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EDITORIAL
Os caminhos do teatro no sertão
O sertão é entendido pelo
senso comum de várias formas:
como um lugar afastado do
litoral, apartado de tudo, com
pouca civilização, associado
à fome, mesmo um deserto
se
pensa
erroneamente.
Geograficamente o Sertão é
uma sub-região do nordeste
localizado entre o Agreste e
o Meio Norte. É a maior das
mesorregiões do nordeste e está
presente em parte do território
dos estados nordestinos. O
clima é o semiárido que possui
geralmente longos períodos
de seca e por outro lado é
cortado em grande parte pelo
gigantesco curso d’água do
rio São Francisco. O sertão
ainda abriga o único bioma
genuinamente brasileiro: a
Caatinga, muito característica
da região e com uma grande
biodiversidade na fauna e na
flora.
É muito redutor definir o
sertão pelo clima, pelo solo
rachado ou pela gente sofrida.
Guimarães Rosa diz que o
sertão é uma espera imensa,
colocando a questão temporal
como centro do fenômeno
sertão. Aqui propomos uma
visão do sertão como um
estado do ser e do estar no
mundo, e não somente pela
região fisiográfica a qual
pertence.
O que esta edição da Boca de
Cena propõe é apreender o
sertão através da arte teatral,
dos caminhos da cena e das
trilhas que o teatro percorreu
neste território, entendo o

território não apenas como
os limites geográficos e
espaciais
mas
sobretudo
pela forma como é ocupado,
pelas relações simbólicas,
estruturais e de poder que
são
estabelecidas
dentro
dele, como bem assinalou o
geógrafo baiano Prof. Milton
Santos em inúmeras de suas
obras1. Então aqui surge, sem
nenhum propósito de esgotar
o tema, a cena sertaneja como
projeto estético, mergulho
nas raízes lusófonas, no
catolicismo agrário ibérico
dos colonizadores que marcou
a profunda religiosidade, em
paisagens inusitadas, nas
relações entre os humanos que
são parte deste ambiente, nas
propostas experimentais de
linguagem que mergulham nas
sonoridades e nas aleivosias
que nele ocorrem.
O sertão é sensorial. Podemos
sentir seus cheiros, provar
do calor humano, deixar-se
acalentar nas suas brisas,
brincar na chuva, provar seus
sabores, deleitar-se com as
sonoridades das falas e dos
cantos. O sertão é, portanto,
cenário para o surgimento de
1. “O território não é apenas o
resultado da superposição de um
conjunto de sistemas naturais
e um conjunto de coisas criadas
pelo homem. O território é o chão
e mais a população, isto é, uma
identidade, o fato e o sentimento
de pertencer àquilo que nos
pertence” (SANTOS, MILTON
– Por uma outra globalização,
Editora Record, 2005 – 12ª
Edição, Rio de Janeiro, RJ. P.96)
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uma arte teatral que mergulha
nas suas paisagens, que
muitas vezes está engajada
em investigar as suas relações,
que se arrisca, que trafega
entre as iniciativas amadoras
dos amantes do teatro, até
as pesquisas acadêmicas,
encarando ainda mergulhos
experimentais
profundos,
dos roteiros mambembes
das lonas iluminadas pelo
luar do sertão, aos diálogos
com outros mundos, indo na
direção do reconhecimento
das fontes e dos mananciais de
nossa identidade, das raízes e
das referências da diversidade
de nossa cultura. Se não
há um teatro sertanejo por
denominação de origem há
certamente um teatro que quer
mergulhar e beber das fontes
do imaginário e da mítica
sertaneja como fonte de um
teatro genuinamente brasileiro
que ainda pode seguir por
trilhas inimagináveis.
Paulo Atto.

ENTREVISTA

Foto: Silvia Machado
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ntônio Nóbrega nasceu em Recife, Pernambuco, em 1952. Sua iniciação artística se deu
através do violino, instrumento que sempre o acompanhará em suas diversas atividades artísticas. Entre 1968 e 1970, já participava da Orquestra de Câmara da Paraíba e da Orquestra Sinfônica do Recife. Em 1971, foi convidado por Ariano Suassuna para integrar o Quinteto Armorial,
grupo precursor na criação de uma música de câmara brasileira de raízes populares.
Fruto do seu envolvimento com o universo da cultura popular brasileira, a partir de 1976, começou a desenvolver um estilo próprio de criação em artes cênicas e música. A lista dos seus espetáculos é longa, dentre eles estão: A Bandeira do Divino, A Arte da Cantoria, O Maracatu Misterioso, O Reino do Meio-Dia, Figural, Brincante etc. Em 1993, apresentou Na Pancada do Ganzá,
lançando respectivo CD. Em 1997, foi a vez de Madeira Que Cupim Não Rói, espetáculo e também
CD. No ano de 1999, participou do Festival D’Avignon (França) com Pernambuco, preparado
especialmente para o evento. Em 2004, em parceria com o cineasta Belisário Franca, realizou a
série Danças Brasileiras, apresentada no Canal Futura.
Nóbrega é detentor de inúmeros prêmios, entre os quais o TIM de Música, SHELL de Teatro,
Mambembe, APCA, Conrado Wessel, dentre outros. Em 2014, juntamente com o frevo – patrimônio imaterial da humanidade – foi o homenageado do Carnaval do Recife. Nesse mesmo ano,
lança o filme Brincante, que relata sua trajetória artística, dirigido pelo fotógrafo e diretor Walter
Carvalho. Em 2015, Brincante conquista o Prêmio de Melhor Filme do Ano, categoria documentário, pela Academia Brasileira de Cinema. Idealizou e dirige, em São Paulo, com sua mulher, Rosane Almeida, o Instituto Brincante, local de cursos, apresentações, oficinas, mostras e encontros
onde o casal procura apresentar, dinamizar e difundir aspectos da cultura brasileira pouco ou não
conhecidos.

