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EpílogoEpílogoEpílogoEpílogoEpílogo

Seguindo a indicação, o epílogo consiste na recapitulação de pontos
significativos da narrativa para a sua conclusão. No teatro, é o momento em
que o autor, por interposta pessoa, dirige-se ao público para os agradeci-
mentos, exortando-o a retirar do conteúdo as �mensagens� que a narrativa
contém.

No primeiro momento, ressalto o esforço de não olhar a produção tea-
tral na Bahia, durante a contracultura, de maneira excludente ou maniqueísta.
Ainda que tenha posto em primeiro plano a criação que se dá no arco das
propostas que se identificam com a vanguarda-experimentalista, vejo a pro-
dução teatral multifacetada e poliforma, portanto incluo uma variada gama
de espetáculos, entre os quais aqueles que não se enquadram nessa estética.
Trato de seguir a lição benjaminiana de salvar do esquecimento toda experi-
ência humana. Ao pensar sobre essa experiência, levei em consideração os
princípios de conexão, heterogeneidade e multiplicidade que marcam os acon-
tecimentos sociais e teatrais na transversalidade de seus intercâmbios.

As modalidades teatrais que aparecem no período estudado fincam os
pés na rebeldia artística do começo do século XX. Ao mesmo tempo, figuram
essa rebeldia à luz da postura revoltada, dominante nas décadas de sessenta
e setenta no Brasil, plugadas nas insatisfações que se avolumam após a Se-
gunda Guerra Mundial, quando os valores da racionalidade são postos em
dúvida.

Levando em conta os dois campos por onde transitei � o teatro de van-
guarda, experimental, e o teatro nacional-popular no que eles têm de abertu-
ras e fechamentos � vejo-os como territórios indicativos do momento históri-
co e das características poliédricas visíveis na cena. Sob diversas formas, ao
ser enfeixado nas nomenclaturas identificadoras, o teatro brasileiro dissemi-
na-se em teatro tropicalista, teatro de vanguarda, teatro da crueldade, teatro
de agressão, teatro experimental, te-ato, teatro de protesto, teatro político,
teatro de resistência, teatro de militância, entre outros. Essas formas apare-
cem na cena em transe, assumindo ora o centro, ora a periferia da ribalta,
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espraiando-se pela década afora e contaminando as décadas seguintes.
Embora incorporada, diluída e transformada, suas influências no presente
são notáveis na Bahia e nas demais regiões do país. Nesses lugares se en-
contram sujeitos envolvidos com o pensar-fazer teatral no campo artístico ou
nas atividades de pesquisa e ensino, um campo alimentando o outro, já que
as fronteiras, ainda que provoquem atritos, são necessárias para o desenvol-
vimento dos processos criativos e mostram a vitalidade de uma arte em per-
manente estado de morte anunciada.

O discurso da morte do teatro, que regeu a prática teatral nos anos som-
brios, atingiu determinadas formas de teatralidade, questionando-as. Da mes-
ma forma que as pôs como alvo de sua iconoclastia, não deixou atrás de si o
terreno arrasado, nem o vazio. Resistindo às pressões da hegemonia governa-
mental determinada a exterminar os inquietadores e suas ações para, em se-
guida, implantar seu projeto cultural, os sujeitos que teorizam e agem no senti-
do de suas poéticas invadem com determinação os palcos do país para esta-
belecer diálogo com os espectadores. Burguês e de classe média em sua mai-
oria, esse público é sacudido, violentado e conscientizado pelas imagens e
pelas exortações ao não comodismo. É também cativado pelos estímulos sen-
soriais lançados dos espaços teatrais, possibilitando laços comunicacionais no
sentido da reflexão, da curtição, do rompimento de padrões comportamentais,
tanto do ponto de vista da mecânica do espetáculo quanto dos costumes.

Ainda que possa receber a pecha de alienado ou distante da realidade
objetiva, esse teatro não é afásico. Por não se restringir às normas de uma
�cartilha� que se quer como padrão para os artistas, seu percurso por alego-
rias, alusões e metáforas, resultante das pressões externas, não pode ser ana-
lisado como menor e descartado. Se pensarmos que a alegoria é um elemen-
to da arte, seu poder de trazer referências não pode ser minimizado. Os artis-
tas do teatro souberam utilizar-se do elemento alegórico para enfrentar as
pressões e a autocensura. Além disso, os encenadores lançam mão,
dialeticamente, das alusões e do sentido metafórico como opção criativa,
como estética. O reino das representações abstratas não está destituído de
sentido; no seu interior se encontra também o pensamento crítico, que apare-
ce nas idéias e nas encenações.

Nessa conclusão, não tomo o caminho do avaliador munido de um
argumento fechado, visto que o real e o imaginário não se deixam apreender
por um ponto de vista, apenas. Distante dos acontecimentos, mas bafejado
pelo ar que lhes anima, vivendo as mudanças ocorridas nos planos político,
social, econômico e artístico, nacional e internacional, sinto-me à vontade
para olhar a produção teatral �desbundada� e �careta� sem o estigma da
exclusão. Assim, afirmo que boa parte do que se produziu, tanto em um cam-
po como no outro, alcançou o status de obra total, de obra bem-acabada.
Não fora isso, é relevante apontar os processos no sentido da renovação das
artes cênicas e de suas co-irmãs: as artes visuais, cinematográficas, musicais
e literárias, no Brasil em transe. Esses processos nem sempre concludentes,
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visto que muitos foram abortados pela ação da Censura, pela autofagia e
pela inconsistência de suas proposições, deixaram rastros positivos, servindo
de parâmetro para se olhar criticamente o teatro nas duas últimas décadas
do século XX e nas primeiras do terceiro milênio.

