sociais contidos nas obras escolhidas, postas em cena
com �movimento, ritmo, dança, brincadeiras�, conforme a Tribuna da Bahia
(07.06.1972). Já o espetáculo Rosarosae, incursão de Nelson Araújo no uni-
verso de textos latinos (Horácio, Cícero, Ovídio, Virgílio, Petrônio), dirigido
por Ruy Sandi, investe nos resultados cênicos, ao reler os clássicos. Ao elimi-
nar o sentido histórico, o diretor visa a proporcionar ao espectador imagens
modernas para �levantar teses contemporâneas� (Tribuna da Bahia,
19.10.1971), mas não esclarece quais sejam.

Desconsiderando a estrutura tradicional do teatro de conflito, organiza-
se o texto em diálogos para estabelecer �a visão crítica de um mundo que
não é exatamente o romano�, inserindo-se na montagem projeções para �sub-
sidiarem a construção dramática�. O imenso palco do Teatro Castro Alves é
mais uma vez utilizado como espaço de representação e local para abrigar a
platéia, forma que o diretor escolhe para criar um novo relacionamento ator-
público, anulando a distância entre emissor e receptor, ruptura insistentemen-
te presente no horizonte do fazer teatral da época.

O cineasta Antônio Calmon, vivendo uma temporada na Bahia depois
da realização do filme O Capitão Bandeira Contra o Dr. Moura Brasil, escreve
e dirige o auto de Natal Jesus Cristo90 para ser levado à cena na praça da Sé.

90 ELENCO: Raimundo Blumetti (Cristo Branco), Flecha (Cristo Negro), Simone Hoffman (Maria), Harildo
Déda (Rei Mago Branco) Mário Gusmão (Rei Mago Negro), Othoniel Serra (Rei Mago Oriental), Sílvio
Varjão (Anjo). EQUIPE TÉCNICA: Mário Fernando de Almeida (Direção de Produção), Raul Correia
Soares (Assistente de Produção), José Valter Lima (Assistente de Direção), Raimundo Matos (Figurinos),
Mozart Nogueira, Sérgio Filho, Ângela Andrade (Música), Antônio Calmon (Direção).



220

Calmon declara que o espetáculo, no qual aparecem um Cristo branco e um
negro, enquadra-se �numa perspectiva moderna de temas religiosos�, indi-
cação de uma leitura fora dos dogmas. Ao reunir os Reis Magos na noite de
Natal para comemorar o aniversário do menino Jesus, o diretor toma como
fundamento do espetáculo o ritual da fertilidade. Para explicitar essa visão,
traz para a cena Maria grávida. Essa opção, tomada também por Pasolini em
seu filme O Evangelho Segundo São Mateus, torna-se um dos motivos para
que o Serviço de Censura atue, proibindo o auto de ir à cena uma hora antes
de seu início.

Outro motivo para justificar a proibição é a inclusão do Cristo negro,
um dos atrativos da encenação, conforme matéria da Tribuna da Bahia
(24.12.1971). A reportagem informa que o veto partiu do professor Pinheiro,
ex-padre Pinheirinho, �que, segundo alguns atores [...], considerou o espetá-
culo muito bonito, fazendo restrições apenas ao Cristo negro e à maneira
como ele dança�. O procedimento censório gerou o seguinte comentário do
ator Othoniel Serra: �O Cristo negro é a representação do Cristo do candom-
blé, conhecido por Oxalá.� Ao expor seu pensamento sem aprofundá-lo, Ser-
ra toca na questão do sincretismo, afirmando-o como positivo. Consideran-
do-se que a presença de um Cristo negro nos palcos brasileiros não se cons-
tituía uma novidade, tal fato demonstra intolerância e implicância do censor.

Reunir esses espetáculos em um conjunto de realizações não confere um
significado único para todos. Percebo, no entanto, que as escassas informa-
ções obtidas durante a pesquisa indicam que esses trabalhos caminham em
uma direção: o rompimento com os cânones do realismo. Eles enveredam
por uma via indicativa do desejo de alimentar com novos recursos cênicos a
linguagem do teatro. Mesmo os que ficam nas franjas de uma proposta que
visa ao experimental em toda a estrutura do espetáculo, intentam mostrar a
insatisfação com uma gramática teatral exaurida pelo comercialismo e pelo
�espetáculo de protesto�. E se essas encenações não se tornam um �momen-
to de existência plena [...] um só instante de beleza que cristaliza, então, a
eternidade� (MAFFESOLI, 2003, p. 47), um princípio contido na obra de arte,
elas revelam inquietação e vitalidade.

Ao conceber os espetáculos, os artistas epifanizam temas vivenciados
também no social. As questões tratadas no âmbito da cultura e aqui mais
voltadas para o fazer teatral mostram energia criativa, embora se reconheça
o estrangulamento por parte do governo civil-militar. Os sintomas repressivos
vão se espraiando de maneira danosa no tecido social. No entanto, vejo que
segmentos artísticos movem-se no sentido de firmar suas ações. Ações que
não podem ser desqualificadas ou reduzidas ao jargão do �vazio cultural� �
discurso que se instaura por volta de 1971, quando se faz a leitura da cultura
brasileira �, tomando como referência a efervescente movimentação dos anos
sessenta.
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Cena 3 � Olhar sobre o �Cena 3 � Olhar sobre o �Cena 3 � Olhar sobre o �Cena 3 � Olhar sobre o �Cena 3 � Olhar sobre o �vazio� não tão vaziovazio� não tão vaziovazio� não tão vaziovazio� não tão vaziovazio� não tão vazio

A expressão �vazio cultural� é lavrada por Zuenir Ventura em artigo pu-
blicado pela revista Visão (julho de 1971), baseado em uma pesquisa entre
intelectuais e artistas, e logo incorporada ao real e ao imaginário de certa
corrente explicadora do Brasil. No balanço que faz da vida cultural brasileira,
o jornalista e professor universitário desenvolve a idéia de que �nosso produ-
to interno cultural estaria caindo assustadoramente� (VENTURA, 2000, p. 40)
e, em contrapartida, a economia brasileira alcança patamares invejáveis com
o aumento do produto interno bruto, indicando o crescimento e a satisfação
da classe média, do empresariado e dos banqueiros, lastreando assim a po-
sição favorável granjeada pelo Governo junto a esses setores.

Numa retrospectiva resumida, o articulista traça um panorama da cultu-
ra brasileira. Afirma que a década anterior trouxe inovações, demonstradas
pelos movimentos da Bossa Nova, do Cinema Novo, do Teatro de Arena,
assim como da literatura em suas variadas formas. Brasília torna-se o símbo-
lo dessa modernização e da inquietação que toma a vida intelectual e artísti-
ca do país. Esse fluxo de idéias que perpassa o universo da criação, confor-
me Ventura, estava pejado de reflexões críticas sobre o Brasil e os brasileiros.
Tal fator possibilitou movimentos e pesquisas formais e temáticas que resulta-
ram na opinião de que o Brasil mostrava a sua �cara� para o mundo como
um país detentor de seu destino, processo interrompido pelo golpe militar de
1964 e pelos acontecimentos decorrentes do endurecimento do regime.

As mudanças ocorridas na estrutura sociopolítica do país determinam o
quadro de impasses, desânimos e recolhimento dos intelectuais e artistas, o
que torna a década de setenta o reverso da moeda, quando a contestação
desaparece e o país vive a apatia cultural. Necessitando de liberdade para
existir, a arte como manifestação dessa condição sofre o cerceamento da
censura e, pior, da autocensura. Decorrente desse estado, afirma-se que a
ação criativa restringe-se àquelas aceitas pelo sistema que impõe os limites e
busca cooptar aqueles que se deixam levar pela submissão, que então pro-
duzem uma arte conformada, oportunista e de qualidade duvidosa. Pintar o
quadro com tintas tão fortes é tornar a atividade teatral terra arrasada e apa-
gar as transformações teatrais vanguardistas que se dão no período, ainda
que a ebulição da década anterior não atinja a curva ascendente que
prefigurava antes da repressão e da mercantilização dos bens culturais.

A leitura da terra arrasada, questionada ao longo de Transas na Cena
em Transe, alimenta-se pelo viés unidimensional. Ao tomar como parâmetro
a efervescência da década anterior, seu ideário popular-nacional, para
balizar os acontecimentos culturais e artísticos no decorrer da década se-
guinte, Zuenir Ventura, e não apenas ele, rebaixa o que ela produziu de
inovador. Tipifica-se, então, a produção dos anos 70 como destituída de
postura reflexiva e crítica. Para aqueles que comungam a idéia de existên-
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cia do �vazio�, a década de setenta, comparativamente, não significa muito
em termos de um aprofundamento das questões relativas à produção ar-
tística e intelectual, ao viver cultural. O corte produzido na experiência
dos sessenta abre uma lacuna, colocando os produtores de cultura e a
intelligentsia em estado de perplexidade. No entanto, pelo que se pode
ver nos registros dos acontecimentos teatrais, mais uma vez restringindo-
nos ao tema, tanto na Bahia quanto fora dela, é possível apontar para
uma postura indicativa de mudança nos códigos comunicacionais que
figuram visões de mundo, se não revolucionárias, pelo menos rebeldes. O
próprio Zuenir Ventura aponta para o problema das mudanças vividas no
interior da cultura. Nas suas palavras, �a cultura vive uma fase de transi-
ção em que, como superestrutura, tenta adaptar-se às alterações infra-
estruturais surgidas no país� (VENTURA, 2000, p. 47), que se vê assaltado
por �características de uma cultura típica dos países industrializados� (VEN-
TURA, 2000, p. 47), mantendo ainda resquícios arcaicos muito fortes.

É nesse cenário que se dão as transas estéticas postuladoras de novas
propostas cênicas que procuram romper com a placidez dos cooptados,
com a perplexidade dos órfãos de Jango e com a crueza de um regime
cerceador.

Considero que nem tudo que se produziu nesses �anos de chumbo�
conseguiu dar conta do variado leque de intenções, mas o elemento inova-
dor, transgressor, rebelde e destoante do coro dos contentes rompeu o silên-
cio imposto e o auto-silêncio adotados por muitos, fazendo-se ouvir forte-
mente. Por meio de variadas proposições, os artistas levaram aos espaços
teatrais, nem sempre ortodoxos, o produto de sua criação, que se firmou na
diferença, legitimando-se como expressão de um tempo de procura, de ago-
nia. Arrojo cênico, magia, vivências interiores, procura pela afirmação do
sujeito, repressão e desrepressão estiveram em pauta.

Projetos alternativos tomam corpo e engendram outros discursos que
foram sendo incorporados ou não pela classe artística, pela imprensa e, mais
adiante, por segmentos da classe média. Vozes discordantes se manifestam
com relação à existência do vazio. Na Bahia, o poeta, compositor e partici-
pante do Centro Popular de Cultura José Carlos Capinam manifesta-se da
seguinte maneira:

Eu noto cada vez mais cheio este tão badalado �vazio
cultural�. Tem muita gente nova se mexendo e se eles não
fazem a coisa em termos de movimento, fazem algo que
explode com vida, bem espontânea [...] No cenário artís-
tico brasileiro está pintando muita coisa nova. Bem sabe-
mos que muitos deles irão desaparecer, outros ganhar
mais força, tudo é natural. O que importa é que já agora
estas coisas têm momentos bem claros. (Tribuna da Bahia,
28.10.1971)
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Em depoimento91 sobre o período, o encenador José Possi Neto avalia
que a alegação sobre o �vazio� não se sustenta de maneira radical. Essa
tendência é afirmativa na voz da corrente hegemônica nacionalista que expli-
ca a cultura brasileira, negando as experiências vanguardistas. Possi é cate-
górico: �Não houve um vazio.� Ao se referir à Bahia, ele pondera:

Houve de alguma maneira, quando cheguei lá, no tea-
tro, um buraco, havia uma noite, uma noite morna, triste,
porque justamente havia uma reação a alguma coisa.
Sinto não ter visto o Macbeth porque devia ter engendra-
do daquilo uma força muito grande e as pessoas morre-
ram de medo. Eu acho é que isso é que deu uma força
pra uma reação, porque, do contrário, a coisa teria se
desenvolvido. Eu percebo que as únicas pessoas que fa-
laram muito bem desse trabalho foram as pessoas que
estavam envolvidas com ele.

Retornando ao discurso sobre o período em pauta, José Possi Neto afir-
ma: �Se fez tanta coisa. O que eu sinto é que hoje existe um vazio cultural
muito grande, quando tudo ficou muito eficiente no mundo inteiro.� Para ele,
atualmente, são raríssimas as montagens de teatro que abalam as estruturas,
mesmo as do próprio teatro.

Aliás, nenhuma abala nada. Então eu acho que hoje existe
um vazio. Existe um vazio na música no mundo inteiro
porque o marketing tomou conta de tudo, naquele mo-
mento era o contrário, justamente, não havia... Ninguém
fazia sucesso porque vendia mais... Era a forma como
atuava, desde os grandes mitos americanos da música,
como a Janis Joplin e companhia. Eram pessoas que re-
bentavam com todos os padrões morais. No Brasil, o que
surgiu de novos atores, novos encenadores, de grupos de
teatro e todo o movimento dos novos autores de teatro!
Foi quando surgiu a Leilah [Assumpção]. Todo esse perío-
do é extremamente rico e criativo.

Em 1971, residindo em São Paulo, Orlando Senna escreve sobre o tea-
tro baiano. Na carta publicada pelo jornal Tribuna da Bahia, o diretor retoma
pontos de discussão sobre a vitalidade do teatro brasileiro, tomado, confor-
me seu pensamento, por um volumoso caudal de informações e dados de
conhecimento a respeito de seu próprio fazer. Senna pontua o pânico que as
vanguardas geraram nas elites pensantes e �na confusa esquerda brasileira�,

91 Entrevista ao autor em 20 de dezembro de 2004.
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fato que não tinha razão de ser e �foi, melhor das hipóteses, apressado�. Os
elementos vanguardistas que se espraiam da década de sessenta para a de
setenta, mostrando-se de forma menos salvadora, serviram para desencade-
ar uma avaliação que inclui os itens inventariados pelo diretor:

a) reabrir uma discussão em torno dos próprios processos
criativos; b) nos informar acerca de uma dinâmica cultu-
ral; c) abrir uma perspectiva exata da posição do teatro
brasileiro em relação ao teatro que se faz no resto do
mundo; d) contrapor a realidade dos países e das cultu-
ras subdesenvolvidas com a nossa própria realidade e
forçar a tentativa de adaptação desta nossa realidade aos
encaixes que servem a uma outra; e) fundir a cuca dos
diretores, o que significa assumir em profundidade, verti-
cal e horizontal, uma crise que vinha se fazendo sentir
desde imediatamente antes de 64 e que se concretizou
com o movimento político-militar de 31 de março. (Tribu-
na da Bahia, 06.06.1971)

Ao arrolar esses pontos, Senna alude ao desafio à inteligência e aos
processos criativos dos encenadores, cenógrafos, figurinistas, mergulha-
dos em diversas experiências formais. Essas experiências, ainda que bom-
bardeadas pela censura e repressão, não se tornaram tão rarefeitas como
querem os que defendem a existência do vazio. Prefiro falar em crise, em
momento de busca, de transe, de trânsito. Momento de incertezas, indicativas
do rompimento com os esquemas que a �frente ampla� � formada a partir
do golpe de março de 64 � defendeu e que, em meio à década de setenta,
começa a dar sinais de exaustão. Verifica-se no panorama teatral o afas-
tamento das filiações a esta ou aquela corrente, escola, estilo. Os
encenadores buscam desembaraçar-se dos enquadramentos, direcionando
sua ação criativa para outras veredas, propondo rupturas de linguagem.
O assunto relativo ao engajamento ou não dos artistas se apresenta com
força questionadora, proporciona perturbação no plano das certezas
advindas dos anos pré-golpe.