Oceano de muitas correntes
O criador Antônio Nobrega é figura que comporta muitas imagens, muitas visões, muitas histórias. A metáfora que buscamos para apreendê-lo em suas múltiplas faces é a de um imenso
Oceano, que reflete no seu movimento um caleidoscópio de luzes, potente arco íris brasileiro.
Oceano de ondas calmas, ocasionais tempestades e às vezes marolas reconfortantes em que nos
deixamos levar, nas águas macias de sua fala e nas correntes de vento temperadas pela bonança
do seu espírito. Um Oceano que sonha com as vastidões solares das planícies reais e imaginárias
de terras cortadas pelos ventos da poesia e dos cantos, de desejos de integração e de utopia. Oceano imenso que vive alimentado por vários mananciais que desembocam nele: primeiro o rio da
Música com seus eflúvios e ruídos, timbres, farfalhar e ritmos, melodias da água no encontro com
os troncos e a madeira polida, melodias das cordas de cipós imersos na água de muitas travessias,
que de uma margem a outra, vão traçando as linhas de partituras sonoras inigualáveis. Também
vem desaguar neste Oceano, o rio da Dança com seus movimentos, torrentes inesperadas, quedas e cascatas, de todos possui as ondas mais buliçosas, redemoinhos imprevistos, tessituras que
surgem nos encontros com as pedras do leito. Nas beiras deste Oceano, encontramos também o
estuário formado pelo rio do Teatro e todos seus afluentes, um rio profundo de águas nem sempre
claras, matizada de cores orgânicas propicia mergulhos profundos nos escuros da alma e de sua
substância, o rio do teatro é corrente primordial das paisagens, das cenas, dos solilóquios das
suas margens. E em todos estes rios encontramos mergulhados ou à tona, as folhas e os frutos, as
raízes de um povo, a terra dissolvida dos seus elementos. Os elementos da cultura brasileira. Pedimos licença para construir estas imagens na tentativa de abarcar este Oceano de muitos reflexos e
de muitas fontes que é Antônio Nobrega. E assim poder beber da prosa que flui de suas correntes.
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Paulo Atto
PA – Primeiro queria dizer
que é um prazer imenso falar
contigo. Li muitas entrevistas
suas e vi algo que você tem falado em alguns âmbitos sobre
uma “visão utópica da cultura
brasileira”. A nossa cultura é,
sem dúvida, o principal material e fonte primária do seu
trabalho, qual seria afinal esta
“visão utópica”?
AN – Esta visão utópica circula em torno do pensamento
de um Brasil culturalmente
coeso, porque inclusive, ultimamente, tenho refletido e
escrito sobre isso. Na verdade,
estou até elaborando um livro
e eu tento re-conceituar algumas palavras, rever alguns tópicos, como por exemplo o de
cultura popular que já é um
pouco uma visão mais avançada do que era o “folclore”. O
modernista Mario de Andrade
tratava o que nós chamamos
de cultura popular como “cultura folclórica”, e eu acho que
esta cultura na verdade é uma
corrente de cultura, eu chamo
a corrente popular brasileira,
que margeia, que frequenta o
Brasil simultaneamente à corrente cultural europeia, dita
letrada e culta, e sobretudo
erudita. Eu comecei a repensar
sobre este material simbólico e
tudo aquilo que a gente chama
erudito é do patrimônio cultural europeu. Ou seja, a orquestra sinfônica, o teatro contemporâneo, o balé, praticamente
tudo. Porque o material simbólico asiático, por exemplo,
que aporta no Brasil, vai chegar aqui na melhor das hipóteses no máximo na segunda
metade do Século XX, então
ele não entra na construção do

Frame do filme Brincante, de Walter Carvalho. Antônio Nóbrea como Tonheta

nosso imaginário cultural, ou
seja, a gente não tem um teatro de influência asiática, por
exemplo, nem no campo popular nem no campo chamado
erudito.
Eu poderia falar do Hai-kai
mas não posso afirmar que ele
faz parte da cultura brasileira,
ele seria a primeira aproximação com o mundo asiático mas
dizer que faz parte da literatura brasileira, não representa
realmente a presença asiática
na nossa literatura. Então volto a afirmar que os estoques
de cultura que nós temos procedem destas duas vias: a europeia e a popular, então muitas vezes, Ariano (Suassuna)
quando falava sobre a relação
da cultura popular com a erudita, acho que, na verdade, ele
estava inconscientemente falando do extrato popular e da
cultura de base europeia. Estes
dois universos tomam conta
de todo o país.
O universo cultural popular,
diferentemente do europeu, é
autóctone, ele nasce e se constitui aqui no Brasil a partir de
quê? A partir de referências,
9

de fontes, oriundas do universo indígena, do universo
africano e, como eu gosto de
dizer, do universo luso-popular porque a gente generalizou a presença portuguesa no
Brasil, e esqueceu que quando
os portugueses chegaram, vieram como uma sociedade estratificada: chega por um lado
a aristocracia e a Igreja, que
compõem a classe dominante, até hoje (risos), e por outro
lado chega o quê? Os lavradores, os degredados, os marceneiros, aquelas pessoas que
vão desenvolver certo trabalho
que a classe dominante não fazia e que os elementos que vão
sendo escravizados ainda não
tinham condições de fazê-lo.
Inclusive este grupo de trabalhadores é muito representativo, principalmente da região
norte de Portugal , que possuía
uma forte cultura agrária, de
onde veio uma migração muito grande e este contingente de
pessoas (ou seja, há um dado
aí étnico-cultural) é responsável, por exemplo, pelo catolicismo popular que se junta à
cultura africana e indígena, é
responsável pelas formas poé-

ticas, porque você observa que
os jesuítas, no processo de
catequese dos índios, utilizavam, em suas formas poéticas,
aquelas clássicas da cultura
europeia.
Se você abre, por exemplo, o
manual dos trabalhos de José
de Anchieta1, você vai encontrar sobretudo versos em
quintilhas2 e não ficou quintilhas no mundo popular, o
que nós temos é a quadra3.
Um atestado veemente de que
o povo, a cultura popular, se
abasteceu a partir deste contingente popular onde estavam as folias, as danças de São
Gonçalo, a Caninha verde etc.
Então, a partir deste material
vai se constituir no estrato social pobre, subalterno brasileiro uma cultura com muita riqueza simbólica, que inclusive
pode ser periodizada. Então,
quando eu falo de um Brasil
utópico, eu estou conspirando
a favor de um país que confraternize estas duas vertentes
de sua cultura porque senão a
gente vai ter um país apartado,
de um lado a cultura popular/
folclórica e do outro a chamada cultura erudita, com ritos
diferentes. O rito que você desenvolve para sair de casa e ir
1. José de Anchieta, foi padre
missionário da Companhia de
Jesus e participou ativamente do
início da catequização dos índios
em terras brasileiras, daí ser denominado como o apóstolo do
Brasil. José de Anchieta foi beatificado em 1980 e canonizado em
2014.
2. Quintilha Composição poética
composta de cinco versos, geralmente em redondilha maior.
3. Quadra são rimas compostas
de quatro versos. As rimas aparecem geralmente na segunda ou
na quarta linha.

assistir a uma orquestra sinfônica, seja aqui em São Paulo,
Salvador ou Recife é um. E o
rito que você tem para assistir
a um grupo de choro ou uma
orquestra brasileira tocando é
outro, são expressões diferentes.
Precisamos confluir estas duas
vertentes se queremos ter realmente um Brasil com uma
cultura representativa. Não
temos um país formado de
muitos brasis como se diz. E
eu posso justificar esta minha
assertiva um pouco adiante.
Tampouco é um país multicultural. Na verdade, o Brasil é
um país de duas culturas. É a
cultura popular que se forma a
partir dos estoques e a cultura
dominante. É nessa confluência representada por autores
como Guimarães Rosa, como
Cecília Meireles no seu Romanceiro da Inconfidência, ou
em João Cabral de Melo Neto
com sua poesia. Em João, por
exemplo, temos a poesia em
quadras que ele utiliza com
rima consoante e rima toante,
que vem do romanceiro, a presença do romanceiro, então
ele se utiliza do mundo formal
da cultura popular brasileira e
une ao seu conhecimento técnico adquirido da sua vivência
com o mundo cultural europeu. Esta junção, este atrito,
esta fricção produz coisas maravilhosas. Eu acho que o Brasil ainda não se tocou em relação a isso. Por exemplo: não
se tocou ainda no seu Teatro,
não se tocou sobre isso na sua
Dança, acho, inclusive, que a
dança sofre mais. A gente, por
exemplo, não tem uma dança
que possamos dizer brasileira.
A gente tem a dança contemporânea, a dança clássica que,
às vezes, utiliza-se de movimentos, de passos, que possui
certo espírito da dança brasileira e do outro lado a dança
10