É certo que, a partir de 1974 até a Abertura, a cena

começa a assumir que, no contexto do momento nacio-
nal, nem o protesto político declarado, nem uma análise
direta da realidade [...] nem as manifestações mais rebel-
des e iconoclastas da vanguarda contracultural têm reais
chances de ocupar os palcos�. (MICHALSKI, 1989, p. 60)

Tal afirmativa não anula a produção teatral baiano-brasileira entre os
anos de 1967 e 1974, tendo em vista suas proposições, os investimentos na
pesquisa da linguagem, a apropriação de novos códigos, o caráter inovador
das encenações, descritos ao longo dos atos de Transas na Cena em Transe.

No conjunto de obras comentadas aparecem aquelas que se mostram
homogêneas e orgânicas, como Uma Obra do Governo (Dias Gomes � Álva-
ro Guimarães), Stopem, Stopem! (Diversos autores � João Augusto), O Futuro
Está nos Ovos (Eugène Ionesco � Deolindo Checcucci), Macbeth (Shakespeare
� Enrique Ariman) e A Casa de Bernarda Alba. (Federico García Lorca � José
Possi Neto) Ao longo do tempo pesquisado, outras realizações assomam ino-
culadas pela inquietação criativa, ainda que apresentem fragilidade na estru-
tura, dado não considerado negativo, tendo em vista que colocam em movi-
mento princípios cênicos que apontam para uma nova configuração do es-
petáculo, por exemplo, Natal em Gotham City, Diário de um Louco, Shambala,
Amar Amargo e Surra. Ao lado desse agregado, há os trabalhos que resultam
de uma atitude radicalmente underground. Nesse segmento, já não sabemos
o que é espetáculo e o que é vida. O embaralhamento das proposições con-
figura os dados circunstanciais em que se dá a conhecer a manifestação, fato
que leva à efemeridade das ações dos grupos que pipocam aqui e ali para
desaparecerem pouco depois.

Como parte das inovações e das preocupações artístico-pedagógicas,
vejo a efervescente cena voltada para o teatro destinado à criança como
positiva. No final da década de sessenta e começo da seguinte, investe-se na
produção de espetáculos �infantis� concebidos com mestria e invenção pelos
seus realizadores. Fazer teatro para crianças é também uma forma de resis-
tência, sabiamente aproveitada pelos encenadores. Além disso, configura-se
como um gênero propício para a pesquisa da linguagem, eliminando o mofo
e o bom-mocismo que cerca o teatro destinado às crianças e adolescentes.
Animado por essa efervescência, optei por destinar um lugar de destaque
para as realizações desse gênero. Não fosse esse o motivo, aproveito para
posicionar-me favoravelmente sobre a inclusão do teatro para criança nas



314

histórias do nosso teatro, não como um gênero apartado, mas como mani-
festação que envolve pesquisa e invenção nos campos do espetáculo:
dramaturgia e encenação.

Afastando-me da visão que insiste ter havido silêncio e acomodamento
do teatro, afirmo que a produção teatral baiana se deu em tempos sombrios
e procurou dar conta deles. Portanto, questiono o estado de �vazio cultural�.
Ao considerar inconsistente a afirmativa do �vazio�, não nego os impasses na
criação artístico-teatral. Ao aceitar o embaraço sofrido pelos encenadores,
autores, cenógrafos, figurinistas, técnicos e produtores, concluo pela vitalida-
de teatral, fenômeno em permanente invenção e reinvenção, o teatro vivo. As
mordaças não foram suficientes para banir do palco, palavras e imagens,
não necessariamente nessa ordem. Tomando outro argumento de Michalski
(1989, p. 8), afirmo que �é legítimo constatar que, paradoxalmente, esse
teatro amordaçado produziu uma das etapas mais fecundas da sua história�.
Negar esse frutuoso momento é fazer valer o ponto de vista que vê a história
somente como o registro da ação dos vencedores.

Em meio ao transe que o tempo histórico configura, o teatro baiano na
cadência da contracultura é fruto de outra racionalidade, aquela que deseja
negar os atos � aparentemente irracionais � construídos por outra lógica ra-
cional que é a do regime civil-militar e do sistema em sua totalidade. Nem
todos os artistas comungam esse postulado, convictos de que a realidade
deve ser tocada pelo teatro de maneira objetiva, derivando daí um pensa-
mento ortodoxo e conseqüentemente um ato teatral acomodado aos códigos
postos em dúvida entre 1967 e 1974. Esse fato provoca tensão e coloca uns
e outros em terrenos antagônicos. Provoca também trânsitos, contaminação
de uma estética pela outra. Rompe-se então o pensamento hegemônico com
que se quer enquadrar o fazer artístico.