No quadro geral do teatro baiano, ocorrem ações exemplificadoras que
demonstram o rompimento com os códigos que identificam o artista ajustado
somente a uma corrente. O momento vivido por Deolindo Checcucci, e por
outros artistas, retrata de forma elucidativa a questão. Com Nosso Céu Tem
Mais Estrelas, o diretor mostra como se move o artista, ao se colocar longe
das amarras ou dos enquadramentos estético-políticos. Vindo da experiência
amadora com forte militância política, após dirigir textos de Eugène Ionesco,
Jean Paul Sartre, Albert Camus e da experimentação corporificada em Amar
Amargo, o teatro laboratório, Checcucci cria um espetáculo de teatro de re-
bolado. O diretor declara �fazer o que está dentro dele ou comentar o que
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está distante�, conforme a Tribuna da Bahia, em edição de 13 de novembro
de 197192.

Afirmando não ter pretensão inovadora, Deolindo Checcucci decide
apostar �na regressão à infância, aos acontecimentos felizes que ficaram para
trás, sejam deixados por Marylin Monroe, Greta Garbo ou Rose Rudener�,
esta última autora do roteiro junto com ele. Misturando a bagunça estrangei-
ra do chamado caos cultural de imposição à bagunça do carnaval, com seus
maracatus, mulatas e samba de roda, raízes da brasilidade, ele cai no
desbunde. Nosso Céu Tem Mais Estrelas traz para a cena elementos presentes
na estética tropicalista, ao revisitar o teatro de revista, o seu escracho cafona,
a sensualidade circense das vedetes, a presença de atores representando papéis
femininos, a comicidade direta e muitas vezes ingênua. Em contrapartida,
indica elementos de uma cultura alternativa hippie, com suas transas sobre o
corpo, a liberdade sexual, a androgenia, ingredientes que posteriormente
aparecem definidos em Marylin Miranda, de José Possi Neto e Cleise Men-
des, e com exuberante virulência nos espetáculos dos Dzi Croquettes (1973)
levados à cena no eixo Rio � São Paulo.

Ao lançar Nosso Céu Tem Mais Estrelas93, o diretor divulga o elenco
como sendo formado por vedetes e galãs vindos dos mais diversos países.
Instaura-se o simulacro, já que esses �astros� e �estrelas�, cujos nomes são
Ester La Douce, Simoneta Machiavelli, Júlia Montiel, Paquita Flores, Lu de La
Vie, Harildo de Córdoba, nada mais são que atores baianos apresentados
como se fossem stars internacionais. Esse �passatempo divertido�, no dizer
de Jurandir Ferreira, atrai a curiosidade da imprensa. Muitas reportagens
enfatizam a brincadeira. Checcucci insiste sempre na impostação do espetá-
culo como um jogo. Ele transita nas possíveis brechas para fazer sua escritura
cênica dizer sobre a música popular brasileira, a marginalização dos poetas
� para Checcucci, �os únicos sobreviventes� � e o medo dos homens de

92 Deolindo Checcucci transita com desenvoltura pelos diversos gêneros e formas teatrais. Parece-me
que o diretor procura novos caminhos, ainda que produza trabalhos convencionais como Nosso Céu
Tem Mais Estrelas. Partindo da premissa de que �o teatro não é mais o lugar onde se representa�
(Tribuna da Bahia, 30.03.1972), Checcucci escreve o texto Vamos Pintar a Cidade de Azul e declara:
�[...] comecei a observar as pessoas com as quais eu tinha convivência: Marcos Antônio (Marquinhos),
Rose Rudner, Fred Matos, Lídia Maria, Ian Violetene e criei as personagens da peça para que fossem
interpretados por eles próprios�. A idéia é que não apareçam em cena personagens, mas as personas
com suas experiências vivenciais, seus dramas, �tudo dentro de uma cenografia onírica�. A peça é um
depoimento e o espetáculo deixa de ser uma montagem teatral para se tornar um papo entre emissor e
receptor, �uma brincadeira, quase que uma festa entre platéia e palco�. Checcucci afirma que essa
relação é determinada pela espacialidade: �Um curto espaço nos separa. Espaço que já se tentou
quebrar, mudando as formas do palco [...]. Mas essa distância não vai ser quebrada eliminando este
espaço.� Concluo que o rompimento preconizado pelo diretor está no desvelamento da persona diante
do outro.

93 ELENCO: Nilda Spencer, Lícia Margarida, Walter Grimm, Harildo Déda, Esther Maria, Maria Lídia,
Tom Karr, Agenor Oliveira, Jacques de Beauvoir, Simone Hoffman, Lita Brecht, Sílvio Varjão, Hélio
Macumba, Marquinhos Rebu. EQUIPE TÉCNICA: Deolindo Checcucci e Rose Rudener (Roteiro), Luiz
Calmon (Figurino), Ewald Hackler (Cenografia), Carlos Moraes (Coreografia), Carlos Veiga (Maestro),
Crisvaldo de Almeida (Produção), Deolindo Checcucci (Direção). Estréia: novembro de 1971.
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teatro, mas adverte: �A peça não é teatro escola, nem avanço técnico teatral,
é uma brincadeira cheia de ternura, solidão e alegria�. (Tribuna da Bahia,
13.11.1971)

Em outras declarações de Checcucci, encontram-se ecos da estética
tropicalista, ainda que �nenhuma explosão parece queimar no espetáculo�.
Ao evocar a velha Bahia e seu tribalismo inaugural, �com a fita simbólica
rasgada por Cabral�, o diretor insere no espetáculo elementos e valores que
considera fundamentais. Não esclarece, contudo, a que se refere como fun-
damental. À cultura brasileira, à baiana? Em uma época em que o discurso
se faz cheio de reticências e subentendidos, não causa espanto a inconclusão
das idéias, o que não afirma a inexistência delas.

Deolindo Checcucci exorta o elenco a vivenciar em cena a sensualidade
e a pureza, condição básica para a �passagem de um plano físico para o
espiritual, unindo dois pontos difíceis. O erotismo, de bestial e infantil passa
à sensualidade angelical�, carnavalizada. O espetáculo, ainda que claudicante
no tratamento cênico, sinaliza nas dobras de sua urdidura as idéias de libera-
ção das repressões. Ao assumir o simulacro, disfarçando sua identidade, ve-
detes e galãs internacionais � na verdade artistas locais �, orquestra e grandi-
osos cenários apontam para a mascarada carnavalesca, caminho para
vivenciar as fugas do cotidiano opressor e não silenciar diante da mesmice
imposta pelo dia-a-dia.

A única crítica ao espetáculo é de autoria de Jurandir Ferreira. Publicada
em 16 de dezembro de 1971, no Diário de Notícias, considera positiva a
iniciativa de se colocar no palco um gênero já em decadência nas ribaltas
brasileiras; o crítico incentiva a ida do público ao Teatro Castro Alves, já que
Nosso Céu Tem Mais Estrelas é um �passatempo divertido e uma semente
válida para outros musicais�. Aponta a presença de belas atrizes: �muita mulher
boa de umbigo e adjacências de fora lavaram a alma do homeril presente�.
Ressalta os elementos sonoros e luminosos do espetáculo. Observa qualitati-
vamente a parte humorística �indubitavelmente nas mãos dos travestis�, ato-
res que faziam Carmem Miranda e a Cantora Portuguesa. Destaca o papel do
coreógrafo Carlos Morais e do maestro Carlos Veiga, responsáveis por fazer
dançar e cantar �gente que não dança nem canta�.

No avançar da década, Checcucci realiza outras encenações seguindo
as veredas dos códigos que nem sempre se harmonizam, antes criam cho-
ques e reafirmam a inquietação que persegue os jovens artistas no período
focalizado. Ao escolher O Pique dos Índios ou A Espingarda de Caramuru, da
atriz-dramaturga Haidil Linhares, Deolindo Checcucci investe suas armas contra
a mentalidade da classe média baiana, que se deixa influenciar pelos meca-
nismos da comunicação de massas. No texto de Linhares, as personagens e
as situações são tratadas sem meias tintas, com ênfase na sátira. A autora
reúne os tipos em uma pensão, utilizando-se do recurso da comédia de cos-
tumes, cuja personagem principal é um cabeleireiro, Tomás Goteira (Harildo
Déda). Por meio da lucidez ferina de Goteira, Haidil Linhares e Deolindo
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Checcucci procuram atingir o alvo. Na visão do crítico Sóstrates Gentil, a
proposta não se concretiza.

É na colocação dos seus personagens em cena que Haidil
fixou o seu rosto. Abandonando uma estrutura segundo
um conteúdo, estabeleceu uma linha formal para o de-
senvolvimento do �Pique� e se perdeu no desdobramento
de sua estória. Não há princípio, meio e fim. Há uma
superposição de quadros e situações [estanques], em que
a autora faz a definição direta dos seus personagens [...].
Haidil procura tirar efeitos engraçados, estabelecendo um
conflito, se bem que artificial, entre o acadêmico e o ca-
beleireiro. (A Tarde, 26.10.1973)

Com o material que mais se esboça e menos se concretiza, Checcucci
esforça-se para dar forma ao trabalho. No rastro deixado por Gentil, vejo
que os elementos fornecidos pela autora possibilitam o desenvolvimento plás-
tico do espetáculo �dentro da sistemática do teatro do absurdo�, retirando
desse enquadramento os efeitos cênicos �agradáveis�, lastro para o desen-
volvimento do trabalho dos intérpretes94 em O Pique dos Índios, visto como
bem resolvido nos limites estilísticos da dramaturgia.

Sobre a produção dramatúrgica na Bahia, no palco da contracultura, afir-
mo que não é expressiva. Fruto da censura, da autocensura e da falta de con-
dições para que os textos se realizem no palco, o aparecimento de autores é
reduzido. Ao longo do período estudado, registrem-se as incursões de Manoel
Lopes Pontes, Florisvaldo Matos, Nelson Araújo, Ariovaldo Matos e João Augusto.
Mesmo assim não se pode dizer sobre a existência de uma produção nesse
terreno tão necessário para a ampliação da atividade cênica. Levanto também
como um problema para essa limitação uma das características do teatro da-
quele momento: a criação coletiva, o roteiro que se constrói ao longo dos
ensaios, além dos que reúnem vários trechos de autores diversos e de gêneros
literários não dramáticos. Juntem-se a essas experiências os textos consagra-
dos da dramaturgia universal com possibilidade de forçar as barreiras da cen-
sura. Esse quadro, nos limites das circunstâncias, não oferece atrativos para o
exercício da escritura para o palco, uma questão que é enfrentada com mais
riqueza, nas décadas seguintes, por novos autores.

94 ELENCO: Carlos Ribas (Podolírio Assunção da Ramificação), Ester Maria (Doralice Arrebatada Prema-
tura), Frida Guttman (Maria Caetana Atrás do Trio Elétrico), Harildo Déda (Tomás Antônio Goteira),
Haidil Linhares (Marocas Entumescida da Paixão), Lola Laborda (Ismênia Tresmalhada), Maria Manuela
(Maria das Dores Arrebatada Prematura), Mário Gadelha (Ambrosina Embevecida do Arcanjo), Orlanita
Ribeiro (Henriqueta Severo Penteado), Passos Neto (Calixto Flores da Silva Penteado). EQUIPE TÉCNI-
CA: Bel (Contra-Regra), Suzuki (Iluminação), Dona Solange (Execução do Figurino), Freddy Suy (Cená-
rio), Carlos Ribas e Deolindo Checcucci (Figurino), Deolindo Checcucci (Roteiro Musical), Mário de
Almeida (Produção), Ana Porto (Assistente), Grupo Fama (Realização), Deolindo Checcucci (Direção).
Estréia: outubro de 1973.
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Nem tudo são flores no panorama conservador da Cidade do Salva-
dor sob o governo Médici e sob as benesses do �milagre econômico�. Os
tempos são difíceis. Ainda que a cena teatral trate de temas que tangenciam
um olhar diferente sobre o corpo, a sensualidade, a diversidade sexual,
ainda que os jornais da época publiquem reportagens sobre mudanças
comportamentais, que Arembepe torne-se local da desrepressão e o carna-
val baiano95 atraia para ruas foliões de todo o Brasil � celebração da inclu-
são, sem cordas nem cordeiros � com �gente sem graça no salão�, as ações
da repressão militar são visíveis e apoiadas por segmentos expressivos da
sociedade civil. O programa político posto em prática a partir de Brasília
encontra respaldo em diversos setores da sociedade brasileira. Esse con-
gresso de forças reage contra as mudanças comportamentais. No entanto,
os filhos da burguesia e da classe média, como �ovelhas desgarradas�,
querem vestir calças vermelhas, encher as mãos de anéis e partir, como diz
a canção popular. (MACALÉ; SALOMÃO; COSTA, 1971)

Atento, para não cair na generalização redutora e na análise simplista,
apresento acontecimentos exemplificativos das tensões que as transas provo-
cam no corpo social: artistas são apedrejados na residência do diretor teatral
Arivaldo Barata e da atriz Zoíla Barata, conforme o Diário de Notícias. Na
edição de 1º e 2 de janeiro de 1971, o jornal relata sobre a agressão sofrida
por um grupo de artistas reunidos no apartamento do casal para ouvir músi-
ca, cantar e dançar. Conscientes do ofício dos proprietários, �gente diferen-
te�, moradores do conjunto de apartamentos do Banco Nacional de Habita-
ção (BNH) postam-se em frente à janela da sala formando uma �platéia ino-
portuna e imprópria (faziam piadinhas sobre as formas da atriz Nelcy Queiroz
que se encontrava de bermuda)�. Em virtude da chuva, os convidados do
casal fecharam a janela. Como reação, os moradores jogaram pedras, cau-
sando ferimentos em várias pessoas presentes.