para-folclórica, mas eu acho
que falta este lugar do meio,
que acredito, que na música se
conseguiu. Expressões instrumentais como o choro, como o
frevo, os baiões instrumentais.
Do meu ponto de vista, estamos com algo mais avançado
na música mas não vejo nas
outras expressões.
PA – Você tocou num dos
pontos que seria uma questão
para colocar aqui contigo. Sobre o Teatro Brasileiro e estas
expressões, eu sinto falta no
teatro do Brasil destas expressões, as escolas de teatro são
muito europeizadas, em sua
grande parte, pautadas no teatro europeu como se nós não
tivéssemos um patrimônio
considerável. O Teatro brasileiro precisa beber nesta fonte,
o que você acha sobre isso?
AN – Não vou usar a palavra
culpa porque é uma palavra
que vem do espaço religioso
mas acho que há uma falta de
compreensão que, historicamente, a gente pode até entender, as pessoas que estão nos
locais onde poderiam enxergar
esta cultura, elas não conseguem avistá-la, até ouvem falar
mas não conseguem dar a ela o
valor, Veja bem que no nosso
caso, eu vejo festivais aqui em
São Paulo, já comentei inclusive com o pessoal da MITSP4
que, com a grandeza que temos na nossa cultura, não se
convida um mestre da cultura
popular, de uma manifestação
como o Reisado, um Bumba
meu Boi, uma Nau catarineta.
4. “Mostra Internacional de Teatro de São Paulo reúne um recorte
da cena contemporânea mundial,
com produções que enveredam
pela experimentação de linguagem e se mostram críticas ao seu
próprio tempo.” https://www.
mitsp.org.

Tudo isso é teatro puro. Tem
personagens,
dramaturgia,
jogo gestual, música especifica
para personagens dançarem.
Acho que mereceria ao menos
ouvir um depoimento de uma
pessoa dessas. Então, a cultura
clássica do Brasil nunca conseguiu quebrar o muro que se estabeleceu entre ela e o mundo
popular, porque este muro foi
muito bem construído. Como
é que um homem pobre, geralmente negro, de pés descalços, às vezes, faltando algum
dente na boca poderia ser um
transmissor de cultura? Como
aquele homem poderia trazer
dentro dele riqueza de cultura se injetaram tanto na nossa
cabeça que aquele homem não
vale nada? Que aquele homem
é “um pobre desgraçado”! É o
mesmo caminho dos eugenistas que defenderam que o cérebro dos negros estava menos
aptos a entender as coisas. Defenderam também que a cultura deste homem não vale nada,
é “folclórica”.

que é uma coisa extraordinária. Já assisti estes programas
várias vezes, porque a gente
também tem que aprender a
ver. E vocês tem um apóstolo
da Cultura Popular na Bahia
que foi o Nélson Araújo6 que
era uma figura extraordinária, muito pouco reconhecido
no mundo cultural brasileiro. E quando você estuda esta
cultura aí você percebe toda a
dimensão dela. Pois possui estratos culturais simultâneos. A
gente vê por exemplo um Reisado do Zé do Vale da cidade
de Irará, esta série possui um
filme sobre este reisado, de
Zé do Vale. Aquela manifestação é um proto-reisado porque corresponde a um reisado
mais simples que veio dar no
Cavalo-marinho, no Bumba
meu boi, que são espetáculos
mais amplos que, ao invés de
terem só uma figura dramática ou só uma dramatização,
possuem várias. Então a gente
percebe ali um proto-reisado
e ao percorrer o país verifica-

A cultura popular terminou
circunscrita às periferias, aos
morros, às palafitas. Acontece que a cultura, nestes locais,
está sendo cada vez mais massificada. Por isso, as gerações
que se sucedem estão perdendo seus valores e não sei até que
ponto vai poder resistir embora a cultura popular tenha um
poder de resistência muito
forte. A Bahia é um negócio
extraordinário. Tenho um fervor grande pelo universo cultural popular da Bahia e isso
quem me mostrou foi aquele
programa Plural e Singular5,

Já foram produzidos e lançados
mais de 18 vídeos-documentários
e 8 CDs da série realizada pelo
IRDEB – Instituto de Radiodifusão e Educação da Bahia. O Programa registrou e mostrou a diversidade do interior da Bahia:
do Recôncavo, do sertão, do litoral. A série televisiva revela um
conjunto de expressões culturais
como folguedos, festas e rituais
religiosos populares.
6. Nélson de Araújo (1926-1993),
sergipano de nascimento mudou-se para a Bahia na década
de 1940. Foi um homem que dedicou toda sua vida à pesquisa
e à literatura. Jornalista, tradutor, editor, teatrólogo, ensaísta,
cronista, romancista, folclorista,
incansável pesquisador da cultura popular, também foi professor
da Escola de Teatro da UFBA.

5. Bahia, Singular e Plural, realizou um trabalho pioneiro em
uma televisão brasileira, sobre
as tradições populares baianas.
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mos como essa forma evoluiu,
como chegou até o Cavalo Marinho que, em Pernambuco, eu
encontro com a figura do Zé
do Vale transmutada na figura
do valentão Tum tum qué. Aí,
você pode me perguntar como
é que você viu isso? Primeiro
pelo texto que um e o outro falam. No texto do Tum tum qué
já se sente um desgaste porém
ainda conserva certas frases,
certos elementos dramáticos
daquela figura. E ainda mais,
e isso é o mais extraordinário:
conserva certos elementos de
sua gestualidade. E pude perceber, se não me engano nas
minhas considerações, que
ambas as figuras bebem muito nos arquétipos dos sambas
de caboclos, nas figuras dos
caboclos de Umbanda. Aquele
jeito meio caído, cambaleante.
É fácil deduzir isso porque o
povo frequenta os terreiros de
Umbanda, assistem aos sambas de caboclo, faz parte da
cultura deles. E no momento
de dramatizar um personagem
a memória vai se valer deste patrimônio. E mais, nestas
manifestações você vai encontrar certas coisas que Eugênio
Barba chama de “equilíbrio
precário”7 por exemplo. Você
vai ver lá que nunca é um corpo naturalista. E essa maneira
brasileira, este jeito de corpo, sincopado, gingado, é por
conta da nossa rítmica. Isso
quer dizer que o dramaturgo,
7. Equilíbrio precário ou equilíbrio extracotidiano exgie “um
esforço físico maior, e é esse esforço extra que dilata as tensões
do corpo, de tal maneira, que o
ator-bailarino parece estar vivo
antes mesmo que ele comece a se
expressar”. In Barba, E; Savarese, N. A Arte Secreta do Ator.
Editora da Unicamp Campinas,
SP. 1995, p.34.