Evocar a realização dos encenadores baianos e dos que adotam a Bahia,
temporariamente como locus de suas experimentações é iluminar os
agenciamentos permitidos e, mais importante, conseguidos à força da resis-
tência nem sempre heróica, nem sempre aguerrida, às vezes apaziguadora,
mas não conformada. É certo que o teatro comercial pauta-se por esse viés
acomodado, mas como em Salvador o terreno profissional é um areal move-
diço, as investidas do �teatrão� e do divertissement não se dão como nas
praças onde o regime de produção possibilita tais gêneros e organiza os
produtos em bases definidas pelo capital. A profissionalização se dá no cam-
po do artístico, uma característica já apontada em Abertura Para Outra Cena:
o moderno teatro na Bahia (LEÃO, 2006). E é no campo da criação, da
poetização, que os artistas baianos vão demonstrar seu poder renovador, sua
inquietação para ler as correntes estéticas que iluminam a cena em transe e
falar do seu tempo. Pelas brechas que forçam, a �gente de teatro� faz passar
o discurso da insatisfação, da perplexidade, da alegria, do desregramento,
provocando emoção estética nos espectadores e veiculando �mensagens�
poéticas que atingem as consciências.
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As transas dos artistas na cena em transe vão possibilitar, posteriormente,
o aparecimento de novos grupos no cenário baiano. Aproveitando a distensão
lenta e gradual, o fim do AI-5, a Anistia, os sujeitos avançam no sentido de
afirmarem-se como criadores e pesquisadores do teatro, seja ele emoldurado
por uma estética ou por outra. Aproveito para exortar aqueles que desejarem
pesquisar sobre o tema � Teatro na Bahia � a olharem com interesse para as
atividades cênicas que se dão nos desdobramentos da década de setenta e nas
seguintes. Esse trabalho permitirá uma avaliação do trabalho que se dá no
momento em que iniciamos a fase de superação dos limites impostos ao teatro,
ainda que as condições não sejam totalmente favoráveis à criação.

Longe da visão maniqueísta, o fato é que os artistas enveredam por
outras trilhas que não aquela ditada pela normatização proposta pelo
populismo anterior ao golpe civil-militar. Esse novo veio, acusado de aliena-
do e alienador, não o é, já que sua ação poética torna-se política na medida
em que propõe novos desafios desorganizadores das estruturas organizadas
pela premissa da ordem e do progresso, sejam elas de esquerda ou de direi-
ta, questões discutidas por Edélcio Mostaço (1982). Apropriando-me delas,
afirmo que o teatro no palco da contracultura é configurado como transe e
não como silêncio, ignorância e acomodação. Nesse momento aflitivo consti-
tuem-se atos arriscados, combates, lutas em favor da imaginação utópica frente
à distopia. A cena em transe refere-se a esse conjunto de significados que
aparecem na estética e na poética dos encenadores que animam as ribaltas
do teatro baiano à procura de novos referenciais. As transas instalam-se como
transgressão ao status quo no teatro e no societal, manifestando-se como
pontos de luz nos tempos sombrios.

Se as transgressões cênicas geradas pelos artistas já não causam estupor
e não desencadeiam tantas atitudes reativas, a culpa não está no envelheci-
mento de suas idéias, mas na defensiva do sistema que incorpora o que o
contesta e incomoda. Da mesma forma que o nu, o palavrão, o escabroso,
as perversões sexuais, o sagrado, o lirismo exacerbado, a desconstrução dos
dogmas, a exposição visceral do ator em cena, as formas teatrais não-orto-
doxas, a exacerbação da subjetividade já não chocam, assim também as
opções sexuais diversas, a moda unissex, a vida alternativa, as religiões hete-
rodoxas, a preocupação com o meio ambiente, entre outros padrões
comportamentais � conquistas da contracultura � cooptados não escandali-
zam. Com isso não afirmo que o progresso tenha nos levado ao paraíso. Os
ataques conservadores no mundo globalizado, sustentado pela economia
mercantil, manifestam-se acirradamente contra a erupção de elementos que
prefiguram o princípio de prazer, a utopia, o reencantamento do mundo, o
desejo de uma humanidade reconciliada, o que pode nos levar ao estado de
melancolia, fruto da destruição dos valores ainda plenos de vitalidade. A
cada instante somos assombrados por atitudes repressoras advindas das ins-
tituições públicas e privadas, arvorando-se no direito de impor limites aos
artistas. De maneira mais agressiva os patrocinadores atuam na conforma-
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ção da cena a uma determinada visão de teatro: o megaevento para ser
vendido. Essa feição que aparece na cena pós-contracultura leva-me a pen-
sar sobre o que diz Fauzi Arap (apud GARCIA, 2002, p. 34): �[o] que preva-
lece hoje em dia desvia a gente de uma potencialidade que o palco tem, de
uma religiosidade que o palco tem, de uma auto-investigação [...]�.

Os atos censórios não são descartados do panorama nacional. Se o
teatro posto em cena na Bahia após a redemocratização perde sua potência,
é que a criação artística passa a ser regulada pelas regras do mercado. A
censura exercida nos �anos de chumbo� traveste-se de censura econômica.
As leis de mercado, os patrocínios privados e públicos cumprem o papel
regulador na conformação de artistas e público a um modelo que exclui a
invenção, a experimentação, a pesquisa, sobretudo a transgressão, no cam-
po expressivo. A lógica do sucesso cria um círculo vicioso e direciona o fazer
teatral para um determinado viés. Para não cair no radicalismo das afirma-
ções generalizadoras, é certo que a cena continua mostrando seus reptos,
seus experimentos. O teatro não está a salvo do processo de acomodamento
nem ontem, nem hoje. No entanto, ao atentar para a produção baiana e
nacional no período posto em relevo, salta aos olhos a complexidade da
renovação, ainda que tropeços aconteçam.

O teatro na Bahia no palco da contracultura joga com as contradições do
seu tempo e está determinado a acolher o debate sobre as questões que se
apresentam então como insolúveis. Diante do processo repressivo que aumen-
ta desde o AI-5, as possibilidades de pensamento e de criação são exercidas
nas brechas criadas, nas aberturas que a inquietação do artista prefigura como
condição para sua própria existência. O teatro vai expressar esse estado latente
de revolta por que a contracultura clama: a renovação do societal.