Outro acontecimento esclarecedor sobre o ambiente em Salvador no
começo da década de setenta está no depoimento de José Possi Neto. Ao ser
questionado sobre sua visão da cidade e de como fora recebido, o encenador
paulista, no longo depoimento ao autor deste trabalho, rememora:

95 Sobre o carnaval, é revelador o texto do compositor Walter Queiroz: �Década de setenta. Em plena
vigência dos anos de chumbo, o carnaval da Bahia torna-se o grande aglutinador da juventude brasilei-
ra atraída pela irreverência e descontração duma festa onde cabiam todas as tribos, a santa alegria
contra o dragão da repressão [...]. O povo de Salvador, visceralmente alegre e festeiro, realizava, junto
a turistas, uma experiência solidária e democrática: um modelo que durou alguns anos felizes e decre-
tou o fim do carnaval fechado dos clubes sociais�. (A Tarde, 03.03.2006) Entre 1969 e 1971, Salvador
desponta como sendo a imagem real do Paraíso. Jovens de todos os lugares do Brasil deslocam-se para
a Bahia e o Festival de Arembepe torna-se promessa para o viver coletivo, a festa, o amor tribal, o lugar
ideal para a expansão da �nova sensibilidade�. Essa leva de sujeitos em trânsito desencadeia rigorosa
ação repressiva. Em 1970, cerca de cento e vinte jovens estão presos em Salvador acusados de vaga-
bundagem, consumo de drogas e atentado ao pudor. A Nova Era trazia em si a alegria, ao mesmo
tempo a violência que se opunha aos seus reptos.
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[A cidade] era uma festa. Ao mesmo tempo eu fui apedre-
jado dentro da Escola de Arquitetura, por estudantes, num
show [...] Em 1971. Num show onde fui com uma roupa
das mais discretas que eu já tive na vida. Tinha uma cal-
ça um pouco moderna[...] Porque na época havia um te-
atro de rua que era de comportamento. Era uma época
em que ainda se podia escandalizar. Hoje não há mais
escândalo. O único escândalo que existe é a corrupção,
a miséria e a violência. O escândalo está com a política.
Nem um ator, nem a Madonna, conseguem causar mais
escândalo nenhum. Nenhum nu causa mais escândalo.
Nem uma curra causa mais escândalo. O escândalo está
na violência em proporções terríveis, é isso que acontece
no mundo de hoje. Naquele momento, nós estávamos
invertendo uma página moral da nossa civilização, uma
visão, uma ótica, que era muito hipócrita. Por trás se fazia
um monte de coisas e a gente resolveu fazer pela frente.

Para Possi Neto, esse apedrejamento não é uma reação político-conser-
vadora de segmentos de jovens universitários. Ao ser indagado sobre se a
postura dos estudantes revela uma tendência mais ortodoxa, contrapondo-se
a uma postura contracultural e desbundada, ele contesta:

Acho isso um pouco teórico demais, infelizmente era mais
primário. Eu me lembro direitinho da roupa que eu tinha:
uma calça bege, cáqui, que era uma calça boca-de-sino
que se usava na época com a cintura baixa, um cinto
colorido que era de tapeçaria, uma camiseta marrom com
colares, poucos. Colares que se vendiam ali no Mercado
Modelo, colar de santo [referência às guias de contas
consagradas a cada orixá], que homem usa. Eu tinha o
cabelo preso num rabo de cavalo [...] [Eu vestia] Uma
camisa social bege de manga comprida arregaçada. Eu
só tinha uma coisa diferente: usava um brinco, uma ar-
gola pequena, que ninguém usava na época. Lembro-me
do show em que se apresentava o Bendegó, do Gereba.
Nós estávamos no grande pátio, todo o mundo assistindo
e o povo começou a tomar caipirinha. No início, estava
tudo tranqüilo e eram todos estudantes. A maioria da mi-
nha idade ou três ou quatro anos mais jovens, porque eu
tinha então 24 anos. De repente, veio um limão de caipi-
rinha e cai perto da gente. O Eduardo falou assim: �
Hum... vão começar a jogar coisa na gente! Eu falei:

� Larga mão de ser exagerado. Daí a pouco veio um outro
limão e eu comentei: � É melhor a gente sair [...] Houve um
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intervalo em que a gente saiu como se fosse para um bar
[...] Tinha uma escada [...] Eu preferi ir embora e começa-
mos a subir. Quando nós subimos, ouvimos um alarido [...]
Aí era o pátio inteiro, então não havia uma posição políti-
ca, porque podia haver os conservadores, não sei o quê
[...] O pátio inteiro urrava com raiva: Bicha! Bicha! Aí o
Eduardo pegou um galho que havia do lado e botou na
cabeça, acintosamente, como se fosse um galho de vea-
do. Aí começou a voar pedra mesmo. Na realidade, isso
mostrava que, independentemente de qualquer discurso
político, a repressão e o preconceito eram muito fortes.
Engraçado que a Bahia sempre teve essa imagem de ser
mais liberal com isso. O que os perturbava? Se eu tivesse a
atitude de Marquinhos Rebu, você falou do desbunde [...]
O Marquinhos Rebu, se ele punha uma coisa na cabeça,
assumindo-se femininamente e fizesse um frege na esqui-
na, essa gente toda aplaudia e brincava com ele. Enquan-
to que o fato de me vestir igual a eles, ter a mesma atitude
que eles e estar com a pessoa do mesmo sexo que vivia
comigo foi uma extrema agressão para eles, naquele mo-
mento. Sabe [...] Eu comecei a não mistificar a força estu-
dantil e a ver quanto a classe média é temerosa nesse sen-
tido e defensora dessas coisas.

Os acontecimentos exemplificativos, ainda que restritos, fornecem ele-
mentos para identificar, nas ações dos sujeitos agressores, um tipo de
racionalidade estranha aos padrões de um país que se quer moderno, ima-
gem que a televisão ajuda a criar, na sua �atualização de padrões internaci-
onalizados [ditando] novos hábitos de consumo e comportamento para a
burguesia e a classe média�, como lembra Heloísa Buarque de Hollanda e
Marcos Augusto Gonçalves. (2005, p. 100) Isso no momento em que tipificam,
depreciativamente, as atitudes contraculturais como atos desarrazoados. Não
parece que a reação dos moradores do conjunto habitacional e da massa de
estudantes na Faculdade de Arquitetura possa ser considerada progressista
nos termos de uma revolução de costumes em andamento na época. Levan-
do-se em conta os atores sociais envolvidos no acontecimento descrito por
Possi Neto, seria de se esperar uma atitude mais avant-garde por parte dos
universitários. No entanto, o que se vê é manifestação de uma racionalidade
conservadora, homofóbica e �careta�. Se tomarmos o brinco como um ele-
mento causador do choque, entre outros descritos por Possi, vemos que, atu-
almente, seu uso pelos homens não causa nenhuma reação como a sofrida
pelo encenador. Isso não quer dizer que a agressão ao comportamento
desviante tenha sido erradicado do social. O sistema vai incorporando aos
poucos tudo aquilo que lhe era incômodo; mas sempre fica um resquício da
insubordinação libertária dos ideais contidos na contracultura.
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Comparativamente, esses acontecimentos revelam antinomias de um
tempo de crise. Considerando as pistas fornecidas por Maffesoli (2005, p.
90), uma sociedade que não leva em consideração �esse contraditorial� está
fadada ao totalitarismo. É no choque entre as forças dionisíacas e apolíneas
que se dá �a acentuação de todos os contrastes e de todos os abismos�.
(NIETZSCHE apud MAFFESOLI, 2005) O caráter bem definido dessas forças
provoca choques na cena societal e na teatral, tornando-as plurais. A não
aceitação do comportamento desviante, da diferença e dos desafios
�desbundados� por segmentos da sociedade baiana não afirma sua
inexistência, pelo contrário. �Pelas brechas, pelas rachas�, Torquato Neto for-
nece a chave para compreendermos que, apesar das amargas circunstânci-
as, a vida cultural na década de setenta é provocante. As manifestações artís-
ticas que emergem do período, ao se impregnarem de elementos alusivos e
alegóricos, não apenas indicam uma tática para enganar a censura, mas são
fundamentos dos discursos teatral, musical, plástico, literário. E nesse contex-
to podem ser lidas claramente pelo receptor.

Ao tecer as relações entre o palco e a vida, com o objetivo de esclarecer
o problema levantado de que o teatro, mesmo sob a repressão e a censura
que se abateu sobre o Brasil durante 20 anos, não se manteve silencioso,
trilho na contracorrente das análises sobre o período. Vejo que a afirmação da
existência de um �vazio cultural�, perpassando a vida cultural do país desde
o AI-5 é, na verdade, uma leitura enviesada. A cada instante desta escritura
cabe ao pesquisador afirmar que o período é crítico, mas não vazio. Nas
dobras das leituras sobre a produção teatral expressam-se visões de opostos
que se olham e se estranham. �Narciso acha feio o que não é espelho�,
como se presentifica o mito na leitura de Caetano Veloso.

Cena 4 � O encontro de João Augusto com o TCena 4 � O encontro de João Augusto com o TCena 4 � O encontro de João Augusto com o TCena 4 � O encontro de João Augusto com o TCena 4 � O encontro de João Augusto com o Teatro Livre daeatro Livre daeatro Livre daeatro Livre daeatro Livre da
BahiaBahiaBahiaBahiaBahia

Feita a digressão, volto meu olhar sobre o Teatro Vila Velha. No primeiro
semestre de 1971, o dinâmico espaço conduzido por João Augusto vive situ-
ação aflitiva, causada pelo desabamento do teto do foyer e pela demorada
recuperação do edifício, que se arrasta durante o ano. Em uma cidade redu-
zida ao Teatro Castro Alves e sem contar com o Teatro Santo Antônio, reser-
vado apenas para as produções da Escola de Teatro, a paralisação do Teatro
Vila Velha causou grave transtorno para a Sociedade Teatro dos Novos,
desfalcada de seus sócios fundadores, e para os demais grupos e produtores
soteropolitanos ou de outros estados. Sem condições financeiras para iniciar
a obra de recuperação do Teatro Vila Velha, João Augusto utiliza-se dos mei-
os que tem para manter a casa de espetáculos. Envia solicitação de ajuda ao
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Departamento de Educação Superior e Cultura, mas a verba �ficou como
sempre na esperança�, no dizer de Nilda Spencer. (Tribuna da Bahia,
17.02.1971) A atriz-colunista lamenta o descaso a que foi relegado o espa-
ço, depois de tantos anos de atividade e difusão cultural.

Mas o pior está por vir. Em março de 1971, em decorrência das obras
de recuperação do Passeio Público, levanta-se a possibilidade de demolição
da casa de espetáculos. O diretor do Departamento de Parques e Jardins,
Guillard Muniz informa ao jornal Tribuna da Bahia que a demolição do tea-
tro, �para deixar a paisagem livre, ainda está em estudo�. Na mesma repor-
tagem, a aluna-atriz da Escola de Teatro Normalice Souza aponta para outra
questão:

O fato de o Passeio Público ser considerado área de se-
gurança prejudicou o teatro, pois alguém que queria ir
ver uma peça e esquecia a carteira de identidade não
entrava. Mesmo assim, com todos os problemas, sinto-
me mais próxima do público no Vila Velha do que no
Castro Alves.

Outra solução pensada para o Teatro Vila Velha foi sua transferência
para o Pelourinho, decisão que não se efetiva, mas gera inúmeras notas na
imprensa. Sem a imediata ajuda oficial, o produtor Lázaro Guimarães orga-
niza o show solidário Salve o Vila, reunindo cantores e compositores baianos,
tendo à frente o Grupo Terminus, Os Cremes, Batatinha, Edil Pacheco, Ederaldo
Gentil, entre outros. Finalmente, em dezembro, a Secretaria de Educação e
Cultura libera verba de cinqüenta mil cruzeiros e os trabalhos de reconstrução
do Teatro Vila Velha são iniciados. Um mês depois, reabre-se a casa de espe-
táculos com show de Vinicius de Moraes, Toquinho, Maria Creuza e Trio
Mocotó, reafirmando a afinidade do espaço com a música popular brasilei-
ra. Segue a programação com o espetáculo Udigrudi, dirigido por Laís Ikissima,
reunindo bailarinos e o ator Mário Gusmão.

Os dois eventos que ocupam a casa logo após a reforma retiram o
Teatro Vila Velha do não-lugar a que foi relegado durante o tempo em que
ficou inativo, �deixando à mostra para os que passam pelo Gamboa, os seus
mictórios, como se fossem parte de uma comédia�, observa Nilda Spencer
em sua coluna. (Tribuna da Bahia, 02.09.1971) Ela chama a atenção da
opinião pública sobre a condição do Teatro e evoca a trajetória da casa de
espetáculo até o momento, relevando a sua importância para as artes cêni-
cas na Bahia. (LEÃO, 2006)

A situação vivida por João Augusto e o empenho para retirar o Teatro
Vila Velha do vazio e fazê-lo reviver à sombra de Dionísio vai se concretizar
efetivamente em parceria com o Teatro Livre da Bahia (TLB). Esse encontro
tem sua origem em GRRRRrrrrrr (1970), espetáculo dirigido pelo encenador,
mas aprofunda-se com as realizações que se seguem, Cordel II, Quincas
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Berro D�Água, Os Sete Pecados Capitais, circunscritas ao período estudado.
Do fortuito encontro entre o grupo conduzido por Sônia dos Humildes � o TLB
� e João Augusto resultam produções que vão à cena no avançar das déca-
das de setenta até o falecimento do encenador em 1979. O período é marca-
do por realizações que ocupam o palco do Teatro Vila Velha e a cidade em
uma experiência de teatro de rua, geradora de acalorada polêmica
desencadeada pelo jornalista-ator Carlos Ribas, crítico do Jornal da Bahia
(1977):

Eu acho lindo o teatro de rua. O que eu não gosto é de
Teatro de Rua [...]. Através da experiência colonizante a
que chamam Teatro de Rua [...] pretendem levar cultura
para o povo, como se o povo precisasse da cultura deles.
São os novos Nóbregas [...] empenhados na catequese
de silvícolas, a massa [...]. Sem perceber, os meninos de
João Augusto e o próprio João Augusto são mais carolas
que as professorinhas do Mobral. (Jornal da Bahia,
09.09.1977)

As questões apontadas por Ribas não se perdem no amarrotado dos
jornais. Semanas mais tarde, João Augusto responde e afirma sua convicta
postura com relação à descentralização da atividade teatral; coloca-se ao
lado de uma �cultura do trabalho� em oposição à �diversão vazia� e reflete
sobre os caminhos percorridos pelos que fazem teatro na Bahia. Para João
Augusto, é absolutamente necessário que se quebre a cadeia que confina o
teatro a determinados setores. Conforme suas palavras, a descentralização é
a via para �tirar o teatro da sua atonia e conseguir o que raramente acontece:
uma entidade popular�. Prosseguindo sua argumentação, o diretor diz o que
pensa sobre o teatro na Bahia no final da década:

O teatro na Bahia necessita sair de suas montagens ra-
quíticas, de sua atonia e de sua total impopularidade. O
fato de o homem comum poder freqüentar nossas salas
de espetáculos (combinando seu poder aquisitivo ao pre-
ço baixo dos ingressos) não significa nada: o teatro con-
tinua centrado, fechado, discriminado dentro de sua sala.
(A Tarde, 23.09.1977)

João Augusto também expõe suas idéias a respeito do que seja um tea-
tro popular, que, para ele, não está somente vinculado ao preço baixo do
ingresso, acessível à população de baixa renda. O fato de as campanhas de
popularização do teatro, oficiais ou não, propugnarem teatros cheios de gen-
te não significa que esse teatro possa ser considerado popular. Rastreando o
pensamento de Augusto, chega-se a sua leitura do que é teatro popular:
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realização que veicula uma dramaturgia comprometida com doutrinas soci-
ais e que tratem dos problemas do homem comum, não obstante declarar
que �cordel, expressão do povo, não tem ideologia�. (Jornal da Bahia, 16 e
17. 07.1972)

Atento aos limites determinados pelo tema, detenho-me no registro dos
espetáculos emblemáticos da etapa de reconstrução do Teatro Vila Velha.
Cordel II96 é o amadurecimento de uma linha de trabalho com os folhetos de
cordel iniciada em 1966 com o espetáculo Cordel. A iniciativa de João Augusto
de adaptar as histórias para o palco revela mais uma vez o poder de comuni-
cação que elas têm, eficácia já testada pelos cantadores nas feiras populares
do Nordeste. Esse material recebe tratamento cênico que explora, no espetá-
culo, o jogo entre o palco e a platéia, �não se prestando a elucubrações
intelectualóides�, como expõe seu diretor. Essa visão de que a peça é uma
brincadeira facilita a apreensão da sua força poética.