o intelectual brasileiro, não
teve oportunidades de ver isso
talvez porque todas as portas
estavam fechadas. Não estou
dizendo que eu estou absolutamente certo não, mas ao menos é um caminho para se trilhar. E minha porta só se abriu
porque Ariano (Suassuna) me
convidou, em 1970, para integrar o Quinteto Armorial8 e, a
partir deste momento, comecei a perceber um mundo cultural que eu não conhecia, que
me seduziu e deu vontade de
conhecer mais. E então as coisas foram me levando até onde
eu cheguei.
PA – Chegamos no ponto exato em que eu gostaria de saber
exatamente sobre este encontro com Ariano Suassuna e o
Movimento Armorial. Como
se dá esse encontro e qual a
importância e a relevância
com o qual ele se reveste. Havia alguma vivência sua da cultura popular do nordeste anterior à sua entrada no Quinteto
Armorial?
AN – O encontro com Ariano
foi capital. Foi o acesso a um
novo mundo. Quando tinha
uns 15-16 anos eu ia para o Carnaval de Recife vestido de Roy
Rogers, um cowboy americano. (Risos). E, ainda mais, teve
vezes que fui vestido de índio,
8. O Quinteto Armorial foi um
importante grupo de música instrumental brasileiro formado no
Recife, em 1970, composto por
Antônio Nóbrega, José Madureira, Edison Eulálio Cabral, Egildo
Vieira do Nascimento e Fernando Torres Barbosa. A proposta
foi criar uma música de câmara
erudita com raízes populares. O
grupo conseguiu realizar um trabalho de síntese entre a música
erudita e as tradições populares
do Nordeste que durou até 1980.

mas de índio Apache. Era esse
o meu imaginário, velho! Embora eu tenha começado a estudar violino cedo porque meu
pai, que era médico sanitarista, percebeu meu jeito musical
e notou uma vocação. Desta
forma, encontrou uma professora de violino e deu certo.
Esta entrada no mundo das artes através do violino foi para
mim muito oportuno. Eu me
afeiçoei ao instrumento e foi
através dele que ingressei no
Quinteto Armorial. Para quem
gosta de fantasiar, a vida poderia dizer “estava tudo premeditado, foi o destino”. Eu como
acho que tudo é aleatório. Foi
um aleatório que conjugou as
coisas de tal forma que a gente
até acredita que tem um sentido. É um prisma não é? Se, por
acaso, descobrem um dia que
esta música armorial que faço
é um completo desarranjo? Eu
passo a ser um criminoso. (Risos). Por enquanto não sou até
porque as coisas dão mais liga
para o bem que para o mal.
O Encontro com Ariano e o
Quinteto foram fundamentais. Era tudo muito novo. Tinha apenas 18 anos. Havia ali
também um ingrediente fundamental para um rapaz desta idade, dava uns trocados.
Ganhava um dinheirinho. E
era uma atuação profissional.
Ainda vivenciei uma outra formação muito boa, tive a felicidade de ter um professor de
violino que era poeta, intelectual, Luís Soler9. Tive em casa
um avô também que era um
pensador, um escritor, um homem muito preocupado com
as questões sociais e meu pai,
9. Luís Soler (1920 – 2011) foi
um músico catalão que chegou a
Recife em 1960 para ensinar vio12

para falar apenas nas figuras
do masculino, que embora não
tivesse o preparo intelectual
dos demais, era um amante
das artes. Meu pai gostava de
ver o filho tocando, cantando,
ele também gostava de cantar.
O encontro com Ariano coroou esta minha adolescência,
minha juventude, na transição
para a fase adulta. Nos dois
primeiros anos pelo menos
nós ensaiávamos na casa dele
(de Ariano) e os dias de ensaios eram para mim dias de
festa. Porque tanto ensaiávamos como conversávamos sobre Arte, e ele recebia artistas
plásticos, poetas populares,
intelectuais do sul do país que
queriam conhecê-lo e Ariano
convidava-os para os ensaios
e eu ganhava daquelas conversas. Ficava ali quieto, de
bico fechado, mas ouvindo, e
assim foi nascendo o interesse
em estudar as manifestações
de Recife visitando os lugares
onde elas aconteciam, as suas
sedes. Tive acesso aos Caboclinhos, os Maracatus, o Bumba-meu-boi. Começo pelos altos
da cidade, porque a periferia
de Recife é sobretudo nas partes mais altas, depois comecei a viajar pelo interior de
Pernambuco, depois interior
do nordeste. E meu interesse começou a ser mais amplo.
Já não era apenas estudar teoricamente mas aprender com
meu corpo os passos das danças, modos de tocar os instrumentos de percussão, aprender as modalidades da poesia
e poder “tirar versos”. E tudo
isso foi uma espécie de bagagem minha.
lino e ser regente de Música de
Câmara na Escola de Belas Artes
na Universidade Federal de Pernambuco.

Foto de Walter Carvalho na Aula espetáculo Mátria.

Antes mesmo de conhecer
Ariano eu tinha vontade de
montar uns espetáculos, porque eu já tocava violino e com
as minhas irmãs eu também
enveredava por um teatro assim um pouco mais caseiro.
Então toda esta aprendizagem
criou uma grande oportunidade para que pudesse avançar
um pouco nessa perspectiva.
E de lá para cá o que venho
fazendo é a partir das referências populares buscar ressignificá-las. Digo isso porque
na maioria destas manifestações elas possuem uma função religiosa, ou devocional,
ou puro divertimento, às vezes, uma função de trabalho,
e quando você transpõe para o
palco você tem que recriar estas manifestações. Até porque
você não quer que o palco se
transforme num ambiente devocional, não tem sentido por

exemplo eu estudar o imaginário ou as figuras tutelares das
grandes festividades da Umbanda, do Candomblé, ou do
Xangô, como chamamos em
Pernambuco, e simplesmente
transpô-los ao palco. Na medida por exemplo que apreendo uma figura como Oxóssi ou
Xangô, preciso entender a sua
configuração gestual. No caso
de Xangô, eu tenho a virilidade, a relação com o trovão e
o raio. Tem uma intenção. É
diferente de uma figura como
Iansã, Oxum ou Obaluaiê.
São vestimentas para determinados arquétipos. São as
construções que a tradição
afro-brasileira criou para estes
arquétipos. Quando eu tomo
estes materiais, assim como eu
tomo do Cavalo-marinho, por
exemplo o soldado da guarita,
o empata-samba, estas figuras.
Eu não vou repeti-las tal e qual
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ocorrem. Inclusive porque eles
muitas vezes não se repetem.
Quando a gente hoje se depara
com a figura muito bem construída de um Orixá no Brasil,
a gente sabe que, na maioria,
a fonte é ioruba. A gente sabe
que três fontes: a dos vodus, a
dos inquices e a dos orixás. Há
estudos hoje que afirmam que
as fontes iorubas provêm dos
egípcios. E que, seguramente,
os iorubas recriam esta gestualidade do Egito Antigo intuitivamente. Então os gestos,
a Cultura, tem momento em
que ela decanta mas ela não é
fixa. A figura dos orixás passa
por uma fase de decantação,
mas nós sabemos que o mundo anda, e que essa decantação
não é eterna. A gente não sabe
como, mas em algum momento isso vai se transmudar em
outra forma. Assim é o mundo,
nada parou. E quando eu faço