No interior do fenômeno teatral, o pensar-fazer dirige-se no sentido de
criar condições para o exercício de uma �arte nova�, articulação de um dis-
curso por vezes desorganizado e desviante dos parâmetros �clássicos�, que o
olhar enviesado tipifica como irracional. Tal atitude revela os antagonismos
no interior da classe artística e contamina a leitura da produção teatral
contracultural, conduzindo-a para um não lugar. Colocando-me noutro pa-
tamar, leio o que se fez no período como manifestações articuladas por coor-
denadas � apresentadas ao longo do trabalho � inovadoras, que se ampliam
à medida que olhamos os recalcamentos e a diluição da cena presente. Vejo
na postura dos artistas a vitalidade romântica revolucionária que os leva aos
comportamentos desviantes, tanto na cena quanto na vida. Nessa reminis-
cência, cuido para não diminuir os seus reptos frente às atitudes que o libera-
lismo e os avanços tecnológicos determinam.

Da cena em transe emergem outras aspirações, outros projetos. Eles são
diametralmente opostos aos projetos do início da década de sessenta,
centrados em uma arte política, cujo foco é o coletivo, o popular, no sentido
da conscientização das massas. Nesse teatro, as características ideológicas
saltam sobre o estético para devorá-lo em função de seu propósito: a leitura
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objetiva da realidade. A função crítica desse teatro é exibir de forma ideal
seus temas e fazê-los chegar ao espectador de forma clara. A sua meta é a
apreensão positiva do real.

O teatro que se faz no interior do projeto contracultural trilha a via
libertária por outro código. Sua delineação considera que, para ser transfor-
mado, o social necessita de sujeitos transformados. Intenta o princípio de
que, para ser revolucionária, a arte deve conter elementos inovadores na sua
construção formal. O que se desloca nos trânsitos do fazer teatral na
contracultura é a prefiguração de uma ação libertadora fora dos modelos
conservadores de fazer política e de fazer teatro. Em meio ao cerceamento da
criatividade e da expressão, verifica-se a abundância de propostas martelan-
do o jogo de novos valores, conteúdos e maneiras de colocá-los em cena. O
teatro �irracionalista�, �romântico�, �desbundado�, �místico�, �do barato� �
vocábulos que se transformam em rótulos pelos seus opositores � contribui
para que se faça uma revolução em termos de linguagem. Isso é demonstra-
do na insubmissão aos códigos pré-estabelecidos, corroborando para que a
organização dos elementos textuais do espetáculo se faça sob outra ótica. O
espírito que anima muitas das encenações analisadas em Transas na Cena
em Transe reveste-se de aspectos contrários à estética teatral centrada na
lógica cartesiana do discurso cênico submisso à palavra, que se quer como
única forma de viabilizar a �mensagem�.

Até a decretação do AI-5, os artistas baianos comungam com seus
pares da região teatralmente hegemônica do país: Rio � São Paulo. Articulam
em seus trabalhos os elementos contidos nas propostas de Antonin Artaud � a
crueldade � e também no ideário de Bertolt Brecht � o jogo dialético entre
ficção e realidade. Bebem em Grotowski para expor seu ascetismo profano,
desnudando-se a encenação dos artificialismos para expor o âmago do ator
diante do outro. Tais procedimentos são tomados para fazer explodir o palco-
espaço-discurso, por vezes rompendo os limites da segurança, tanto para o
intérprete quanto para o público, no caso artaudiano, ou para levar o espec-
tador a usar da sua capacidade intelectiva para apreender o que se passa no
palco como uma realidade construída esteticamente.

Instaurado o terror pós-AI-5, o experimentalismo breca sua ação violen-
ta e volta-se para a ritualização do teatro, elevando-se potencialmente os
aspectos mágicos, sensoriais e líricos. O ato teatral, para quem o faz e para
quem o vê, torna-se também terapêutico; é uma forma de escapar da opres-
são. Os espetáculos são construídos coletivamente; a improvisação renova o
papel do ator e faz do encenador um colaborador, ainda que a responsabili-
dade pela concepção cênica seja sua.

Aponto para o fato de que essas idéias que medram no período são
frutos de redes transculturais absorvidas, transformadas e revitalizadas. Dessa
ação surgem espetáculos arejados por um frescor e uma inquietação que
encontram eco nas platéias, ainda que a reatividade às experimentações seja
presente e crescente.
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132 Terminologia utilizada pelo crítico e historiador do teatro brasileiro Sábato Magaldi, em artigo publi-
cado em agosto de 1969, no qual analisa os aspectos inovadores contidos nas peças de um grupo de
autores que surgem com uma proposta dramatúrgica diferente, por exemplo, das propostas colocadas
em prática pelo Seminário de Dramaturgia do Arena e pelos autores anteriores: Dias Gomes, Jorge
Andrade, Ariano Suassuna, entre outros. Para aprofundar o assunto, indico: Ana Lúcia Vieira de Andrade
(2005) e Décio de Almeida Prado (1996).

O palco quer alijar a linguagem realista, desconstruindo-a. Nesse pro-
cesso de afastamento do real e do possível, a cena organiza-se e legitima-se
como espaço de criação cujos princípios remontam a Appia, Craig, Meierhold,
Artaud, Grotowski, Brecht, Brook, Beck, articulados nas suas convergências e
nas suas oposições. A transculturação desses elementos para os trópicos re-
vela a singularidade e a identidade do nosso teatro; dialeticamente faz res-
saltar �traços ou potencialidades insuspeitados antes do intercâmbio� (IANNI,
2000, p. 77) entre mundos e revela também a absorção antropofágica dos
procedimentos teatrais. Do ponto de vista negativo também se dá a incorpo-
ração das idéias teatrais transculturadas, quando estas aparecem na cena em
leituras superficiais, equivocadas, que resultam na �geléia geral�. Os espetá-
culos que traduzem essa postura �macaqueada� não resistem nem ao tempo
de sua existência nem como exemplo para os pósteros; perdem-se na incon-
sistência das propostas.