Em Cordel II, o diretor toma critérios diversos de Cordel, no qual fazia
uma revisão nos gêneros: �havia o cordel tradicional e o urbano. O cordel
puro, o adaptado [...] isto é recriado�; o folheto é um pretexto para o encenador.
Ao escolher os folhetos para levá-los ao palco, inclui a peça em um ato A
Função do Casamento, de Haidil Linhares, que não pode ser considerada
uma autora de cordel. Na opinião de João Augusto, a peça não se constitui
como um �corpo estranho�. Ele esclarece também que �a função está aí como
sinônimo de festa, de forró, e não como termo científico�. (Tribuna da Bahia,
07.06.1972)

O espetáculo recebe boa acolhida por parte dos críticos e principal-
mente dos espectadores que enchem a platéia durante a temporada. Confor-
me A Tarde (26.07.1972), o público ri e se emociona com A Mulher que se
Casou Dezoito Vezes, aplaude a coragem da mulher sertaneja revoltada con-
tra as injustiças em A Função do Casamento e contagia-se com o drama das
solteironas em Antônio, Meu Santo. O anônimo autor da matéria não deixa
de perceber o conteúdo de cunho social, moral ou político por trás das histó-
rias ingênuas capazes de sensibilizar �tantas pessoas de todas as idades ou
de diferentes níveis culturais�.

Essas palavras atestam acuidade na leitura e vão de encontro ao que
João Augusto postula sobre a falta de ideologia no cordel, esquecendo-se de
ressaltar as visões de mundo que perpassam as histórias por mais banais que
sejam. João Augusto não aceita que o autor-cantador utiliza o folheto para
falar sobre a comunidade e para ela, conscientizando-a politicamente. Não
há crítica segura, penetrante, lógica, vigorosa nas histórias, opina e conclui:

96 ELENCO: Antonia Veloso, Benvindo Siqueira, Haidil Linhares, Harildo Déda, Hélio Macumba, Jorge
Gáspari, Jurandir Ferreira, Kerton Bezerra, Mariza Rangel, Nelcy Queiroz, Raimundo Blumetti, Sônia
dos Humildes. EQUIPE TÉCNICA: João Augusto e Zé Maria (Cenografia e Figurinos), Elenco (Sonoplastia),
Antonia Veloso, Francisco de Paula (Técnica), Mário Tabaréo (Produção Executiva), João Augusto (Dire-
ção). Estréia: junho de 1972.
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Não aceito isso. É �forçar� um pouco. Não aceito isso
num trabalho de pesquisa, por mais que tenha respeito,
simpatia ou admiração pelos cantadores. Em minha opi-
nião, quando há registro de acontecimento político no
folheto é sempre feito como um comentário inexpressivo,
raso, supérfluo, primário, sem que se possa saber quais
as tendências do cantador em matéria política (Jornal da
Bahia, 16 e 17.07.1972),

embora reconheça a atualidade do folheto de cordel e sua transformação, já
que sofre os efeitos da massificação, da indústria cultural. O cordel �se adap-
ta, se comercializa, se atualiza. Nessa atitude, uma perspectiva inovadora,
isto é, representa a sociedade burguesa�. (Tribuna da Bahia, 07.06.1972)
Causa estranhamento tal afirmativa. Em que pesem as influências da cultura
de massa no interior do folheto e sua constante transformação, não é aceitá-
vel vê-lo como manifestação da representatividade burguesa, já que a �pers-
pectiva inovadora� não se configura como um atributo de classe.

Os conteúdos expressos pelas histórias levadas ao palco falam sobre a
insatisfação, a falta de assistência, o desassossego, a carestia da vida, os
impostos, a corrupção, os hábitos e comportamentos da comunidade com
relação aos tabus sexuais, religiosos, morais e outros, afirmando-os ou ne-
gando-os. Essas informações são ampliadas pelos elementos da encenação:
gestos, movimentos, diálogos, entonações, objetos cênicos e o próprio �esti-
lo� de interpretação que remete ao circo, aos grupos mambembes de feira
com suas raízes na commedia del�arte, nos folguedos e autos populares, en-
fim, as �redes orgíacas� referidas por Maffesoli (2005).

Sóstrates Gentil elogia a montagem do Teatro Livre da Bahia e seu dire-
tor. Ao comentar sobre o avanço criativo, compara Cordel II a Cordel, de
1966, nos seguintes termos:

Nesta segunda experiência [...], João Augusto conforma
o trabalho e vai além a sua criatividade, fixando-se num
plano mais teatral. Se no primeiro deixou-se conduzir pelas
�estórias�, dando aos seus autores a total liberdade de
conduzir os atores, fixando-se no tempo e espaço pura-
mente transcendente, neste segundo, a direção agiu, con-
duziu os personagens e definiu o tempo e o espaço tea-
tral dando à sua montagem uma linha cronológica [...] O
trabalho é sóbrio e conseqüente, contando com um elen-
co de atores responsáveis e de nível artístico. (A Tarde,
01.09.1972)

Sem pretender a exaustão, mas no intuito de deixar registrados aspectos da
encenação, no reforço da idéia de que a história do teatro não deve ser contada
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com ênfase na dramaturgia e seus autores, incluo mais um apontamento, sem
assinatura, sobre Cordel II. O Diário de Notícias de 4 e 5 de junho de 1972 abre
com destaque a matéria: �Cordel no Vila põe Fim à Gozação com o Nordesti-
no�, ao ressaltar a visão humana e social das personagens que povoam a cena.
Personagens tragicômicas que substituem o conceito negativo que se �dá, no Sul,
ao homem do sertão�. Sem exacerbar o lado cômico, suas características simpló-
rias e seu tipo físico, indicadores da estereotipia redutora que caracteriza certa
visão do nordestino nos programas humorísticos, o espetáculo suprime a goza-
ção sem abdicar do riso, reação receptiva provocada pela comédia. O autor da
matéria conclui seu ponto de vista com o seguinte parágrafo:

As estórias se desenrolam num trabalho coletivo do elen-
co de maneira alegre e direta e simples, sem apelar para
a linha mais fácil do ridículo. João Augusto procurou fa-
zer um espetáculo o mais descontraído possível: os atores
são livres de ir e vir ao palco. Ali mesmo mudam a roupa,
se transformam em espectadores, contra-regras,
sonoplastas, atores em personagens. Tudo à mostra do
público, sem nenhuma pretensão de ilusionismo [...]. O
diretor tirou das limitações materiais o material para reali-
zar o seu trabalho e parodia o badaladíssimo Grotowski: �
Fazemos um trabalho pobre em teatro de Cordel II (grifo
meu), com resultados positivos, já se vê, pois a platéia
está sempre cheia e entusiasmada [...]. (grifo meu)

Ao parodiar Grotowski, o animador do Teatro Vila Velha não esconde
sua linha de teatro e de qual lugar fala. Sem negar as linhagens contemporâ-
neas do teatro � Artaud, Grotowski, entre outros � distancia-se delas para
delimitar sua ação sob a inspiração de Brecht e Piscator. O encenador não
deixa de enviar uma mensagem para os que estão empenhados em experi-
mentar idéias alternativas cujas fontes estão nos artistas francês e polonês,
em Eugênio Barba, em Peter Brook, postuladores de uma nova poética para o
teatro. A prática teatral dos encenadores europeus e suas teorias, já em pro-
cesso de devoração por segmentos dos nossos encenadores, não faz parte
do cardápio de João Augusto, alimentado por outras fontes.

No momento em que Cordel II cumpre a temporada, João Augusto
verbaliza o desejo de continuar o trabalho com os folhetos. Encontram-se
entre seus projetos a montagem de espetáculo somente com a obra de Cuíca
de Santo Amaro, famoso cantador de cordel. Para Augusto, existe nos escritos
de Cuíca de Santo Amaro o �mal dizer�, mas sem alusão �às cantigas medi-
evais. Há o �mal dizer� de encomenda, matéria paga na qual, por interposta
pessoa, ataca-se e difama-se alguém. O projeto não se realiza e o Teatro
Livre encarrega-se de encenar Quincas Berro d´Água, adaptação da novela
de Jorge Amado realizada por João Augusto.
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A adaptação de Quincas Berro d´Água � Prêmio Governo do Estado da
Bahia no concurso de dramaturgia promovido pela Secretaria de Educação e
Cultura � Fundação Teatro Castro Alves, em 1967 � ficara hibernando, visto
que sua montagem requeria investimentos de grande monta. Tal empreitada
foi possível pela conjunção do Teatro Livre da Bahia com o produtor Roberto
Santana mais o apoio do Teatro Castro Alves. Reúne-se, então, o elenco de
56 atores97, abarcando três gerações de intérpretes, para contar as aventuras
de Quincas na Salvador amadiana. No dia 21 de novembro de 1972, o
Jornal da Bahia escreve: �um acontecimento internacionalmente despojado,
aberto� e passa a palavra a seu criador, que afirma: [Quincas Berro d´Água]
busca o popular em todos os sentidos, e que, em certo sentido, procura o
�teatro pobre�, subdesenvolvido, brasileiro e baiano�. Mais uma vez a insis-
tência em associar a pobreza grotowskiana à falta de recursos, pobreza no
sentido literal, em uma visão crítica e discordante da aplicabilidade da expe-
riência polonesa entre nós. Ao reduzir o conceito de teatro pobre às condi-
ções econômicas e sociais em que se dá seu teatro, João Augusto faz uma
leitura que não corresponde ao real, embora os espetáculos do Teatro-Labo-
ratório de Wroclaw tragam a marca do despojamento, fujam da artificialidade,
propugnando um sistema de vida monástico, como afirma Peter Brook (1987)
no prefácio de Em Busca do Teatro Pobre.

Para não deixar dúvidas sobre o que é teatro pobre, tomo de emprésti-
mo a definição de Patrice Pavis (2001, p. 393):

[...] estilo de encenação baseado numa extrema economia
de recursos cênicos [...] preenchendo esse vazio por uma
grande intensidade de atuação e um aprofundamento da
relação ator/espectador [...]. O espetáculo se organiza in-
teiramente em torno de alguns signos básicos, graças ao
gestual que faz muito rapidamente, auxiliado por algumas
convenções, o quadro da atuação e da caracterização da
personagem. A representação tende a eliminar tudo o que
não é estritamente necessário; ela não mais apela senão ao
poder sugestivo do texto e à presença inalienável do corpo.

 Acrescento também as esclarecedoras palavras de Yan Michalski, escri-
tas em 1987, referindo-se ao texto para a �orelha� da primeira edição do
livro de Grotowski no Brasil (1971):

97 ELENCO: Wilson Mello, Lia Robatto, Sueli Veloso, Maria Adélia, Jurandir Ferreira, Kerton Bezerra,
Benvindo Siqueira, Raimundo Blumetti, Alair Liguori, Nilda Spencer, Lícia Margarida, Harildo Déda,
Roberto Santana, Chico Drumond, Nelcy Queiroz, Roberto Assis, Sônia dos Humildes, Carmem Bittencourt,
Haidil Linhares, Aleluia Simões, Normalice Souza. EQUIPE TÉCNICA: Sônia dos Humildes, João Augusto,
Jorge Amado, Carybé, Mário Cravo, Calazans Neto, Sílvio Robatto (Seleção do Elenco), Doryval Caymmi
(Música), Nara Leão, Fernando Lona, Gereba, Edil Pacheco (Intérpretes das Composições), Calazans
Neto (Programação Visual), Jamison Pedra e Sílvio Robatto (Cenografia), Zé Maria (Figurino), Teatro
Livre da Bahia (Produção Executiva), Direção (João Augusto). Estréia: novembro de 1972.
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A matéria-prima a partir da qual Grotowski elabora as
suas teses é tudo, menos pobre. Encontramos nela, entre
várias outras fontes inspiradoras, os conceitos filosóficos,
as idéias psicanalíticas de Freud e Jung; encontraremos
nela, talvez com maior densidade do que se costuma re-
conhecer, as heranças do temperamento nacional polo-
nês, com o seu profundo misticismo cristão, o seu fascínio
pela santidade, a sua ligação afetiva com os grandes mitos
heróicos do passado.

Na perspectiva de João Augusto, Quincas �é uma locomotiva que puxa
o trem da vida, da liberdade [...]. E o trem traz a modernidade do Quincas,
sua universalidade � na medida em que é brasileiro e baiano�. É essa monta-
gem que proporciona o retorno, ainda que temporário, de Napoleão Lopes
Filho como crítico através da coluna de Sóstrates Gentil. Para Lopes Filho, o
adaptador-encenador não consegue atingir o ponto ideal na sua transposi-
ção da novela para a linguagem dramatúrgica. Aponta como insuficiente a
dupla narrativa cênica: a �do tipo cordel e a da sucessão de quadros, que
não tem tampouco a síntese dos quadrinhos� (A Tarde, 09.12.1972), no en-
tanto, aplaude o esforço do encenador na recriação �para o reino mágico
áudio-visual-coreográfico�, matéria do tablado, das peripécias do herói que
se afasta da família classe média para se aliar aos moradores do Taboão,
�aquela gente que os burgueses chamam de gentinha�. João Augusto explo-
ra o conhecimento que tem da Cidade da Bahia com seus tipos populares,
�mais do que a ficção anterior lhe facilitou�, escreve Lopes Filho.

Seguindo outra visão, Sóstrates Gentil (A Tarde, 22.12.1972), considera
que João Augusto mostrou-se muito mais como autor que diretor. Em seguida
expõe seu pensamento sobre o espetáculo. Transcrevo trecho da crítica, para
dar uma medida do que foi a encenação da peça:

[...] a montagem tem seus �poréns�. O maior pecado não
é o didatismo, nem uma apelação ao teatro popular [...].
O que João pretendeu na representação do seu espetá-
culo não o conclui, por tê-lo contido, demasiadamente,
nos limites dramáticos de um texto construído, não obstante
o bom resultado da adaptação. Não recriou o espetácu-
lo, ao contrário, transpôs para a cena o texto, deixando
em certas cenas cair na monotonia ou nos limites da ins-
piração literária. Este é o caso, por exemplo, da cena III
(�Os urubus almoçam longe da carniça�), numa pequena
mesa de restaurante. Se o texto sai fluente, com as suas
colocações ajustadas à filosofia dos seus personagens,
na caixa do teatro, subtona, esmaecendo-se, numa visão
estática e estreita, de pouca plasticidade.
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Vê-se pela crítica que a montagem não se define em termos de sua
teatralidade, impondo-se ao público muito mais pela força do texto, confor-
mando a peça em uma escritura rígida de cenas evolutivas que se rompem,
proporcionando relaxamento em vez de tensão contínua, como requer a op-
ção pela evolução linear da peça. O crítico do jornal A Tarde aclara com um
exemplo o exposto:

Na cena VI [...], �Castelo de Viviana�, em que os �pensi-
onistas� revivem a presença de Quincas, apesar da pou-
ca movimentação, uma das cenas mais fracas, e acredi-
tamos [...] em decorrência do número de estreantes, o
texto evolui até o final num crescente, até o momento em
que Quitéria levantando-se grita: �Tá fechado�, quebran-
do toda a tensão.