isso para o palco, estou então
transfigurando. Eu não sou,
por exemplo, uma figura devocional. Não sou religioso mas
respeito. Para ser bem franco:
sou ateu. Então quase me sinto
uma espécie de laboratorista.
Por exemplo, indo mais para
dentro quando penso numa
gramática de dança brasileira,
qual seria o ponto de partida
para uma gramática gestual?
Os passos dos batuques, samba do recôncavo, o frevo, o boi
de mamão, a capoeira, o fandango, como junto tudo isso?
Se penso em juntar todas as
figuras eu não consigo, vira
uma colcha de retalhos. Agora
se você independente da figura
que esteja vestindo, se for um
homem nu dançando o samba
do recôncavo ou todo os homens vestindo calça e camisa
branca e fazendo seus passos,
vamos encontrar o quê? Um
léxico. Cada um é um léxico.
Se você reunir este léxico você
vai criar uma gramática. Mas
você não consegue juntar todos os léxicos. Como é que eu
vou juntar o léxico do frevo
com o da dança clássica? Ou
com o léxico do flamenco? São
léxicos muito díspares. Que
podem até se juntar. Porém terão uma dificuldade adicional,
eles tem pulsações, intenções,
que são muito diferentes do
que aquelas que as danças brasileiras têm no seu conjunto.
Então percebi que nós temos
uma unidade dentro da nossa
diversidade de cultura. Não é
difícil você reunir movimentos
do carimbó com o samba do
recôncavo, com o tambor de
crioula, com o batuque paulista, porque eles fazem parte de
uma mesma família. Ou seja,
há uma movimentação inter-

na, mesmo com as diferenças,
que faz com que dentro desta
diversidade regional a unidade prevaleça, ou pelo menos se
caracterize uma unidade.

em torno de 75% dos africanos
trazidos escravizados para o
Brasil foram da África central,
ou seja, da etnia banto com
seus vários dialetos.

Falei dos batuques mas posso citar também os reisados.
Chamo família reisado àquela
grande família que se caracteriza por formas teatrais que
fazem parte deste universo, no
caso do mais simples ele tem
só um drama, por isso citei o
Zé do Vale, que nasce apenas
com uma figura dramática,
com o passar dos anos, eles vão
incorporando novas figuras e
se transformam numa suíte.
(Isto está em Silvio Romero10 e
faz parte da cartilha de quem
estuda estes fenômenos.) Esta
forma está presente no Boi de
Mamão de Santa Catarina, no
Boi-Bumbá do Maranhão e no
Boi de Parintins no Amazonas.
São grupos que se caracterizam por ter personagens e que
possuem entremeios, entrechos, dançados e falados em
versos. Se constitui num teatro
que possui trajes, vestimentas,
os textos são escritos em modalidades poéticas semelhantes. Portanto, tudo isso dá uma
unidade. Agora, por exemplo,
quando você viaja mais ao norte vai encontrar uma presença
dos mitos indígenas mais forte
do que em Pernambuco ou no
Sudeste. Porém, as características que dão unidade são muito fortes. E temos ainda alguns
fatores adicionais. Você deve
ter conhecimento e os manuais todos apontam isso, que

A presença banto se estende
praticamente desde a Costa
Atlântica até o Índico. É uma
faixa imensa. A prevalência do
banto não foi só linguística,
isto trouxe também em contrapartida um imaginário, elementos de dança e de música.
Era o que eles podiam trazer,
o que estava nas suas memórias. Um desses fenômenos é
a umbigada. Esta forma está
presente em todos eles. E digo
mais. A capoeira é um batuque que nasce de uma brincadeira de homem. Não sei
como os capoeiristas podem
ver isso. Porque as brincadeiras entre os homens eram de
tapa. Como você pode justificar uma forma marcial tão
dançada, com uma ginga, que
é justamente quando um passa
na frente do outro. Para mim
isto é uma reminiscência, uma
dissimulação da umbigada.
A umbigada se dissimula em
várias formas. No Carimbó, às
vezes, utiliza-se de um lenço,
mas, representa o encontro
dos dois corpos. Fiz um estudo
na África, em Angola, e vários
autores afirmam que a umbigada era muito utilizada na
festa do alembamento, que era
uma festa nupcial. Possivelmente, é uma palavra que foi
aportuguesada. E a umbigada
é tão presente no Brasil como
uma possível reminiscência do
alembamento, que encontrava
na umbigada uma representação do casamento e da procriação, através do encontro das
pélvis, e este gesto é tão forte,
tão bonito e importante que

10. Sílvio Romero (Sílvio Vasconcelos da Silveira Ramos Romero- 1851 – 1914) foi crítico,
ensaísta, folclorista, professor e
historiador da literatura brasileira.
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Frame do filme Brincante, de Walter Carvalho. Rosane Almeida e Antônio Nóbrega.

marca presença nos batuques,
como a gestualidade da punga
no Tambor de Crioula do Maranhão. Isso deu uma unidade
cultural a estas manifestações.
Quando os portugueses chegam no Brasil o que eles encontram na imensa faixa litorânea da terra? Os tupis.
No período mais denso da
colonização quando começa
a fase canavieira na Bahia e
em Pernambuco se formam
os berçários destas manifestações resultado direto destes
encontros. Essa massa inicial
é muito forte e impregna tudo.
A cultura luso-popular ibérica,
que foi muito importante, está
identificada com o norte de
Portugal, a região do Minho,
onde havia muita oralidade, a
cultura agrária, e veio muita
gente desta região para cá. Esta
reunião que se deu aqui aliada
às migrações internas e aos ciclos econômicos, terminou por
oferecer uma unidade dentro desta diversidade. Como
a capoeira que toma conta de
um país deste tamanho com
diferenças regionais, mesmo
tendo um centro irradiador. O

choro também. O samba que
é um exemplo clássico de ser
uma manifestação levada pelas migrações internas.
PA – Não sei se você usa este
título de multi-artista, mas é
impressionante a sua capacidade de integrar ao seu trabalho as várias linguagens. É
como um Oceano alimentado
por diferentes rios. Qual a parte deste Oceano é alimentada
pelo rio Teatro? Como o teatro
funciona dentro de todas estas
linguagens e no seu trabalho.
AN – Eu, na verdade, comecei
com o teatro. Os espetáculo
que tenho são: A Bandeira do
Divino, que estreei em Recife,
A arte da Cantoria, o Maracatu Misterioso que trago a São
Paulo em 1983, Mateus Presepeiro que já fiz estabelecido
em São Paulo e era itinerante, depois fiz um espetáculo
de dança que era o Reino do
Meio-Dia, depois veio o Figural que era um espetáculo de
dança com figuras dramáticas
É neste espetáculo que trago
o personagem Tonheta, que
é um bufão inspirado nos palhaços populares e foi com ele,
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um ´personagem que tenho
um carinho muito especial,
que criamos, eu e minha mulher Rosane, os dois espetáculos chamados Brincante e Segundas histórias que narram e
contam a saga e, como eu digo,
as “ardilosidades” deste personagem. Que além de inspirado
nos palhaços populares também foi inspirado nos cômicos
do cinema mudo como Totó,
Cantinflas e outros. Depois
destes espetáculos, eu senti
necessidade de voltar à música. E sei exatamente como
foi isso. No Quinteto Armorial gravei apenas uma música
cantando no último disco (LP)
que era a canção Martelo Agalopado, um poema musicado
do Ariano Suassuna. Na verdade, nunca tive coragem de
cantar. E nem tinha amadurecido para isso dentro do Quinteto Armorial. E lembro que
estávamos numa festa do espetáculo Brincante e comecei
a cantar composições minhas
com uma banda assim improvisada. E ali me deu aquela
vontade de voltar pra música.
Foi um apelo forte. Nesta época, estava lendo muito Mário
de Andrade, As danças dramáticas, Música de feitiçaria,
e tomei conhecimento que ele
pensava em dar nome aos registros que ele fizera das suas
viagens - chamadas de etnográficas - o nome de Pancada
do Ganzá. Seria uma locução
que ele teria ouvido muito de
um cantador do Rio Grande
do Norte chamado Chico Antônio. Curiosamente, Oneyda
Alvarenga11, que foi quem or11. Oneyda Alvarenga, ex-aluna
do escritor, organizou o volume
XIII - Música de Feitiçaria no
Brasil - das Obras Completas
de Mário de Andrade. Também