A potência do teatro nos tempos sombrios em que se configura a cena
em transe está nos elementos subversivos em constante mutação, indicativa
de sua vitalidade, ainda que fragmentária, ambígua, mas sempre inquietante
na sua re-volição, nos termos de José Celso Martinez Corrêa, vulto referencial
para alguns dos encenadores que transitam na cena em transe. Constata-se
durante o período uma intensa inquietação criativa mesclada de euforia e
verve, contraponto ao enérgico autoritarismo que permeia a cena cotidiana.

No tocante à dramaturgia, a produção é baixa. Embora não tenha me
detido em analisá-la, concluo que a escrita para o palco está aquém das
necessidades que o espaço reclama. A dramaturgia é rarefeita e o que vai
para a cena não se mostra como obra bem-acabada. A carpintaria revela-se
frágil. Sabemos dos fatores externos que determinam o acanhamento dos
autores: censura, autocensura, pouco incentivo para a colocação dos textos
no palco e publicação inexistente marcam a vida dos que se aventuram a
escrever literatura dramática. Constato, todavia, o ímpeto com que se lançam
os encenadores para dar conta de roteiros próprios a serem trabalhados pe-
los atores na criação coletiva, marca do período.

Se não há um movimento no sentido de uma dramaturgia local consisten-
te, existem tentativas de se levar à cena os textos produzidos em Salvador no
período, como os premiados pelo concurso promovido pelo Departamento de
Cultura e pela Fundação Teatro Castro Alves. No entanto, não é possível remetê-
los ao contexto da �Nova Dramaturgia�132, que trouxe para o palco a produção
de José Vicente, Leilah Assunção, Antonio Bivar, Isabel Câmara, entre outros.
Seus textos formam um conjunto significativo e tornam-se marcos dramatúrgicos.
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Esses autores jogam luzes sobre temas e personagens sob uma urdidura for-
malmente desvinculada do programa preconizado pelo Seminário de
Dramaturgia, do Teatro de Arena, e pela dramaturgia do Grupo Opinião, na
visada da mobilização. Como essa dramaturgia toma o povo como ponto de
partida, premissa que rege os passos, por exemplo, de João Augusto, pode-se
dizer que a dramaturgia que se faz na Bahia tende para essa corrente.

Para que as peças dos autores baianos não fiquem relegadas ao super-
ficial das afirmações que faço e ao esquecimento, é necessário que se façam
estudos apurados para uma avaliação crítica consistente.

O repertório teatral de cunho universal levado ao palco no período
enfocado por este trabalho pauta-se pelo ecletismo derivado das intenções
de cada encenador, das circunstâncias da produção e da própria situação
histórica. Desse caldo eclético � textos nacionais e internacionais � surgem
leituras cênicas que cobrem um arco que vai do teatro conformado ao realis-
mo até as experimentações cênicas que polarizam elementos variados e rom-
pem com uma gramática que a tradição consagrou. Em muitas das encena-
ções mencionadas ao longo dos atos, patenteia-se a relação com o texto
como um universo possível de ser �mexido� conforme os propósitos do
encenador. Essa postura diante do material escrito possibilita leituras singula-
res e transgressoras.

Constata-se a presença em cena da colagem de textos, dos roteiros que
se encorpam pela improvisação, resultando em escrita dramatúrgica às vezes
frágil. As encenações se encarregam da ritualização intensificadora das sen-
sações e dos sentidos, rebaixando o lugar da palavra no ato teatral. Nessa
via, as transas cênicas propõem o rompimento da contemplação para fazer
do espectador sujeito da ação e do intérprete um oficiante em interação con-
creta com o fiel. A cena explicita sua ludicidade, indo de encontro aos princí-
pios que regem a ação dramática como objeto a ser apreciado como repre-
sentação. Muitas das encenações descritas no decorrer dos seis atos estão
assentadas na premissa de atingir o espectador por vias esteticamente próxi-
mas da vida. Em outras palavras, a representação torna-se vida. Suas pro-
postas enfatizam a capacidade criadora como mola necessária para que se
dê a transformação dos sujeitos e, conseqüentemente, do real. Em outras
palavras, as forças contidas no imaginário não são descartadas, configuram-
se como elementos para a mudança. O estético é necessidade vital.

Essa tendência ajusta-se ao discurso da �morte do teatro�, prenuncian-
do não seu desaparecimento, mas seu revigoramento, a transformação como
manifestação cultural. Para clareza de entendimento, essa morte refere-se ao
�teatro burguês� ou ao teatro regido pelos princípios de agitação e propa-
ganda, que passam a ser questionados. O primeiro por responder apenas ao
universo de uma elite disposta à distração. O segundo pela constatação de
que suas formas de comunicação não atingem os objetivos de conscientização
das massas e também pela repressão sofrida das forças mantenedoras da
ordem e da segurança.
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A literatura dramática destinada à criança encontra seus autores ao longo
dos anos pesquisados, inclusive com muitos intérpretes dedicando-se ao ofício
de dramaturgo. Textos de qualidade são elaborados com a intenção de atuali-
zar o gênero. Essa vontade possibilita a criação de peças cuja vitalidade e a
quebra de regras são a tônica, entretanto alguns achados tornam-se fórmulas
que logo se desgastam, lançando o teatro para crianças na superficialidade ou
na feitura de superproduções que apostam no efeito cênico, conformando seu
conteúdo ao grandioso. Equívocos são cometidos e aparecem nas diluições
formais e na superficialidade com que os temas são tratados. Mas, desde o
final da década de sessenta, intensificando-se no início da seguinte, vê-se o
fortalecimento da atividade como um bem simbólico. O teatro para criança se
apresenta como um espaço para a investigação, para novas proposições e,
sobretudo, como uma saída para a inação determinada pelas barreiras censórias
ao teatro adulto. Vale ressaltar que a atividade não fica à margem da ação dos
censores, visto que os espetáculos foram submetidos às mesmas regras e san-
ções que o teatro destinado a adultos. Essa retomada do teatro para crianças e
jovens � sua dramaturgia e encenação � é constatada no teatro baiano da
mesma forma que em outras regiões do país.