Adianto que o crítico �morde e assopra�. Aponta os senões e, em segui-
da, contemporiza. Ao final de seu juízo sobre a superprodução, conclui ser
Quincas um dos melhores trabalhos do teatro baiano em que pese a submis-
são do espetáculo ao texto, �quando deveria ocorrer o contrário�. Tal fato
verifica-se, conforme Gentil, por um erro de perspectiva e não pela falta de
domínio técnico ou de imaginação criadora.

Sobre o cenário de Jamison Pedra e Sílvio Robatto, diz Gentil que �se
bem que limite a ação na procura do realismo, contribui em muito para a
monotonia do espetáculo�. Coloca-se aqui uma questão que indica a oscila-
ção do espetáculo, sua indefinição: busca pelo realismo exacerbado.

De modo geral, a crítica não é favorável ao espetáculo, frustrando-se as
expectativas criadas em torno da montagem. Primeiro pela curiosidade em
torno da adaptação da novela, já consagrada pela crítica literária; segundo
por conta das qualidades do metteur en scène, comprovadas pelos trabalhos
anteriores. A apreciação mais contundente deve-se a Maria da Conceição
Paranhos, cuja publicação efetivou-se na Página Quente do suplemento cul-
tural do Jornal da Bahia, sob a responsabilidade de Matilde Matos. Paranhos
inicia a exposição afirmando ter visto a peça pela segunda vez; passa, então,
a descrever e analisar o que viu em cena, de maneira detalhada, traço incomum
na crítica teatral baiana. Sem emitir juízo de valor, trago para esta narrativa as
suas observações, no intuito de revelar a mecânica da encenação. Essa op-
ção tem por objetivo mostrar o olhar atento de Paranhos sobre o objeto artís-
tico, muitas vezes tratado de forma superficial nos reduzidos espaços destina-
dos pela mídia impressa à crítica, portanto, vale a sua transcrição:

No �foyer� do TVV [...] estava o elenco. Entrou cantando
na sala da platéia e daí subiu ao palco. Gostamos do
começo. Quebrou-se, em parte, o constrangimento do
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público, introduzindo um clima inicial favorável ao traba-
lho, desde que a reserva dos espectadores tem sido sem-
pre um ponto negativo nas apresentações locais, talvez
por terem, erradamente, aprendido a respeitar os
�happenings� de genialidade dos quais são sempre ex-
cluídos [...]. A luz ainda colaborava com a atmosfera ini-
cial. Depois, com a insistência dos focos perseguidores
deslocando-se, pensamos haver um erro técnico [...]. Era
mesmo intencional. Instalava-se, pouco a pouco, a frag-
mentação da densidade do �Quincas�! (Jornal da Bahia,
17 e 18.12.1972)

No desenrolar de sua avaliação, Paranhos aponta um dos problemas
da peça: a falta de densidade, caráter que não falta à novela de Jorge Ama-
do. A seu ver, todo o sensualismo e movimentação do povo se perdem em
�assexualismo e assepsia�, mesmo nas cenas em que o clima denota sexua-
lidade. Ao adentrar no exame dos aspectos populares da montagem, Con-
ceição Paranhos argumenta:

A dificuldade de se fazer TEATRO POPULAR continua como
um fantasma, mesmo para os mais popularistas. Devido
exatamente à dificuldade de conceituação e exercício de
tal tipo de teatro, até porque nem se sabe ao certo o que
é POPULAR dentro da terminologia crítica contemporâ-
nea. A pobreza no palco, por exemplo, não implica em
mau gosto ou perversão de gosto, como também não
implica em ausência de elementos significativos na com-
posição das cenas. De certo modo, o �Quincas� de João
Augusto foi um teste para esse tipo de trabalho cordelino,
dentro de uma estrutura não-cordelina. O �Quincas�, se
se pretendeu popular, resultou em popularesco e preten-
sioso, sem respeito face à cultura popular.

Ao pontuar sobre o tópico relativo ao teatro popular, inserem-se na dis-
cussão os elementos que preocuparam parte da intelectualidade brasileira e
encaminharam artistas para veredas que tangenciaram o trabalho do Teatro
de Arena, do Grupo Opinião e mais contundentemente para as ações
cepecistas. Guiados pelos princípios que ordenaram esses grupos, os artistas
colocam-se diante da realidade como agentes transformadores. Para isso,
buscam encontrar soluções para a práxis artística, de modo que as mudanças
formais atinjam a consciência do espectador. Colocam em segundo plano o
estético, mas não abdicam do estético em seus termos. João Augusto aproxi-
ma-se dessa corrente, embora não deixe claro, quando se pronuncia sobre o
assunto. Categórico, ele afirma: �[...] não acredito tão somente em teatro
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popular, mas em muita coisa, procurando não ter preconceitos com nenhuma
forma�. Ao dar continuidade a sua linha de pensamento, acrescenta:

Acontece que, quando eu faço teatro, tenho a minha vi-
são das coisas, da realidade do mundo em que estamos
vivendo. Por exemplo, há quem torça o nariz para o não
intelectivo, para o subjetivo, para o inconsciente, para o
irracional, para o místico. Pois bem: tudo isso, esse �lixo
cultural� me interessa também (grifo meu) (Jornal da Bahia,
26 e 27.11.1972). (Grifo meu)

Ao considerar �lixo cultural� os pontos que enumera em sua fala,
caracterizadores do �espírito do tempo� na contracultura, vejo que o interes-
se de João Augusto é relativo. Ainda mais quando o encenador comenta
montagens como O Futuro Está nos Ovos, de Deolindo Checcucci, e, princi-
palmente, Macbeth, de Enrique Ariman, registrada no capítulo anterior, clas-
sificada como um �delírio provinciano�, �nocivo e perigoso�, levando-o ao
paroxismo de afirmar: �Pessoalmente acho que qualquer teatro ritualista en-
tre nós é uma alienação cultural, e uma atitude escapista. Já há misticismo
demais no Nordeste para se criar um teatro na base do Antônio Conselheiro
Theatre�. (Jornal da Bahia, 26 e 27.11.1972) Se João Augusto mostra-se
interessado na irracionalidade e no misticismo, na subjetividade e nos aspec-
tos não intelectivos, o empenho não fica claro. Em seus espetáculos, tais
tópicos são diminuídos, criticados, quando não ridicularizados.

Tal postura está adequada ao momento histórico e aponta para a deli-
mitação de campos opostos que não se cruzam e por onde se movem os
diferentes sujeitos. Tanto o real quanto o imaginário estão impregnados pelas
divisões entre esquerda e direita, entre conscientes e alienados, progressistas
e conservadores, colocados uns contra os outros. Incluem-se nesse quadro as
tensões entre os setores mais progressistas da intelligentsia brasileira, quando
tratam de agir no interior da cultura e analisar sua produção em um ambiente
marcado pelos transes da dependência cultural, tema que perpassa as refle-
xões e os posicionamentos naquele momento. Para a exacerbação desse qua-
dro, tome-se como pano de fundo o que escorre pelas membranas políticas
da Guerra Fria, no plano internacional, atuando internamente, para alimen-
tar ainda mais as adversidades provocadas pelo governo autoritário, apoia-
do na Lei de Segurança Nacional.

Qualquer posicionamento desviante que sugira insubordinação aos
cânones pregados para combater o autoritarismo na política e interpelar a
visão nacional-popular na cultura e na arte provoca desconforto entre pares.
Gera, por exemplo, o discurso do �lixo cultural�, descartando-se do processo
contestatório o que se configura como contracultura, �manifestação da nova
moral libertária� que o sistema vem solapando, conformando e diluindo
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(MACIEL, 2005, p. 249), na eterna luta prometéica de abafar o dionisíaco,
como indicam as reflexões de Michel Maffesoli (2005).

Retomando os trajetos da extensa análise de Paranhos, ponho em desta-
que as opiniões sobre os outros elementos textuais do espetáculo. O registro
sobre a movimentação cênica, �movimento do povo�, é falho, mais um ponto
crítico da montagem. Imputa-se o desacerto aos atores que, indecisos nas suas
composições, não respondem aos traçados do encenador. Conceição Paranhos
demonstra que o espetáculo carece de um trabalho cuidadoso de marcação.
Conforme sua observação, os atores, �de um modo geral, não revelam um
relacionamento convincente de movimento, gesto e os demais meios de repre-
sentação�. O palco, embora utilizado em contínuos deslocamentos, não é usa-
do �concretamente nas cenas em que todo o elenco aparece�.

Sobre a concepção e a realização cenográfica, considerada bela se
tomada isoladamente, não se conjugam aos achados cênicos do encenador.
Restrições são feitas aos telões brancos, nos quais são projetados slides para
contar a história em flash-back e flash-forward. Tal solução é vista nos seguin-
tes termos:

[Os slides], bonitos e de qualidade técnica, também não
atingem uma integração com os acontecimentos. Com-
plicam a trama linear e pura da novela amadiana, com
momentos de quase mágica densidade psicológica (um
adaptador não poderia ignorar isto). E a simplicidade e
espontaneidade da trama é ainda prejudicada pelo em-
préstimo ao palco das técnicas de projeção.

Objeções são feitas ao andamento do espetáculo, pois não é respeita-
do o �ritmo psicologicamente lento� dos momentos amadianos, em oposição
ao agir dos personagens e os �problemas existenciais contidos em �Quincas�
de Jorge, sob a roupagem do circunstancial neste caso feito universal, são
desintegrados�. Para esclarecer a afirmativa a respeito das relações entre
texto encenação e confirmar as suas objeções, Paranhos exemplifica:

Um desses momentos é aquele posterior à morte de
Quincas, quando sua filha vai visitá-lo. No �QUINCAS�
de João Augusto, a filha �dialoga� com o defunto aos berros,
num tempo acelerado de caricatura, o que na novela é um
magistral emprego de monólogo interior indireto. Lá se vai
o patético do �QUINCAS� eterno de Jorge.

Sem esconder a sedução que a crítica exerce sobre o pesquisador, mas
atento para não desgastar o leitor, deixo de lado parágrafos que descrevem
outros aspectos da montagem. Para não cometer injustiça com os intérpretes
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da encenação que movimentou o teatro baiano, concluo o item relativo a
Quincas Berro d´Água, com a transcrição de longo trecho sobre os atores e
as atrizes destacados. Vejamos como se manifesta Paranhos:

Necessário chamar a atenção do público para este ator
de estrutura cômica, coisa rara [...]: Jurandir Ferreira. Ele
fornece um Cabo Martim na dosagem crítica de gesto e
palavra, demonstrando-o em dimensão maior. Nilda
[Spencer], provando a qualidade de uma atriz que entra
em cena por pouquíssimo tempo e a domina inteiramen-
te. Mesmo prejudicados, não libertos de uma defeituosa
marcação, temos o excelente Wilson Melo (Quincas), con-
tenção e dosagem; o Harildo Déda (Santeiro), versatili-
dade comprovada; Sônia dos Humildes, força
interpretativa e voz; Passos Neto, conjugação de gestos e
mímica; Haidil Linhares, excelente atriz da linha Cordel,
tipo já integrado na sua interpretação; Blumetti, bom ator
vestido como manequim da Rua Chile; Alair Liguori, quan-
do figurinos e caracterização se realizam na indicação da
única figura verdadeira do espetáculo; Kerton Bezerra,
esse maravilhoso Pé de Vento, personagem antológica, a
presença da perseguição do sonho, em lirismo por Kerton
atingido; Benvindo Siqueira (Curió), transfigurador, dani-
ficado o seu personagem pelo mau gosto da figura do
palhaço que, pelo seu desgaste, carece de um poder cri-
ador excepcional de direção, para que não resulte num
clichê para donas-de-casa lacrimosas [...].

Em que pesem as considerações de Napoleão Lopes Filho, Sóstrates Gen-
til e Maria Conceição Paranhos, o certo é que a montagem do Teatro Livre da
Bahia conta com a presença de numeroso público98, como observa Gentil em
sua coluna (Jornal da Bahia, 23.02.1973):

João procura dar as características de um teatro acessível
aos freqüentadores de espetáculo, a exemplo [...] do seu
�Quincas�, que entusiasmou os seus assistentes,
notadamente ao turista que deixa, para satisfação dos
nossos artistas, uma boa colaboração na bilheteria.

Esse teatro acessível é categorizado por Paranhos como �dirigismo�, �mal
social pior do que o analfabetismo�, conclui.

98 Tanto Quincas Berro d´Água quanto Cordel II foram escolhidos os melhores espetáculos do teatro
baiano em 1972. Para Aninha Franco (1994, p. 213), a temporada de 1972 é significativamente melhor
que a do ano anterior, considerada uma �desgraça�.
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Para melhor compreensão da história do teatro na Bahia no tempo da
contracultura, é importante ressaltar não somente a reconstrução do Teatro Vila
Velha, mas as realizações que vão à cena produzidas pelo Teatro Livre da Bahia.
Se elas não podem ser interpretadas como vanguarda artística nos termos aqui
discutidos, conotam valores de um fazer-pensar teatro popular, termo que se
encontra permeado de ambigüidades nas suas múltiplas significações. Cum-
prindo a promessa de não me deter apenas nas criações denominadas alterna-
tivas, �manifestações expressivas desta �arte nova�� (MOSTAÇO, 1982, p. 149),
que transitam entre o ocaso dos anos sessenta e pulsam até 1974 � marco
arbitrário �, distinguidas �pelos intercâmbios semióticos, pela pluralidade
estilística e desestruturação dos campos e corpus� (MOSTAÇO, 1982), chamo
a atenção para o que faz João Augusto junto com o TLB. Sobre o trabalho do
encenador, tomo o depoimento99 de Benvindo Siqueira:

João trabalhava no ator três aspectos: a pessoa, o ator e
a personagem. Queria que o público visse isto em cena.
Trabalhava os atores na perspectiva de que eles se diri-
gissem, e dirigissem os colegas e as cenas, enquanto o
espetáculo ocorria. Dirigia na perspectiva de que o ator
não podia ser um boneco, um alienado diante da dire-
ção e do autor. Sua visão de trabalho era claramente
marxista. Compreendia que toda leitura era uma releitura.
E que interpretação exigia atores conscientes, e que para
representação bastava gente que repetisse o que estava
escrito. Isto eu aprendi, usei e uso até hoje [...]. Dizia
João: �Trabalhar é trabalhar-se�. Ensaiávamos muitas
vezes 12 h por dia, até 6 h da manhã. Virávamos noites
quando das estréias. Isto eu não gostava. Esta coisa de
muito tempo de ensaio, penso eu, vem da geração que
pensava ainda de forma analógica. Com uma nova ge-
ração de atores pensando de forma �digital�, ganhamos
mais tempo na composição das personagens ou do espe-
táculo. João levou o teatro baiano à Europa e à América
Latina muito antes de quaisquer outros. E o Teatro Livre se
apresentou nas grandes capitais do mundo antes de se
apresentar no Rio e em São Paulo, bem dentro da pro-
posta dele de descentralizar, da Bahia para o mundo!
João foi maior que a sua época.