ganizou a sua obra post mortem, não conservou este nome,
eu pensei comigo “Esse nome
tá de bobeira”. Vou pegar este
nome e vou fazer um espetáculo e um CD. E deu muito certo.
Cheguei a fazer no Canecão, foi
uma noite muito bonita. Aí entrei de corpo e alma na música. Era ao mesmo tempo uma
música que abria portas para
o personagem Tonheta e para
pequenas cenas dramáticas.
PA – Podemos então afirmar
que, mesmo na música, o teatro segue com você, como uma
linguagem já incorporada ao
seu trabalho musical.
AN - Exatamente. Sem dúvida,
o teatro segue comigo. Mas,
uma coisa importante que a
música me deu foi uma situação econômica mais confortável. Não é que tenha muito dinheiro. Mas você sabe como é
difícil uma pessoa viver de teatro. Na música não, você tem
o CD, o show. O teatro não tem
uma continuidade. E deu certo
assim e sempre fui colocando
a música e a dança. Nos dez
últimos anos, com uma situação mais confortável pude me
dedicar mais a dança. Se no
teatro eu já tinha dado o meu
recado, tinha um débito comigo em relação à dança. Sempre
senti a necessidade de codificar uma linguagem de dança
brasileira. Houve um período
onde criei vários espetáculos
de dança. O próprio Reino do
Meio Dia, que antecedeu aos
espetáculos teatrais, foi um
primeiro momento da dança
que eu vim retomar quase vincatalogou o acervo e lançou discos da série “Registros sonoros
do folclore musical brasileiro”, e
ainda organizou livros póstumos
de Mário de Andrade.

te anos depois. Nesse intervalo, eu fui professor de danças
brasileiras da Unicamp – Universidade Estadual de Campinas, antes mesmo de minhas
incursões no teatro. Então
pude avançar na questão da
dança. Reflito que há uma certa sazonalidade na minha relação com a Arte. A dança tem
um momento mais intenso, o
teatro, a música instrumental
e o canto. Meu momento agora
está mais intenso com relação
à especulação intelectual, teórica, isso é o que mais me interessa neste momento.
PA – A pandemia pode ter favorecido este momento de recolhimento, de pensamento e
de reflexão?
AN - Sim, propiciou este momento mas ela não foi a responsável. Supostamente, esta
condição da pandemia ajudaria, entretanto poderia ser
melhor porque a pandemia
trouxe uma certa rotina que,
às vezes, eu reclamo Por outro
lado, veio a questão das lives,
coisa que acho muito boa porque estar conversando com
você sobre estes assuntos me
agrada. Talvez num tempo de
normalidade não sei se haveria
esta possibilidade, por exemplo, há dois anos atrás. Provavelmente, precisaria ser convidado para uma palestra ou
coisa assim. Então ganhei uma
certa visibilidade neste sentido. Criei interlocução com
pessoas que também estão
imersas nessas mesmas questões que são as minhas, como
você e outras pessoas. Isso não
só me incita, me impulsiona a
ir mais além, assim como me
dá condições de fortalecer o
meu discurso, no sentido de
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que possa tornar mais claro
minhas ideias e de conversar
com as pessoas. Agora eu também não deixo as minhas práticas não. Por exemplo pego
meu bandolim de manhã, faço
meu ensaio. Ponho meu corpo em exercício, embora não
faça mais muitas acrobacias,
realizo algumas ações que encontram meu corpo mais maduro, com maior intimidade
com os movimentos. Mesmo
com as desvantagens que já tenho de uma pessoa com quase
70 anos, é um momento rico
de maturidade. E a pandemia
me pega justamente neste momento. Por fim acho que vamos levar coisas e aprendizagens deste contexto.
PA – É maravilhoso conversar
contigo, todo este papo, estas
ideias, até porque temos muitos pontos de vista em comum.
E para encerrar esta tua conversa tão interessante, gostaria que me falasse do Instituto
Brincante que você fundou na
cidade de São Paulo com sua
esposa, Rosane Almeida.
AN – O Instituto nasceu em
1992 quando tentamos pôr em
cartaz em São Paulo o espetáculo Brincante que havia feito
um tremendo sucesso no Festival de Curitiba. Rendeu inclusive uma crítica muito boa
da Barbara Heliodora sobre
minha atuação e aí o pessoal do teatro brincava comigo
dizendo “Barbara lhe Adora”.
(Risos) Já morávamos em São
Paulo desde 1983 e ficamos
animados a colocar o Brincante em cartaz. Procuramos
um teatro para apresentar a
peça e as salas não ficaram
confiantes em nos ceder uma
pauta nos finais de semana,

nos ofereciam apenas os dias
do meio da semana. Primeiro eu e Rosane pensamos de
brincadeira: “vamos fundar o
teatro da gente”. Foi assim que
passeando num domingo pela
Vila Madalena, que ainda não
era o que é hoje, descobrimos
um espaço com dois galpões,
praticamente abandonados,
que tinha sido uma fábrica de
lustres, e que estava para alugar. No dia seguinte, falamos
com o proprietário e ele terminou nos alugando e nos dando
um prazo para pagar desde
que se fizessem algumas reformas no imóvel. E as nossas
reformas foram no sentido de
transformar um dos galpões
num teatro e outro numa sala
de ensaio ou coisa equivalente. Começamos a apresentar o
Brincante em condições muito
modestas, tanto que as arquibancadas eram de cimento
e como estava frio na estreia
não conseguimos colocar mais
do que jornal para funcionar
como isolante porque nosso
dinheiro já tinha acabado nestas reformas. Pouco a pouco
fomos equipando o espaço,
colocando as coisas devagarzinho. Depois a plateia ganhou
umas almofadinhas. E numa
época posterior conseguimos
colocar um encosto nas cadeiras. O pessoal daqui brincava:
“Antônio Nóbrega colocou encosto no teatro”. (Risos) Movidos pelo interesse pela peça,
as pessoas começaram também a demonstrar vontade de
aprender os estilos das danças
do espetáculo, aqueles cantos,
aquele universo. E começamos a dar cursos. Começamos
também a manter contato com
pessoas em São Paulo que já
haviam tentado dar cursos de