Lutando para firmar-se como empreendimento artístico, desejo manifes-
to no acabamento formal das encenações relevantes levadas à cena, o teatro
baiano, no espaço de tempo estudado, não dá conta de sua profissionalização.
Ainda que tenha colocado em movimento um plano, o Piloto, de viés
cooperativista, que, ao naufragar, deixou tensões entre os artistas, tal feito
possibilitou o surgimento da primeira associação de classe e prenunciou uma
ação sob os auspícios do sindicato de artistas e técnicos. A indefinição das
relações de produção torna a atividade teatral resultado da expressão de um
ideal comunitário: o agrupamento de sujeitos movidos pela assertiva de estar
no palco e exercer sua arte. Nesse contexto, os artistas estão à margem do
sistema, mesmo que no interior dele.

Fruto de uma ação romântica, impregnada de elementos constitutivos
do romantismo, o teatro na cena em transe exacerba seus topos. O fazer-
pensar teatro retoma para si a paixão, o visceral, o escândalo, as metáforas,
o rompimento das convenções e das amarras sociais, a liberdade formal,
entusiasmando os jovens, revolucionariamente. (PRADO, 1993; RIDENTI,
2000) O teatro banhado de contracultura reaviva esses motivos e religa-se a
um movimento estético que não renega os sentimentos nem os instintos que a
razão controla e apazigua. Ao ser policiado, enclausura sua ação insubmissa
e transformadora, jogando-a no vazio. Revela-se então uma postura
unidimensional, que não quer ver a profunda liberação que assoma a cena
desde 1968 e contamina o social e o cultural, dionisiacamente.

O teatro que se faz ao longo do tempo estudado move-se em um terri-
tório bafejado por uma atmosfera artisticamente revolucionária, desencadeada
no final dos anos sessenta, e expõe sua capilaridade criativa para além desse
território. Os artistas enfatizam o poder criador do humano, que não deve ser
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133 Nos estudos em questão, o autor expõe de forma educativa o seu pensar-fazer sobre o teatro. Aponta
a função social do teatro, ou pelo menos do seu teatro, dirigido à razão e não ao sentimento, elemento
que leva o espectador a se identificar com a cena sem refletir criticamente sobre ela. Opondo a forma
épica à forma dramática, Brecht não descarta do seu teatro o conceito de diversão, afastando-o, no
entanto, dos limites da distração contidos no teatro que vê como digestivo. Embora tenha inserido a
observação, relacionando-a ao teatro comercial, esclareço: o dramaturgo alemão amplia o arco de sua
reflexão, indicando outras modalidades teatrais como digestivas. Ao estabelecer os parâmetros do tea-
tro épico, Brecht elastece o enquadramento e vê como digestivas as formas teatrais que não educam
divertindo. Para o autor alemão, não existe oposição entre �aprender e divertir-se�. E diz mais: �Não
fora esta possibilidade de uma aprendizagem divertida, e o teatro, em que pese toda a sua estrutura,
não seria capaz de ensinar�. (BRECHT, 1987, p. 50)

subjugado pela massificação tecnológica e midiática frutos de uma visão que
glorifica o progresso sem considerar o que ele tem de catastrófico. Tal postu-
ra provoca choques e fissuras entre a �gente de teatro�. O conflito produz
resultados cênicos heterogêneos e artisticamente apreciados como obras
revigorantes e revigoradoras do fazer teatral. Contudo, não me refiro apenas
ao que sobressai em termos de excelência cênica prefiguradora pelos novos
elementos no interior da linguagem teatral. Há produções que, sob o signo
da invenção, apresentam-se gramaticalmente frágeis; fator que coloca o tea-
tro experimental sob a ação suspeitosa e reativa de parcelas do público e
também de alguns artistas. Mas uns e outros sabem reconhecer quando a
obra teatral se configura como objeto artístico articulador dos elementos tex-
tuais que a sustentam, mesmo quando não se sente confortável diante da
provocação emanada do espetáculo. O público não deixa de conferir as
transgressões contidas em, Stopem, Stopem!, Uma Obra do Governo, O Fu-
turo Está nos Ovos, Macbeth, Rito do Amor Amargo, Medéia, Electra, A Casa
de Bernarda Alba, Tito Andrônico, categorizados como espetáculos que se
configuram como marcos de invenção cênica, de soluções expressivas inova-
doras, que recorrem aos pilares das teorias teatrais em voga: a brechtiana, a
artaudiana, a grotowiskiana. Esses espetáculos, entre outros, mostram vitali-
dade, marcam distância da banalidade, inquietam, apontam novas direções
e propõem um novo sujeito: um espectador que revê a si mesmo, ao se con-
frontar com as emanações que o espaço cênico presentifica. Nas palavras de
Marx, citado por Oduvaldo Vianna Filho (1983, p. 170), �a obra de arte cria
o objeto para o sujeito e tem de criar o sujeito para o objeto�. Tais manifesta-
ções remetem à �promessa messiânica da salvação e da felicidade� contidas
nas reflexões benjaminianas, agregadas ao horizonte do trabalho, para com-
preender o que há de surpreendentemente inovador nas escrituras dos
encenadores que povoam os palcos de Salvador no tempo da contracultura.