Suas idéias traduzidas cenicamente são, no entanto, criações que se
contrapõem às realizações estéticas de vanguarda, alternativas, em busca de
códigos novos para além do realismo crítico. Todavia obrigo-me a olhar a
cena baiana sem maniqueísmo, embora tenha como objetivo trazer para a

99 Depoimento concedido ao autor desse trabalho.
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reflexão as emanações da teatralidade transgressora, �não careta�, que ou-
tros olhares apreciam como �vazias� e �neutralizadoras�, mas que nas suas
constituintes colocam em xeque as certezas do sistema, mesmo que apenas o
teatral.

Um dos méritos das correntes em choque é o de manterem-se atuantes,
ainda que as circunstâncias sejam amargas, em virtude da política cultural do
Governo e, principalmente, pela repressão às manifestações artísticas. Mas
pelas brechas e frestas encontram os meios para se mostrarem ao público e
superarem os obstáculos impostos pela censura ou autocensura. Na dinâmi-
ca para a superação dos empecilhos, a contracultura abre espaço para as
forças dionisíacas alastrarem-se nas múltiplas ações banhadas de romantis-
mo. Nessa embriaguez, em que loucura e magia entram em ebulição para
contribuir com a consciência do aqui e do agora, rompe-se a leitura linear do
mundo. O teatro investe-se de outras preocupações, que não apenas a da
força revolucionária da palavra que o discurso da lógica racionalista organi-
za. Em busca de nova significação, coloca em relevo o corpo, os sentidos, os
conteúdos oníricos, o esotérico, a loucura, em processo alquímico, simultâ-
neo, por vezes impreciso, mas fortemente poético. Ainda que João Augusto e
seus companheiros do Teatro Livre da Bahia não trilhem os caminhos da
vanguarda �desbundante�, sua ação significa resistência aos mecanismos de
pressão e limitação a que foram submetidas a cultura e suas manifestações
na cena em transe.

Antes que caia o pano sobre os atos dessa história, retornarei ao Teatro
Vila Velha para contar momentos subseqüentes de sua existência e enfatizar a
importância do espaço para a atividade teatral em Salvador, atuação que se
prolonga para além do tempo recordado dentro dos limites impostos pelo
recorte a que este trabalho se circunscreve.

Cena 5 � As muitas cenas da Escola de TCena 5 � As muitas cenas da Escola de TCena 5 � As muitas cenas da Escola de TCena 5 � As muitas cenas da Escola de TCena 5 � As muitas cenas da Escola de Teatro e a ação doeatro e a ação doeatro e a ação doeatro e a ação doeatro e a ação do
Instituto Cultural Brasil-Instituto Cultural Brasil-Instituto Cultural Brasil-Instituto Cultural Brasil-Instituto Cultural Brasil-Alemanha (ICBA)Alemanha (ICBA)Alemanha (ICBA)Alemanha (ICBA)Alemanha (ICBA)

Passada a ebulição causada pela passagem de Jesus Chediak e sob a
direção de Anatólio de Oliveira, A Escola de Teatro, transformada em Depar-
tamento100 da Escola de Música e Artes Cênicas, segue sua trajetória na
calmaria forçada em que vive a Universidade Federal da Bahia. Ainda assim,
seu diretor, Anatólio Oliveira avalia que, a partir do segundo semestre de
1970, o saldo de trabalhos no palco é positivo. Conforme suas palavras, em
entrevista ao jornal Tribuna da Bahia (16.01.1971), �pela primeira vez, de-

100 Para evitar confusões, esclareço que, embora transformada em Departamento de Teatro da Escola de
Música e Artes Cênicas, refiro-me à Escola de Teatro, nomenclatura pela qual foi e é conhecida a
instituição desde sua fundação.
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pois de muitos anos, não houve um número elevado de desistências por parte
dos alunos�. Nessa oportunidade, ele afirma que, tanto professores quanto
alunos trabalharam com entusiasmo nas montagens programadas, entre as
quais O Painel da Peste, de Ingmar Bergman, avaliada como audaciosa por
seu diretor, o próprio Anatólio Oliveira. A montagem procurou realçar os
aspectos alegóricos contidos no texto de Bergman: �a fuga da peste como a
fuga que todo ser humano manifesta em relação à morte�, conforme Olivei-
ra. Ao levá-la para a cena, o diretor utiliza os elementos dramáticos do texto
em função de uma atmosfera poética onírica, mantém o Teatro Santo Antônio
ocupado e os alunos da Escola em cena., um dado considerável.

A insistência em informar que o Departamento vive um clima harmonio-
so e profícuo indica preocupação em afastar da instituição a sombra da efer-
vescente e desregrada atuação de Chediak, que, para o bem ou para o mal,
fez pulsar o espaço artístico-pedagógico, ao possibilitar a circulação de idéi-
as teatrais em voga. Esse direcionamento é analisado por Anatólio Oliveira
como uma atitude a ser evitada nas encenações a serem produzidas no de-
correr do ano. Para Oliveira, não se deve tentar �imprimir esta ou aquela
visão estética aos alunos�. Planeja ainda a recuperação da escola do ponto
de vista material e enfatiza que o espaço está aberto para os alunos do Ensi-
no Médio. Realiza-se o I Festival Secundarista de Teatro. Sobre o período em
que o Departamento de Teatro esteve sob o comando de Anatólio Oliveira,
exponho a opinião de Jorge Gáspari:

Anatólio veio para fechar os cadeados. Foi uma gestão
obscurantista [...]. Entramos novamente em uma crise de
transição porque havíamos saído do bom-mocismo do
teatro de Martim Gonçalves, houve uma época transitó-
ria de Nilda Spencer, houve o grande desbunde com
Chediak e logo depois houve o fechamento com Anatólio.
O teatro caiu, ele cerceava a liberdade de criação.

Ainda que faça uma avaliação negativa do período, Gáspari reconhe-
ce: �Eu aprendi muita coisa de direção com Anatólio, mas aquela direção
tradicional, a cartilha de Martim�. Assim sendo, o que se dá é a retomada da
estética naturalista-realista, mesmo que de forma diluída, tendo em vista que
a qualidade do que vai para a cena não tem a força criativa das encenações
realizadas por Martim Gonçalves. (LEÃO, 2006) O palco do Teatro Santo
Antônio é ocupado por montagens de graduação dos alunos do curso de
Direção Teatral. Gáspari comenta:

Os professores não faziam peças. Mesmo assim, Roberto
Assis montou uma peça infantil [O Embarque de Noé, de
Maria Clara Machado], Anatólio fez uma ou duas peças
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ruins, e mais ninguém. As peças eram feitas pelos alunos.
Era uma coisa muito louca, porque havia um cerceamen-
to de liberdade de criação, tentou-se apagar a memória
Chediak, mesmo o que ficou de positivo de tudo aquilo.
A Escola começou a entrar em um marasmo, um niilismo
total. E os alunos que começaram a estudar teatro com
Chediak tiveram que voltar para uma coisa que não co-
nheciam. Ficou então uma coisa esquizofrênica. Foi uma
geração [de alunos] muito sofrida.

Embora o clima da Escola se anuncie tranqüilo, no dia 13 de setembro
de 1971, A Tribuna da Bahia veicula matéria cujo tema é a insatisfação dos
alunos proibidos de participarem de espetáculos que não os produzidos pela
instituição de ensino. Para o diretor da instituição trata-se de uma medida
disciplinar de caráter funcional que visa a proibir a participação de alunos do
primeiro semestre em produções extra-escola.

Queixoso, o corpo discente da Escola de Teatro afirma que o estabele-
cimento universitário não oferece condições de trabalho acadêmico na área
a que os alunos se propõem a ensinar. O grupo aponta como graves proble-
mas a falta de professores e de produções teatrais em que possam atuar. Sem
nomear o depoente, a Tribuna da Bahia publica o pensamento de um aluno
do primeiro ano: �Não temos aulas, apenas estamos aqui por hábito, não há
professores [...]. Todos sabem da portaria, mas não se preocupam, trata-se
apenas de mais uma medida repressiva [...]�.

No seguinte depoimento, creditado a um aluno do segundo ano, a ar-
gumentação indica para o descumprimento da portaria: �Continuaremos a
trabalhar fora, pois a verdadeira escola para o ator é o palco, e aqui não
temos direito, o palco não existe para nós.� Sobre as punições, levanta-se a
possibilidade de suspensão da bolsa fornecida pela Universidade para estu-
dos de especialização e pesquisa, oferecida aos alunos do segundo e tercei-
ro anos. Esclareça-se que a Escola de Teatro, conforme a Tribuna da Bahia,
mantém seus 12 alunos bolsistas como funcionários internos, encarregados
de trabalhos burocráticos. Na mesma matéria, ao falar sobre as deficiências
da instituição, mais uma manifestação dos alunos: �O primeiro ano, até ago-
ra não tem professor de Improvisação, já que José Possi Neto, que fez concur-
so de títulos para a cadeira e foi aprovado, ainda não foi contratado.� Aten-
tos para a data da publicação da reportagem, setembro de 1971, podemos
constatar a inoperância da instituição. A insatisfação no meio estudantil não
se restringe ao Departamento de Teatro, detecta o Diário de Notícias
(28.09.1971). O jornal noticia que o problema é de envergadura mais am-
pla: �o fato é que mais uma unidade da Universidade tem seus alunos insatis-
feitos�.

Ao rememorar o seu contato com a Escola e, conseqüentemente, com o
teatro baiano, o encenador José Possi Neto fala-nos da sensação que teve,
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ao chegar, de que forças ortodoxas e revolucionárias se impuseram após a
atuação de Jesus Chediak na instituição de ensino e da montagem de Macbeth,
realizada por Ariman no Teatro Castro Alves.

No quadro geral das insatisfações vividas no interior da Escola de Tea-
tro, é perceptível o arrefecimento das forças atuantes em termos de vanguar-
da e de experimentalismo que povoam a cena nos anos setenta. Contudo
não se pode afirmar que o controle exercido pela nova diretoria tenha acal-
mado parte dos estudantes de teatro e que a cena tenha se acomodado às
teorias teatrais mais �tradicionais�. Ao juntar os cacos, ainda que timidamen-
te, criam-se oportunidades para investigações a respeito do fazer teatral em
uma perspectiva mais aberta e longe dos estereótipos ditados pela estetização
da política e mais afeitos ao que Benjamin indica como politização da arte.
Verticaliza-se esse conceito, ao descolá-lo de uma visão redutora sobre o que
é teatro político.

Nos primeiros trabalhos de José Possi Neto na Escola de Teatro, perce-
be-se uma visão do teatro em que se entrelaçam subjetividade e objetivida-
de, que resulta em métodos de encenação e de preparação do ator, mais
atenta ao teatro como produto estético politicamente enquadrado noutros
termos. Isso não impede que essa opção venha salpicada por esmaecidas
anilinas do teatro visto como fenômeno social engajado e militante. O
engajamento se dá por outras vias, como indica Possi Neto:

Eu fui fazer uma série de interferências na rua. Nós ía-
mos, por exemplo, pra praça da Sé, que tinha os pontos
de ônibus e cada um entrava numa fila de ônibus. Num
determinado momento, saíamos e começávamos a dar
volta em torno da fila sem parar, encarando as pessoas.
As pessoas achavam que éramos malucos, mas de re-
pente começavam a olhar para os lados e viam que esta-
va acontecendo a mesma coisa em outras filas e aí se
instaurava um pânico e a gente saía. Então criei várias
situações assim, era para testar as relações com o públi-
co Eu gostaria de lembrar que vivíamos aí o auge da
repressão e que o nosso tema era... Eu me lembro que
me inspiro muito em Respiração e angústia, do Gaiarsa e
o grande objetivo, a grande temática era mostrar a re-
pressão e, como não se podia falar diretamente, se criou
uma série de trabalhos em torno disso. Por exemplo, toda
temática que eu usava para preparar os alunos no Mo-
mento Processo era um trabalho com relação à repressão
e com relação à angústia.

Quanto ao primeiro empreendimento realizado na Escola de Teatro,
Possi Neto esclarece: �não é nem um espetáculo [...] Eu preparei a turma do
primeiro ano para uma apresentação pública que chamei de Momento Pro-
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cesso�. Nesse trabalho, mostrava-se a conjuntura de um processo de impro-
visação que o professor recém-contratado desenvolvia com os alunos. Possi
Neto conta como se deu a sua inserção no ambiente:

Eu tinha acabado de me formar na universidade, tinha
dado aula [Educação Artística] durante um ano e meio,
onde experimentei várias coisas. Tinha tido um grupo ex-
perimental, nunca tinha estreado nada, então, tinha uma
força muito grande, uma paixão por teatro, muita coisa
na cabeça, muita convivência com a efervescência tea-
tral de São Paulo, mas eu não era um profissional. Então,
quando eu cheguei e estive com o professor Manoel Veiga,
que me entrevistou, depois que o professor Anatólio me
apresentou a ele dizendo que tinha interesse em mim pra
dar aula na Escola, embora com certo medo. Manoel
Veiga, que era o diretor da Escola de Música e Artes Cê-
nicas, me propôs que desse aulas na Escola após o con-
curso de títulos. Como, na época, um dos primeiros di-
plomas de nível universitário era o da minha turma � sou
da primeira turma da ECA �, não tive o menor problema.
Eu passei no concurso de títulos, mas eu me lembro que
fui receber o meu primeiro salário nove meses depois. Eu
fui vendendo o que tinha pra ir vivendo.

O trabalho realizado com os alunos é mostrado ao público e causa
impacto muito grande na Escola de Teatro. Manifestações contrárias fazem-
se sentir imediatamente, mesmo durante a apresentação de Momento Proces-
so. No desenrolar dos exercícios de improvisação iniciados no palco, os alu-
nos ocupam todo o prédio da Escola, inclusive o telhado. Tal fato gera de-
monstrações reativas, surgindo discussões entre os espectadores contrários e
os favoráveis ao que era mostrado. Esse processo de trabalho apoiado no
trabalho físico dos alunos-atores desencadeia energia na placidez da Escola
de Teatro e confirma, ainda que temporariamente, o �certo medo� de Anatólio
Oliveira.