maracatu, aulas de pandeiro.
Terminamos abrindo as turmas e formando pessoas. Desta forma, naturalmente, o Instituto Brincante foi mostrando
a sua vocação e formação pedagógica e ano que vem completamos 30 anos.
PA - E como vocês foram afetados pela pandemia?
AN – Graças aos professores,
a Rosane, que arregaçaram as
mangas, e mantiveram uma
programação de cursos online, o Brincante conseguiu se
safar, e estamos atravessando
este período novamente este
ano até mais esperançosos.
Acredito que as coisas estão
caminhando até bem dadas as
circunstâncias. Inclusive, porque está tudo muito incerto
no Brasil. Não fosse apenas a
pandemia, temos também um
pandemônio. Pensando bem
acho que que temos uma pandemia e um unidemônio, que é
maior que a pandemia. As forças desagregadoras que este
unidemônio causam são tão
fortes. Agora mesmo vi uma
cena em que ele recebe o presidente da Câmara e do Senado, que são figuras que sabemos como são, porém os dois
estavam de máscara e ele sem
máscara. É muito confronto,
muito doentio.
PA – Como você vê as nossas
questões nordestinas, sertanejas, culturais que tão bem conhece desde um centro como
São Paulo?
AN - Estarei participando agora com o prof. Pedro Meira
Monteiro e o cantor Emicida
de uma mesa de discussões sobre o filme Amarelo (de Emicida). Quero provocar o profes17

sor Pedro para que possamos
manter mais discussões com
as cabeças de todo o país. De
maneira mais assídua. Ano
que vem será também um ano
muito importante porque se
completam 100 anos da Semana de 22. Entretanto, acho
que ainda há uma dificuldade
do nordeste em estar presente
nestas discussões inclusive no
meio acadêmico de São Paulo.
Há um corte. E isso faz também
com que o universo acadêmico
desconheça muito as vozes, os
saberes do nordeste. Estamos
em meio às comemorações
do movimento Armorial que
completa 50 anos mas, com
poucas exceções, nos eventos
as pessoas que falam são aquelas envolvidas no movimento.
Deveria se trazer outras pessoas. A mesma coisa é em São
Paulo. Quando se vai fazer alguma coisa como as comemorações sobre a Semana de Arte
de 22 se busca em São Paulo a
maioria dos interlocutores. Da
mesma forma que falei destas
duas correntes, acredito que
devam ser buscadas outras vozes para pensar o Brasil. Aqui,
as cabeças das universidades
do Rio de Janeiro e São Paulo estão muito presentes. Mas,
as cabeças do mundo intelectual do nordeste, da Bahia, de
Pernambuco estão ausentes.
É preciso saber o que o Brasil
pensa conjuntamente. É preciso saber quem somos.

Imaginários sertanejos de artistas
e coletivos teatrais do sudoeste baiano
Francisco André Sousa Lima

S

endo
natural
do
semiárido
baiano
e
aqui desenvolvido parte de
minha trajetória enquanto
artista de teatro, professor
e pesquisador, tenho tido a
oportunidade de acompanhar
de perto produções cênicas
oriundas de coletivos e
artistas independentes da
região do sudoeste da Bahia1
1. No contexto desse artigo uso o
termo sudoeste da Bahia com a
acepção corrente antes da atual
demarcação
administrativa,
adotada a partir de 2007, que
divide o estado por territórios de
identidade cultural. No contexto
atual, o conjunto de microrregiões
a que me refiro enquanto sudoeste
baiano compõe geograficamente
a
mesorregião
denominada
centro-sul baiano.

que ilustram um sertão real,
pungente, criativo, sensível
e acolhedor. Em especial nas
produções que tematizam
e expõem as perspectivas
dessas e desses artistas sobre
as identidades nordestina e
sertaneja, constato poéticas
tão complexas e diversas que
rechaçam qualquer espécie
de estereótipo sobre esses
territórios culturais.
São
iniciativas
que
também
contribuem para invalidar
os juízos de valor sobre a
qualidade da produção teatral
do interior baiano.

vista os desafios e dificuldades
que o fazer artístico encontra
nos eixos culturais regionais2.
Independentemente
do
nível
de
estruturação/
formalização administrativa,
profissionalização
e
complexidade da elaboração
estética dos grupos e artistas
independentes,
eles
se
tornam decisivos no cenário
dos municípios, na medida
em que possibilitam o
desenvolvimento, preservação
e difusão de uma identidade
artística, cultural e social
local. Mas, essa relevância

Essa riqueza e diversidade das
produções cênicas do Sudoeste
vêm sendo construída a
trancos e barrancos, tendo em

2. A expressão aqui se filia ao que
propõe André Carreira (2002, p.
23) quando propõe o termo para
caracterizar a produção cultural
deslocada dos grandes eixos
metropolitanos do país.
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nem sempre é reconhecida,
o que acaba por demandar o
engajamento político desses
atores sociais, seja através de
uma postura auto-afirmativa
perante suas comunidades,
seja
pelas
constantes
reivindicações junto ao poder
público.
O estatuto marginal desses
grupos e a falta de fomento
público ou privado das
cidades distantes dos eixos
metropolitanos
empurram
essas e esses artistas para a
dupla jornada de trabalho,
tendo
outra
atividade
profissional que sirva como
complementação de renda. Em
alguns casos, o teatro passa a
ser uma atividade secundária,
desempenhada nos intervalos
entre a atividade que oferece
a principal fonte de recursos
e que, inclusive, muitas vezes,
serve como capital de giro
para financiar/custear as suas
produções.
Mesmo
entre
condições
desfavoráveis onde a práxis
artística divide espaço com
o desejo de independência
financeira (individual e coletiva)
e com a luta permanente pela
consolidação de um mercado
profissional – ainda que
idealizado a partir da realidade
encontrada
nos
grandes
centros –, as/os artistas e
grupos dos contextos culturais
regionais encontram soluções
criativas para lidar com os
desafios de gestão e produção
e dar fôlego a poéticas cênicas
experimentais e de vanguarda.
Nesse
sentido,
uma
contextualização sociológica
se torna imprescindível para a
análise do grau de elaboração
e/ou refinamento artístico