Essa reflexão não considera o teatro tipificado como digestivo, determi-
nado pelas leis comerciais e construído sob códigos que revelam somente o
apuro técnico. Ainda que tenham sido registrados na narrativa, esses espetá-
culos obedecem aos cânones conhecidos, trabalham sob o desgastado e são
servidos para a distração do espectador, sem que lhe despertem a consciência
crítica, palavras que ecoam da teoria e da prática brechtiana133. Todavia, sua
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manutenção na cena em transe é prova da heterogenia � alternância de ge-
rações � e da heterogeneidade da prática teatral soteropolitana e, numa di-
mensão maior, daquela que se faz no eixo Rio � São Paulo.

Diante da concepção multiface da cena teatral baiana, mostrada em
imagens cênicas, é imprescindível que este epílogo dê conta das atrizes e dos
atores que sobre o palco se encarregam de corporificar, de expressar a cria-
ção dos encenadores e, conseqüentemente, expõem sua veia de intérpretes.
Formados pela Escola de Teatro ou pela prática fora da academia, esses
artistas revelam, obviamente, sua linhagem de aprendizado e suas opções.
Da mesma maneira como se apresentam os encenadores com seus matizes,
os intérpretes aparecem em cena sob as mais variadas colorações:
stanislavskianos, brechtianos, grotowskianos, o que implica também enquadrá-
los, conforme o jargão da época, uns como �caretas�, outros como
�desbundados�, ou, conforme Armando Sérgio da Silva (1981, p. 179), �os
intelectuais em oposição aos marginais�, os que optam pela superexposição
versus os que trabalham sobre a contenção, escudados pela personagem. Há
os que se mantém aferrados aos princípios da técnica e os que fazem da
técnica um meio sem se deixarem conduzir por ela. As variadas filiações en-
caminham os processos criativos dos intérpretes, impulsionados, como disse
anteriormente, pela formação ou pela falta dela. Tal fator gera tensões e
conflitos, já que defendem seus princípios, polarizando o campo de atuação.

Sem petrificá-los, observo que os artistas na cena em transe enfrentam o
problema do engajamento em dois campos. No primeiro, as ações destinam-
se a revolucionar o social visto em seus elementos. Em outras palavras, o que
pretendem não é a transformação da sociedade pensada como abstração;
desejam revolucionar cada um dos elementos da totalidade. Essa postura
conduz os artistas para as veredas da pesquisa cênica, para a experimenta-
ção que a vanguarda reclama, já que não colocam um limite para seu traba-
lho.

Noutro campo lutam aqueles que pregam superação da infra-estrutura
para a seguir atingir a superestrutura. Modificadas as relações de produção,
atinge-se a totalidade.

Em torno dos dois segmentos gravitam os que fazem teatro sem levar em
conta a sua função social. Distraem-se, distraindo o público que vê o teatro
apenas como lazer, diminuindo-lhe sua ação cultural.

Entre 1967 e 1974, o teatro baiano transita debaixo da repressão
explicitada pela força da proibição governamental e da submissão ao projeto
cultural estatal, que atrela os incentivos à aceitação por parte do artista das
políticas propostas. Mas, como afirma Aninha Franco (1994, p. 199), �a trans-
gressão nunca deixou de fustigar a repressão, ainda que na medida do pos-
sível, a cidade do Salvador sofreu milhares de mudanças comportamentais
nos anos 70�. Assim o teatro mostra-se também tomado por essa força po-
tencial que o faz resistir e se opor. Ainda que criticado e ridicularizado por
suas violentas imagens e ações, pelo experimentalismo, por suas alegorias,
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ritualismo, magia e ênfase nas sensações e sentidos, o teatro que se constrói
durante o período é fértil; apreende o real, fazendo-o aparecer em cena como
representação ou como rompimento desse código, tal a exacerbação com
que os atores se lançam sobre as personagens para expor as suas entranhas
de intérprete e com que os encenadores expõem a sua compreensão do esté-
tico em sua essencialidade.

Esse caudal de idéias, acontecimentos e dados ancoram-se na inquieta-
ção das décadas anteriores, quando se dá a recusa ao modelo político do
pós-guerra. O palco não fica insensível ao desejo de mudança. Motivada
por esse açodamento, e diante da realidade que se apresenta no societal, a
vanguarda toma dois caminhos: a via do político e a via do estético. Contu-
do, devem-se ler tais posicionamentos sem a lente fragmentária que apequena
a reflexão sobre a realidade teatral baiana e a brasileira no momento em que
se embaralham sujeitos e idéias sobre o que é teatro e qual sua função social.

A argumentação que rege a narrativa de Transas na Cena em Transe
indica que o teatro respondeu com suas transas, resistindo ao pensamento
conservador nas colorações vigentes à época. No embate entre as forças
progressistas e conservadoras, o teatro assume a vanguarda como manifes-
tação que incorpora o experimentalismo, dialogando com a cena internacio-
nal, mas não deixa de preocupar-se com as questões relativas ao contexto em
que se insere: uma arte nacional comprometida com seu tempo. É certo que
as tensões provocadas no interior das correntes estético-políticas produzem
críticas contundentes, fraturando um todo que se quer homogêneo para en-
frentar o estado de exceção. Essa pretensa homogeneidade mostra-se frágil
diante do terreno minado pelo arbítrio. No momento em que se configuram
as linhas de ação divergentes, os campos entram em choque, acusando-se
mutuamente. Mas a ação teatral na linha da experimentação formal não deve
ser apontada como situacionista, defensora do sistema, submetida aos dita-
mes da indústria cultural. Seu pensar-fazer inscreve-se como contestação du-
rante a cena em transe, e os desdobramentos para além dela são provas de
sua força, vitalidade, virulência e resistência, ainda que tenha provocado
aporias.