No processo de retorno ao tempo em que iniciou o trabalho com os
alunos na Escola de Teatro, Possi Neto esclarece que se constituiu como ho-
mem de teatro ao somar as experiências paulistas e baianas. Comentando
sobre os processos que resultaram na apresentação polêmica, o encenador
enfatiza que se deixou guiar intuitivamente, �porque eu nunca tinha feito dan-
ça na vida nem nada�. Contudo, não hesita em afirmar que seu �teatro sem-
pre teve um ponto de partida que é físico. Mesmo a peça mais realista, eu
começo a ensaiar através de um trabalho corporal, até hoje eu faço isso�. E
completa na longa citação:
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Eu acredito que conduzo melhor o ator pra construir o seu
personagem, emocionalmente, a partir de experiências
comportamentais e físicas, de exercícios físicos do que de
uma análise psicológica. Então, eu estava experimentan-
do naquele momento. Eu estava experimentando e os alu-
nos também. O que eu encontrei foi uma enorme abertu-
ra, uma entrega incrível dos alunos, isso é um dado muito
baiano, de estar sempre aberto ao que é novo, mas se
cansa rápido talvez. Acho que isso foi grande problema
que eu vi naquele tempo [...] Não posso julgar hoje. Hoje
eu acho que já existe um método mais desenvolvido. As
pessoas se entregam mais ao trabalho com uma certa
metodologia. Na época, eu vi uma entrega muito gran-
de, mas havia uma certa preguiça pra manter as coisas.
Era preciso novidade o tempo inteiro. Isso é muito brasi-
leiro e como a Bahia talvez seja a cidade mais brasileira
do Brasil, eu percebi isso muito acentuadamente. Acho
que esse foi o grande problema que eu vi naquele tempo
[...] Não posso julgar hoje. Eu tinha um grupo de alunos
que se entregou nesse processo, que começava no palco,
onde eu mostrava o trabalho de aquecimento, dava uma
proposta, eu conduzia isso e depois eles saíam improvi-
sando, utilizando toda a estrutura da casa. Eu não me
lembro se era consciente ou inconsciente, mas eu estava
querendo ressuscitar a casa [...] Porque se usava tudo,
desde a secretaria [...] Ia-se lá para o sótão, que um dia
foi o alojamento dos professores da primeira Escola. Eu
me lembro de uma aluna que era uma pessoa quase de
circo, naturalmente, que se pendurou numa árvore de pon-
ta-cabeça, e de um aluno que terminou soltando uma
série de papéis lá de cima do telhado. Isso deu até moti-
vo pra uma matéria da Regina Coeli, induzida por alguns
professores da Escola a dizer que eu drogava os alunos,
que tinha até uma pessoa que tentara suicídio num dos
laboratórios, tentado se enforcar [...] E era uma pessoa
fazendo o seu trabalho, pendurada num galho de árvore,
mas houve isso sim. Havia já um grupo de pessoas, acho
que pronto, não era só o trabalho em si, pra tentar me
demover de lá, porque eles tinham medo que eu virasse
um novo Jesus Chediak ou virasse um Ariman na Escola.

Na longa transcrição, encontram-se princípios de uma gramática imbu-
ída de idéias teatrais que marcam distância das teorias stanislaviskianas e
brechtianas para se aproximar do teatro físico grotowskiano, preocupação
que toca de perto o encenador e o intérprete contemporâneos, na procura de
soluções para os problemas que se apresentam para melhoria do ato
comunicacional. Vislumbra-se também um rebaixamento do texto como ele-
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mento principal do teatro, mas não se descarta a possibilidade de um roteiro
aberto.

Tais procedimentos são vistos, durante o período compreendido aqui
como o da cena em transe, como transgressores. Ainda que subversivas, são
transas, repito, vistas por determinados setores como alienadoras e estranhas
ao contexto do teatro brasileiro. Teatro que se quer preso às convenções de
uma arte engajada, que não vê com bons olhos o artista que situa a sua ação
criadora em função da própria arte, como enfatizam, contrariamente, o Ante-
projeto do Manifesto do Centro Popular de Cultura, datado de 1962
(HOLLANDA, 1980).

As informações, os códigos e os princípios que regem o fazer teatral
que se coadunam com a prática de Possi Neto e de outros diretores da cena
baiana são considerados como frutos da invasão cultural. Entende-se que
esse acometimento leva à despersonalização de uma prática que se quer
imune às influências do teatro mundial ou, mais precisamente, do fazer
teatral ocidental, na sua inquietante experimentação e no propósito de �per-
mitir ao indivíduo sentir e criar com liberdade�, como defende Julian Beck,
citado por Carlson (1997, p. 453). No cerne desse pensamento que orienta
a prática teatral dos sessenta para os setenta está o princípio de fazer com
que o humano não viva a dualidade, a separação entre intelecto e senti-
mento. Retornando a Beck, �o cérebro [...] separou-se do corpo e do senti-
mento, e a língua se corrompeu e perverteu�, portanto, caberia ao teatro
encontrar �algum tipo de comunicação de sentimento e idéia direcionado
para outra área além das palavras ou sob as palavras [...], aprofundá-la,
amplificá-la e tornar a comunicação real, em vez de uma série de mentiras�
(BECK apud CARLSON, 1997, p. 453).

A discussão em torno da aplicação dessas teorias no contexto da Escola
de Teatro vai se dar em um âmbito muito restrito, devido à falta de professo-
res, do desinteresse da maioria dos docentes, ainda que Lia Mara (Dicção),
Lia Robatto (Expressão Corporal), Nelson Araújo (História do Teatro) e Fran-
cisco Medeiros101 (Direção Teatral), por conta de seus interesses e
especificidades das disciplinas que ministram, mostrem disposição em abor-
dar as questões que prefiguram um fazer teatral menos ortodoxo. A atuação
desses profissionais no interior do espaço universitário vai arejar o processo
de formação acadêmica, decurso que se dá em um cenário de embate
conjuntural e de impasses vividos pela Universidade sob a repressão. Tal situ-
ação contribui para que Aninha Franco (1994, p. 224) radicalize:

A profissionalização cênica não acadêmica, iniciada em
Salvador nos anos 60, em razão das deficiências da Es-

101 Colega de José Possi Neto na Escola de Comunicação e Artes (USP), Francisco Medeiros passa curta
temporada (1973-1974) em Salvador como professor da Escola de Teatro.
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cola de Teatro, ampliou-se em 70, institucionalizando-se
em 80. Grande parte dos responsáveis pela vida inteli-
gente do teatro local nesses anos não passou pela EMAC
[Departamento de Teatro], apesar de sua revitalização em
1973.

O trabalho realizado por Francisco Medeiros mostra que a realidade
não é tão sombria, considerando-se a falta de apoio governamental para as
áreas das ciências humanas, mais especificadamente, das artes. Em 1974, o
jornal A Tarde reconhece a atuação do professor-diretor, comprovando a tese
de que o rendimento da aprendizagem é maior quando baseado na experi-
ência prática. A consideração diz respeito aos resultados alcançados com os
alunos do curso de Direção Teatral, sobressaindo-se a montagem de América
Urra, de Jean Claude Van Italie, dirigida por Gildásio Leite.

Em 06 de outubro de 1972, Sóstrates Gentil escreve sobre o afastamen-
to do público das casas de espetáculo e toma como causa para o fato o
despreparo dos �homens de teatro desta província�. Ao se reportar à Escola
de Teatro, o jornalista detecta acanhamento em suas ações. Lembra-nos Gentil:

Basta que tenhamos em mente a renovação das artes cê-
nicas que se vem verificando universalmente e pergunta-
mos: quais os seminários, debates ou atividade pública
que o Departamento de Teatro realizou acerca desta ou
daquela concepção de teatro nos últimos anos? Que tra-
balho, objetivamente, em torno das novas técnicas, apre-
sentadas para o público [...]? Quais a montagens que
vislumbrassem a linha do novo teatro?

Ao lançar perguntas pertinentes, o crítico assinala que o papel da uni-
dade universitária é preparar seus alunos-atores e alunos-diretores com vis-
tas à �melhoria do nível das produções�. Espera Gentil que a Escola de Tea-
tro contribua para a renovação das artes cênicas na Bahia, �como se verifi-
cou há anos�, no período sob a direção de Martim Gonçalves e de Luiz Carlos
Maciel como diretor artístico. (LEÃO, 2006) Ao avaliar a produção recente da
Escola de Teatro, diz o crítico que o que se vê �são montagens tradicionais,
quando as há, limitadas em todos os sentidos, sem qualquer repercussão na
comunidade�.

As Muitas Cenas da Escola de Teatro, título do item exposto, diz respeito
à matéria publicada pela Tribuna da Bahia. Ela refere-se aos trabalhos102

realizados por alunos da Escola de Teatro, apresentados também no Festival
de Teatro do Estudante, na Aldeia de Arcozelo. Ainda que não tenham reper-

102 Fim de Jogo, de Samuel Beckett, com direção de Idelcélia Santos, e A Última Gravação, do mesmo
autor, dirigida por Terezinha Lopes.
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cutido na comunidade nem atinjam o patamar de realizações bem acabadas,
logram receber prêmios no Festival.

Assim a Escola de Teatro aparece mais uma vez no palco da
contracultura, vivendo os impasses de uma estrutura acadêmica cerceada
pelo sistema, mas contribuindo como espaço cultural. Na avaliação do te-
atro que se fez na época, o que se produziu na instituição, tanto no ensino
quanto na encenação, pode-se dizer que há um rebaixamento das ativida-
des sem que se percam as possibilidades de realização que o espaço ofere-
ce como infra-estrutura. José Possi Neto, quando assume a direção admi-
nistrativa e artística da Escola de Teatro, sabe aproveitar as condições, mes-
mo precárias, para desenvolver o seu trabalho. É voz corrente entre a �gen-
te de teatro� a contribuição dada pelo encenador, naquele momento
engatinhando no palco, à Escola de Teatro, recolocando-a no mapa das
atrações culturais baianas. Sua atuação é objeto de reflexão mais atenta no
ato seguinte.

Antes que se encerre o ato, é importante trazer para a ribalta a atua-
ção do Instituto Cultural Brasil-Alemanha (ICBA)103. Nesse momento em que
as forças dionisíacas sofrem as pressões da racionalidade que se constitu-
em como supressoras de �tudo que pertence à esfera da sensualidade, do
prazer, dos impulsos�, tomadas como antagonistas da razão, conforme in-
dica Marcuse (1999), leio o ICBA como um espaço onde se pode pelo
menos respirar com tranqüilidade. Assistir aos eventos culturais e �esticar�
no bar-restaurante do instituto passou ser um hábito dos artistas, intelectu-
ais e universitários. Ainda que não se possa defini-lo como um território
livre das injunções do governo civil-militar, no imaginário dos seus
freqüentadores, o casarão da Vitória é um espaço de liberdade. Na realida-
de, um lugar de produção, de experimentação estética e de programação
artístico-cultural, �algo que se movimenta no vazio cultural�, afirmação cre-
ditada ao jornal Tribuna da Bahia. (29.04.1972) Seu diretor, Roland Schaffner,
assim se expressa: �Não podemos entender um instituto cultural como mero
apresentador do que se faz em arte. Um organismo assim seria um museu,
em lugar de um instituto.�

Com relação ao teatro, o ICBA cria o Grupo Cooperativa (1972) que
leva para a cena, no Teatro Vila Velha, as montagens de A Lição, de Eugène
Ionesco, e O Monta Cargas, de Harold Pinter, mantendo-se os espetáculos
com pouco público. Para Schaffner, �é estranho que coisa como esta não
desperte se não o aplauso, pelo menos a curiosidade do público e isto o
mova a ir ao teatro�.

Acompanhando a linha de pensamento do diretor do ICBA, concluo que
os textos receberam uma concepção que afastou seu público-alvo, o univer-
sitário, visto por Schafner como preso a �concepções estreitas de teatro no

103 Também conhecido como Instituto Goethe.
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Brasil�. A seu ver, esse público está mais interessado numa �certa linha de
teatro, aquela que é motivo de catarse e que de certo modo é desligada do
contexto social e político do Brasil�. O desinteresse pelas montagens de A
Lição e de O Monta Cargas mostra que a atenção desse público está voltada
para uma necessidade de diversão e de escapismo, conclui Schaffner. Em
seguida, acrescenta: �Seria, no caso, o interesse exclusivo pelo teatro na li-
nha do �Rito do Amor Selvagem��104. Apura-se, então, qual a concepção de
teatro que se ajusta aos valores de Roland Schaffner: �O teatro é a forma de
arte mais comunicativa e mais apta para o debate entre artista e público,
porque eles estão ali, um diante do outro�. Esse pensar sobre o teatro norteia
a escolha do texto para outra montagem do Grupo Cooperativa. Ensaia-se A
Exceção e a Regra, de Bertolt Brecht, sob a direção de Ewald Hackler, respon-
sável também pelas direções dos textos de Ionesco e Pinter citados. Para
Hackler, o teatro é também instrumento de comunicação.

Sob determinado aspecto, é muito mais poderoso que o
cinema e a TV. Porque o teatro (o palco), é a única coisa
que está �funcionando� no momento imediato para a pla-
téia. Nenhum espetáculo é igual ao outro. Porque o pú-
blico é outro cada vez. Cada noite tem uma nova cria-
ção. Tem-se outros atores porque eles mudam, são figu-
ras vivas como nós mesmos, com todos os problemas que
temos. (Tribuna da Bahia, 23.08.1972)

Sobre os intérpretes e sua relação com o diretor, assim se manifesta:

Um ator, para mim, é um ser humano com toda a capaci-
dade de pensar e criar, em termos de palco, mais do que
eu. O ator é quem tem de dar-me invenção e fantasia. Eu
sou apenas capaz de dar uma direção e marcações ge-
rais. Dar-lhe conhecimento, segurança em seu papel e
liberdade para criar. E afortunadamente os atores aqui
têm gana, sensibilidade [...]. Nesse momento, em rela-
ção aos atores que trabalham comigo, nada mais tenho
a ver com eles. Não estou mais interessado. Minha tarefa
já foi cumprida antes. Um ator do nosso tempo, um ator
no sentido moderno, precisa trabalhar por ele mesmo.

104 Espetáculo realizado em São Paulo (1970) por Maria Esther Stockler e José Agripino de Paula, uma
referência em termos de um trabalho de arte-soma, de altíssima voltagem sensorial, cuja presença do
corpo do ator intensifica-se em ações fragmentadas. É tomado como teatro irracionalista, subjetivo. Ao
lado de Mustang, dos mesmos autores, Rito do Amor Selvagem rompe com a linguagem objetiva do
teatro realista. Tomando como base as informações de José Possi Neto, Maria Esther Stockler foi a
primeira pessoa a pegar marginal de rua e travesti e colocar no palco, fazendo um trabalho de impacto
intelectual, conceitual, com uma nova linguagem dentro de um estilo totalmente contracultura.
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Hackler expressa seu pensamento sobre os atores brasileiros, referindo-se
ao modo como eles perderam todos os instrumentos sutis de representação e
habituaram o público ao grito, um recurso �mais fácil do que mostrar um com-
portamento silencioso e minucioso�. O diretor, sem explicitar, atribui tal fato
aos espetáculos ocorridos entre os anos sessenta e o início da década seguinte,
quando se experimentaram outras maneiras de representação. Essas maneiras
prefiguram a exarcebação do gesto, da voz, do movimento, que, na análise de
Ewald Hackler, �roubou e destruiu uma parte importante dos �modos de repre-
sentação��, causando o afastamento do público das casas de espetáculo.

Sem negar as diversas formas de atingir o público, o encenador afirma:
�o choque não é uma questão de intensidade, de excitação�. Em sua argu-
mentação, estabelece uma comparação entre o primeiro movimento de uma
sinfonia e os problemas a serem articulados no palco. No caso, observa-se
que os compositores �usam o �fortíssimo� em função do processo �pianíssimo�
que cresce até o clímax. E para exprimir isso em porcentagem, esse movimen-
to da sinfonia, talvez tenha somente cinco ou seis por cento de �forte e
fortíssimo�. É uma questão estética�.

Seguindo as idéias de Hackler, apenas dentro dessa ordem estética é
que se articulam as proposições do palco, cabendo ao público reaprender os
meios sutis e silenciosos de um ator. Questionando o uso de microfone no
teatro, processo usado pela televisão, evidencia o poder da voz humana e
adverte que �o ator não precisa desses aparelhinhos técnicos�. Naquele mo-
mento em que o uso do microfone é prática não usual no teatro, o problema
evidenciado soa como um alerta ou, se quisermos, uma premonição, já que
atualmente o uso da aparelhagem é uma prática adotada pelos atores. A
inclusão do microfone não é compreendida como elemento textual do espe-
táculo, e sim como uma �muleta�.

Abrindo espaço para a circulação de idéias, o ICBA estabelece parceria
com a Escola de Música e Artes Cênicas. Em outubro de 1971, promovem o
primeiro espetáculo Interarte105, envolvendo interdisciplinarmente as artes plás-
ticas, a música e a dança, no caminho do que se configura como um
happening. Chico Liberato, Djalma Corrêa, Ernst Widmer, Lia Robatto e Sílvio
Robatto criam a ambientação, com colagens, fotos, frases, projeções de slide,
jogos de luzes, som e objetos, por onde passa o espectador em direção à
sala de espetáculo. Depois de atravessar uma abertura estreita, um corte numa

105 Em 1972, realiza-se o Interarte 2, um desdobramento do trabalho anterior. Seguindo o mesmo
formato, o happening incorpora outros artistas, como o músico argentino Rulfo Herrera, o artista plás-
tico Humberto Velame, Jorge Ledesma, responsável pelo coral experimental, e Alba Liberato. Conforme
seus realizadores, o trabalho enfatiza a condição de aprisionamento físico e mental do homem moder-
no. Para demonstrar a idéia norteadora, incentiva-se a participação do público, que é, por exemplo,
obrigado a passar por um chão de gravetos que dificulta a locomoção. Panos, barro, arame, cerca de
varas constituem um labirinto. �Das cercas e dos objetos partem sons, latas e cabaças dependuradas, o
envolvimento corporal do grupo de Lia, tomando o ambiente e criando a participação direta do público
que com seu gesto responde e assimila do labirinto, recriando-o�, na descrição da Tribuna da Bahia, de
28 de outubro de 1972.
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espuma de nylon, o público é atingido pela projeção de slides e sons eletrô-
nicos e interage com os intérpretes desse acontecimento. Para Matilde Matos
(Jornal da Bahia, 17 e 18.10.1971), o happening �com todas as falhas, ain-
da surpreende pela qualidade. É um espetáculo novo na cidade, que precisa
ser visto pelo menos pelos jovens�.

Ainda que reconheça as qualidades de Interarte, Matilde Matos é con-
trária ao trabalho de expressão corporal. Sobre o caráter participativo do
evento, faz a seguinte objeção:

[...] a preocupação de que �o público tem que partici-
par�, somada à preocupação pequeno-burguesa de que-
rer chocar é francamente gratuita. Mistura de gestalt ca-
boclo com simulacro de �swing�, psicoterapia de grupo
com expressão corporal, que não diz nada nem levam a
lugar nenhum. Como �happening� já está com uns bons
dez anos de atraso. Expressão corporal é um meio exce-
lente para se chegar a um fim [...]. Mas como espetáculo
em si, tem que ter outros recursos que não aquele de
regredir às cavernas e imitar animais. A gente vai ver [...]
uma peça latina, e está todo mundo lá grunhindo, latin-
do, ofegando, atacando-se às dentadas.

Esse é o quadro que ela encontra em Interarte, com o grupo de atuantes
rolando pelo chão, �latindo, grunhindo, mordendo-se e cheirando-se�, e
completa: �ou a expressão corporal termina aí (o que todo mundo sabe que
não é) ou os expressionistas corporais locais estão precisando de uma boa
renovação�. Mesmo que a argumentação proceda, Matos guia-se por uma
visão de dança-teatro (terminologia utilizada a partir dos anos oitenta) que
não aceita os elementos fora das formas rígidas da comunicação. Mesmo
que se considere a baixa qualidade de muitos espetáculos em que a palavra
foi suprimida em favor de outras formas de expressão, a descrição da
performance se dá de maneira desqualificadora. Lia Robatto, artista preocu-
pada com a pesquisa e a invenção na dança e no teatro, responsável por
trabalhos inovadores em ambas as linguagens, pode ter cometido equívocos,
mas não procede a acusação de acomodamento, carência de renovação. Ao
falar sobre a expressão corporal, Robatto mostra seu entendimento sobre essa
forma de comunicação:

Em termos artísticos, ela, nestes últimos anos, está ga-
nhando um desenvolvimento enorme. Há dez anos atrás
não se ouvia falar em expressão corporal e agora está
virando coqueluche. O que por sinal é um perigo, por-
que o pessoal começa a curtir a expressão corporal. Mas
é muito bom, porque mostra que o homem [...] está des-
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cobrindo, novamente a sua potencialidade expressiva [...].
O teatro e a dança começaram a desenvolver a expres-
são corporal, paralelamente, mas cada um por seu lado,
independentemente. O teatro começou a desenvolver um
dinamismo através da expressão corporal. E a dança co-
meçou a redescobrir a dramatização mais espontânea,
através da expressão corporal. (Diário de Notícias, 03 e
04.06.1973)

A exposição de conteúdos instintivos e vitais, a exibição de formas que
defendem o princípio de prazer, a exarcebação de conteúdos corporais e
mentais, estimuladores dos sentidos, prefigurações libertadoras das forças
dionisíacas e de Eros encontram seu oposto nas organizações determinadas
pela conduta prometéica e apolínea. Afirmar que essa conduta permeia o
pensar da jornalista e crítica de arte é temerário. Mas as tensões provocadas
por ela estão presentes, potencialmente, ainda que na dimensão estética e
nos debates sobre seus temas, que configuram o espírito da época. Os con-
teúdos que perpassam a produção experimental tendenciam outra lógica,
validada pelos valores contraculturais desafiadores da razão predominante.
(MARCUSE, 1999) Vê-los separados parece-me uma conduta recorrente quan-
do se interpreta a produção artístico-cultural no bojo da contracultura. Entra-
se então no jogo do isso ou aquilo. Desqualifica-se então a intensidade e a
renovação ocorrida nas artes. A produção que emerge no instante em que se
vive sob o domínio do medo da máquina repressora do Estado e do fantasma
da auto-repressão não deve ser pensada como alienadora e alienante. Ela
mostra contradições, ambivalências, não a morte das idéias; revela as ten-
sões entre o nacional-popular e a vanguarda experimental; aponta a rigidez
visível no debate sobre as manifestações artísticas dos setenta, um
posicionamento que vai gerar, no final da década, a polêmica em torno do
patrulhamento ideológico, agravada um pouco mais adiante pela inclusão do
pensamento �politicamente correto�.

O Instituto Cultural Brasil-Alemanha e seu grupo residente, o Teatro
Cooperativa desenham mais uma investida na cena teatral baiana com a
realização da montagem de Os Sete Pecados da Cidade (1973), texto de
Conceição Paranhos com direção de Ewald Hackler. O texto sobre poemas
de Gregório de Matos, submetidos à linguagem de teatro de bonecos, é con-
cebido para ser apresentado em praça pública. Na ocasião, Hackler se
posiciona com relação ao trabalho em depoimento a Zéwilson Bacellar:

Um teatro popular deve ser muito mais simples do que
nós pensamos, porque as formas teatrais que nós vive-
mos são muito complicadas, muito exploradas [...], nós
precisamos é fazer uma revisão das nossas formas dra-
máticas porque me parece que essas formas apenas pres-
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tam para uma elite. Os resultados que devem tentar seria
quebrar exatamente a elitização na forma como o povo
entra mais uma vez no teatro, nós não podemos tratar o
teatro de rua como uma coisa baixa e o teatro de palco
como mais alta, mais elevada. Nós procuramos chegar
de qualquer modo a certo ponto: a platéia uma vez mis-
turada, no sentido de povo, classe média e classe alta,
como seria o caso de um parlamento democrático. (Jor-
nal da Bahia, 05 e 06.08.1973)

O espetáculo com grandes bonecos, intensa alegorização, texto grava-
do e palco com dimensão de 20 por 12 metros é mostrado no Terreiro de
Jesus e segue para o Festival de Inverno de Ouro Preto, onde obtém boa
receptividade. Para Conceição Paranhos, a peça pretende �revelar a poesia
de Gregório de Matos, mais amplamente, ao público numeroso�, em praça,
espaço destinado a um poeta �cuja poesia era dita a viva voz, pelas ruas da
cidade [...] longe dos �letrados� que tanto condenou nas suas sátiras. Assim
cremos que o �Boca do Inferno� estará bem num palco aberto�. (Jornal da
Bahia, 18.07.1973)

É no Instituto Cultual Brasil Alemanha que João das Neves, um dos fun-
dadores do Grupo Opinião vai encontrar apoio para a montagem de Um
Homem É Um Homem, de Bertolt Brecht e estabelecer as bases do Grupo em
Salvador, uma tentativa de sobrevivência em virtude do esfacelamento da
agremiação, uma ação da censura e da repressão. A montagem, em 1974,
comemora os dez anos do Grupo Opinião. Além do espetáculo, a sucursal
do Grupo Opinião na Bahia organizou, como parte do empreendimento, a
Feira de Música Popular, cujas músicas finalistas serão usadas na montagem,
como informa o Diário de Notícias. (05.07.1974)

Nos anos sombrios do governo Médici, o teatro nacional sofre rude
golpe. A ação da censura torna-se cada vez mais brutal e marca indelevel-
mente os anos de 1971 e 1972. Thanatos revela a sua face mais terrível.
Desde que é restabelecida a pena de morte no país para os crimes políticos,
em 29 de outubro de 1969, pela primeira vez condena-se um jovem de 18
anos, Theodomiro Romeiro dos Santos, à morte. Investe-se no extermínio dos
opositores do regime. Lamarca é enterrado em cova rasa no Cemitério do
Campo Santo, em Salvador, em 19 de setembro de 1971.

A censura preocupa-se em moralizar o carnaval. O Jornal da Bahia
(10.01.1972) afirma que �muita organização pode acabar com o melhor
carnaval do Brasil�. A sensação de impotência vivenciada por diversos seto-
res da sociedade brasileira é visível. O meio teatral, vivendo as seqüelas do
autoritarismo, procura saídas. Nos mares da loucura, os artistas colocam a
barca das transas para navegar e, nos limites agônicos, inquietam-se, procu-
ram ocupar os espaços e animam a cena com idéias traduzidas em imagens
e palavras. No interior dos grupos teatrais, as tensões são determinadas pe-
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las condições externas e também pelos embates da criação e da procura por
novos rumos.

Nas encruzilhadas determinadas pelo pensar-fazer, os artistas se
posicionam em favor do espetáculo condicionado ao texto ou rompem com
essa gramática. Os que optam por romper com essa escritura, partem para
conceber a encenação em que a poética rompe com a subordinação ao texto
para tangenciar o absoluto106. Essa postura revela inquietação e, mesmo em
transe, reafirma-se nas atitudes criadoras, alternativas e �piradas� dos artis-
tas. Ao comentar sobre a temporada teatral, o encenador baiano Álvaro
Guimarães coloca em relevância a coragem de quem fez girar a roda e ques-
tiona: �Se era bom, deslumbrante, ou novo, o tempo responde. E está tudo aí
mesmo, fora do tempo, experiências, tentativas, avant-garde, underground�.
Por fim, acrescenta: �Aguardamos, ou não?, um sinal. Nem que seja
interplanetário, uma magia, uma beleza para os nossos olhos cansados de
cinzas e ouvidos tensos de lamentos�. (Verbo Encantado, outubro, 1971) Ao
encerrar o ato, Guimarães deixa implícito o desejo de novos temas e novas
significações para o teatro, distanciando-o das formas reativas do espetáculo
�de protesto� e preparando-o para enfrentar a política cultural do Governo e
o fortalecimento da indústria cultural, armadilha para as vanguardas e para o
experimentalismo. Como fruto desse embate, vê-se a dissolução dos grupos
mais expressivos do teatro brasileiro, como o Grupo Oficina107, paradigma
da inquietação, da expressão da crise da cultura brasileira na época e da
autofagia.

No horizonte da cena em transe, os novos grupos que surgem terão seus
experimentos questionados por uns e por outros, contudo afirmo que o de-
sassossego marca o período e permite o aparecimento de focos criativos na
cena. Mesmo que a produção artística não possa configurar-se como fruto de

106 Essa tendência não pode ser creditada como uma novidade. Desde Richard Wagner, passando por
Gordon Craig, Adolfhe Appia, Meyrhold e Antonin Artaud, entre outros, preconiza-se a totalidade para
o ato teatral. No período abordado por este trabalho, identifico a disposição dos artistas de dar conti-
nuidade às teorias que elevam a potência do espetáculo à condição de �obra de arte total�, levando tal
proposição ao paroxismo.

107 O Grupo Oficina realiza viagem de um ano pelo Brasil, nas pegadas do que veio a se chamar
Trabalho Novo, iniciado em Brasília em maio de 1971. Dessa viagem, considerada como uma metamor-
fose para o Grupo, surgiu a criação coletiva Gracias Señor. A documentação sobre a viagem, incluindo
a passagem por Salvador, é vasta e vem servindo para a compreensão do processo vivido pelo Grupo
Oficina e por seu animador principal José Celso Martinez Correa. A Revista Bondinho, na edição de 29
de abril a 13 de maio de 1972, publica extensa matéria, na qual Renato Borghi, Henrique Nurmberger
e José Celso falam detalhadamente sobre os processos individuais e coletivos durante a viagem. Essa
trajetória marca o rompimento do Grupo Oficina com os códigos que experienciara: o teatro realista
stanislavskiano, o universo tropicalista-oswaldiano de O Rei da Vela, o teatro brechtiano, marcos das
etapas sucessivas e bem-sucedidas do Grupo. Considerado o mais expressivo conjunto teatral no Brasil
nas décadas de sessenta e setenta, ainda que venha a se desestruturar em virtude de causas externas e
internas, o Oficina é um emblema de uma proposta que finda em 1974 e ressurge transformada,
quando José Celso retorna do exílio na década de oitenta. Em meio à crise que delimita o fim de uma
etapa, o Grupo Oficina é marco da vitalidade de uma cena que não se cala e propõe novas maneiras
de estabelecer uma ponte entre o palco e a platéia, mesmo quando a proposta é fazê-la explodir.
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um movimento, quando tomada em seu conjunto, ela ilumina a ribalta e
oferece possibilidades de leituras sobre o período. No interior de suas mani-
festações podem-se ler procedimentos estéticos e éticos que lançaram a ativi-
dade teatral noutro patamar. Os grupos que surgem e os que desaparecem
no amanhecer e no poente dos anos sessenta e setenta, defendendo concei-
tos e práticas longe dos cânones cênicos, vão alimentar a produção nos anos
vindouros, ainda que as investidas institucionalizantes indiquem veredas con-
formadas e conformistas.