O estreito conceito de vanguarda, rotulada de formalista, alienada, sub-
serviente às influências internacionais, atrelada ao mercado, não procede,
ainda que essas categorias apareçam no seu mapeamento na cena baiana.
Alimentar essa visão é manter potência vanguardista na sombra. Olhá-la na
distância, ainda que próxima, não impede que a vejamos descolada da pos-
tura do �isso ou aquilo�, motriz de um pensar dualista que condena o
experimentalismo, alimento da arte, ao terreno da prática reacionária. A cena
teatral baiano-brasileira é fortemente marcada por atos cênicos que rompem
com essa leitura reducionista. A função transformadora da arte não está atre-
lada apenas ao poder esclarecedor da consciência chamada para a ação.
Os conteúdos mágicos contidos na sua origem não podem ser descartados,
alerta Ernest Fischer (1987, p. 20). O discurso cênico no tempo da contracultura
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é escrito sob estes princípios � esclarecimento e magia � intercambiáveis. Essa
negociação produz furor e beleza, a despeito das normas que a razão instru-
mental instaura, mantendo-os em terrenos distantes.

Esse choque dar-se-á no interior da modernidade, com as vanguardas
propondo o rompimento com os códigos instaurados a partir do realismo-
naturalismo. Nos anos sessenta, impulsionados pela liberação social e cultu-
ral, os artistas contestam esse modelo em busca de novos temas e formas
para serem colocados em cena. Ainda que reprimidos, pela direita e por
segmentos da esquerda, os desafios inventivos aportam nos anos setenta para,
em seguida, declinarem. Tal decaimento não significa recusa e morte. Por um
bom tempo, tais reptos ecoarão no trabalho dos artistas que fustigarão a
cena baiana, retirando-a da acomodação acenada pela sociedade consumista
e culturalmente massificada.

No processo de reinvenção do teatro, atitude que não é privilégio ape-
nas da contracultura, colocam-se em movimento questões que estão na pró-
pria origem do fenômeno. Sua renovação se dá a cada instante, no aqui e
agora, �sobre as tábuas de um palco�, quando os elementos constitutivos do
espetáculo são tomados em suas nuances e não de maneira estratificada,
como discute Gerd Bornheim. (1983, p. 76) Passado e presente intercambiam-
se dialeticamente.

Portanto, não há silêncio nem vazio na cena em transe. Para os que
insistem em vê-la inativa, alienada e alienante, contraponho: esse silêncio �é
o silêncio que precede a ação, a ação libertadora� (MARCUSE apud MIRALLES,
1979, p. 80) presente em seu horizonte, no seu ocaso e nos lampejos
iluminadores que reverberam ainda sobre o palco em suas proposições
transformadoras da linguagem teatral e da vida social. Na atuação dos sujei-
tos estão inscritas as marcas da permanência de códigos que não se conge-
lam, visto que a contracultura traz em si os elementos flexibilidade, mutação
e ambigüidade. Ao concluir essa narrativa, de modo benjaminiano, afirmo
que o passado não se encerra em uma única e definitiva interpretação. Sua
construção está sedimentada na compreensão de que seus conteúdos laten-
tes abrem-se em múltiplos sentidos. Os artistas que transitam pela cena em
transe mostram-se inconformados e rebeldes, criam as condições necessárias
para o enfrentamento das distorções produzidas no estado de exceção adver-
tido pelo pensador judeu-alemão. Tal postura configura-se como uma saída
�pelas brechas�, como oposição às forças obscurantistas que se mostram no
momento que vivem, em seu eterno retorno, criando fantasmagorias.

Cabe aos homens e mulheres da atualidade escavar as ruínas, juntar os
despojos, os trapos e os detritos que se amontoam, para fazer luzir no instan-
te do perigo aquilo que lhes foi deixado como legado. Nessa perspectiva, os
artistas seguirão despertando centelhas de esperança para fazer do teatro
uma experiência distante do acomodamento e do bom-mocismo que insistem
em invadir o palco da pós-modernidade. Se todas as esferas da vida estão
agarradas pelo mercado, pelos ditames tecnológicos e pela insistente noção
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de progresso como perfectibilidade, o ideário contracultural oferece aos ar-
tistas os caminhos em direção à rebeldia, afastando-os do �inferno da repe-
tição�. Transas na Cena em Transe rememora a experiência insubordinada
dos sujeitos que canalizaram as energias da embriaguez dionisíaca para a
revolução � ou Re-Volição � sem descurar de sua �preparação metódica e
disciplinada�, ainda que debochada, iconoclasta, agressiva, delirante, mas
sempre apontando para a expansão da consciência humana, para a
desestruturação dos sistemas de poder totalitário de direita ou de esquerda,
para a solidariedade aos marginalizados. Prefigura com seus reptos a ima-
gem harmônica entre homem e natureza. Longe de romantizá-la, essa dife-
rença ainda nos anima a perseguir, de maneira crítica, compreensiva e cons-
trutiva, a dimensão subjetiva da obra de arte, no caso a teatral, afastando-a
do princípio da causalidade, distanciando-a dos programas de estetização
da política, mas afirmando seus significados e suas conseqüências
transformadoras para o humano.

Olhar o teatro produzido na Bahia no tempo da contracultura, principal-
mente aquele que não se conforma ao sempre-igual, é iluminar profanamen-
te sua singularidade nas dobras do presente. Os fragmentos que luzem nessa
constelação revelam em sua autonomia as veredas para o inconformismo e
para o permanente estado de mudança.