dessas obras.
Outra ponderação a se fazer é
que mesmo não conseguindo
alterar de forma significativa a
realidade da produção artística
no interior, parece-me inegável
que a capilaridade de políticas
públicas desenvolvidas em
âmbito nacional e estadual,
especialmente pelos governos
petistas, contribuiu para esse
cenário de desenvolvimento
artístico na região. O acesso
a algumas dessas iniciativas,
inclusive, fizeram com que
alguns
poucos
coletivos,
mais
bem
estruturados
administrativamente
e
atentos a essas políticas,
sistematizassem
e
consolidassem estratégias de
fomento que possibilitaram um
trabalho continuado, com certo
de grau de profissionalização
e sustentabilidade de seus
membros. Aqui, no sudoeste
baiano, esse é o caso da Cia
Operakata de Teatro, que
iniciou suas atividades, na
Bahia, em 2002, e o Olaria –
Grupo de Artes Integradas,
Performativas e de Pesquisa,
fundado em 2010, ambos
de Vitória da Conquista. A
Cia Operakata, inclusive,
inaugurou, em 2020, o
seu espaço sede, com uma
infraestrutura fenomenal, que
espelha o suor e dedicação de
artistas comprometidos com a
excelência de seu trabalho.
Para lidar com a intermitência
e a falta de apoio financeiro
a suas produções, uma das
soluções encontradas pela
produção cênica da região
é a mobilização política
e
econômica
viabilizada
pela figura da/do artistaprodutor, na maioria das
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vezes,
personificada
em
figuras
como
diretores
artísticos independentes ou
encenadores dos coletivos.
Atuando enquanto animadores
culturais essenciais à cadeia
produtiva das artes cênicas, o
capital simbólico acumulado
por essas e esses profissionais,
para além de suas habilidades
estético-poéticas,
deriva
de saberes específicos que
emergem das dificuldades
que o fazer artístico encontra
fora dos grandes eixos de
produção, mais privilegiados
no que diz respeito à
infraestrutura necessária ao
seu desenvolvimento.
Dentro desse perfil, por aqui
se destacam nomes como o de
Adriana Amorim, Avanilton
Carneiro,
Cesar
Sandes,
Chefinho Santos, Eduardo
Nunes, Gabriela Pereira, Jeane
Marie,
Marcelo
Benigno,
Shirley Ferreira, Sonia Leite
em Vitória da Conquista; Zizi
Ferreira em Itambé; Àlvaro
Araújo, Astro Brayner, Cazuza
Andrade,
Jonas
Palhaço,
Ricardo Barnabé, Sandoval
Santana, Virgínia Pimentel em
Jequié; Genice Lima, Geraldo
Ferreira, Marilete Diedrichs,
Vitória Tigre em Caetité;
Alan Salomão, Iana Rocha,
Patrícia Vilas Boas, Willian
Talismar em Guanambi...
É uma lista extensa que se
distribui pelas principais
cidades da região. São agentes
culturais
fundamentais
ao
desenvolvimento
e
mobilização mínima da cadeia
produtiva das artes cênicas em
suas respectivas cidades, que
por sua pouca sazonalidade
enfrenta também o desafio da
formação de público.

O cenário da formação
também contribuiu para essa
diversificação.
Na
região
sudoeste,
o
aprendizado
artístico – que por muito tempo
se deu intuitivamente e/ou em
formações ofertadas em cursos
esporádicos promovidos por
grupos e associações culturais
locais3 ou realizadas em outros
polos regionais – a partir de
2010, ganha outra dimensão. O
curso de Licenciatura em Artes
(com habilitação em Dança
e
Teatro),
desmembrado
em 2012 nos cursos de
Licenciatura em Dança e
Licenciatura em Teatro da
UESB, atualmente, possibilita
acesso a uma educação
formal, ainda que vinculada
à formação de professores.
Alia-se a isso o surgimento de
escolas técnicas independentes
como a Cazazul Teatro Escola
em Vitória da Conquista em
2016, o Espaço Quixotesco na
mesma cidade, inaugurado
em 2020 e a implementação
de cursos técnicos de nível
médio em Teatro (Eixo
tecnológico Produção Cultural
e Design) em escolas estaduais
de Jequié e Vitória da
Conquista4. Essas novas frentes
3.
O
trabalho
formativo
desenvolvido pelo Grupo Caçuá
de Teatro (Vitória da Conquista),
a Casa da Cultura de Vitória da
Conquista, a casa da Cultura
Pacífico Ribeiro (Jequié) e os
Programas de Extensão da
Universidade
Estadual
do
Sudoeste da Bahia são bons
exemplos de instituições que
há aproximadamente 30 anos
vêm ofertando cursos e oficinas
periódicas de formação de
artistas da cena.
4. Em 2018 foi implementado no
CEEP Régis Pacheco (Jequié-BA)
os cursos técnicos de Cenografia e
Figurino. Já em 2019, em Vitória

formativas já
reverberam
impactos significativos no
desenvolvimento do teatro e
da dança na região, algo que
pode ser comprovado pela
boa repercussão de público e
da crítica especializada sobre
o trabalho de coletivos e
artistas de Jequié e Vitória da
Conquista criados por egressos
desses cursos.
Esses
fatores
são
de
fundamental importância para
compreendermos a produção
cênica da região. Acredito
que os lastros estéticopoéticos – ainda que não
sejam determinados – são
atravessados de tal maneira
pela sociologia das artes
cênicas que não é possível
exercitar uma teoria e crítica
sobre o campo sem tensionar
essas
duas
dimensões.
São
atravessamentos
tão
pungentes que os desafios do
fazer artístico vêm servindo
de mola propulsora para
obras metateatrais que lançam
diferentes olhares sobre o
ofício da/do artista. Não por
acaso, a/o artista sertanejo foi
tema de distintas montagens
teatrais de coletivos da região5.
da Conquista, passou a funcionar
o Curso Profissional Subsequente
em Teatro do Colégio Modelo Luís
Eduardo Magalhães – Unidade
Vitória da Conquista-BA. Ambos
vinculados à Secretaria Estadual
de Educação do Estado da Bahia.
5. O Circo 100 Nome (2001),
da antiga Cia Marie Marie
de teatro; Sonhando com o
Circo (2003) da extinta Trupe
Teatral Os Saltimbancos; O
Circo de Solenildo (2011), da
Cia Operakata de Teatro; Como
Nasce um Artista Sertanejo
(2008), do grupo Caçuá de
Teatro; Gennésius – Histriônica
Epopeia de um Martírio em Flor
(2009) do Grupo Finos Trapos;
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Nessas obras, o tom de desabafo
e indignação é compartilhado
com o público em experiências
cênicas construídas a partir
do imaginário sertanejo e
nordestino, resultando em
experiências sensíveis e de
significativo apuro estético.

Imaginários da saudade: os
valores da tradição em cena
Produzindo e passeando por
distintas cidades da região
com meus projetos individuais
e com o grupo de Teatro Finos
Trapos, pude perceber entre
as/os artistas do sudoeste,
sobretudo em Vitória da
Conquista, um sentimento de
não-pertencimento à imagem
de baianidade veiculada em
Salvador. Nada mais natural
para uma região que se inicia
numa faixa de transição entre o
litoral e o sertão, se estende em
clima semiárido até os limites
da divisa com Minas-Gerais
ao sul, à chapada diamantina
ao norte e ao médio rio São
Francisco a oeste.
Um território que propicia
clima,
vegetação
e
comportamentos
culturais
próprios, fazendo jus ao que
afirma Milton Santos (2001,
p.112): “[...] o mundo, como
um conjunto de essências e
de possibilidades, não existe
para ele próprio, e apenas o faz
para os outros. É o espaço, isto
é, os lugares, que realizam e
revelam o mundo, tornando-o
historicizado e geografizado,
Algaravias – o Marujeiro da
Lua (2012) do Grupo Olaria; e
Teatro é de Cordel (2018), da Cia
Candeeiro Encantado são alguns
exemplos.

isto é, empiricizado.”
São
perspectivas e experiências
estéticas
que
reafirmam
ou valorizam o horizonte
imediato de referências que
circulam nessas comunidades.
Esse não-pertencimento aos
valores e comportamentos
proeminentes na faixa litorânea
deriva
diretamente
das
diferentes matrizes estéticoidentitárias que historicamente
se distribuíram nas diferentes
regiões da Bahia. Enquanto,
no recôncavo, há forte conexão
com as referências de matriz
africana e o litoral sul com
a indígena, no semiárido
do Sudoeste a cultura é
profundamente conectada aos
valores sertanejos e a tradição
popular tem na matriz lusitana
– em especial o patriarcado e
os aspectos da religiosidade
católica – predominante fonte
de derivação.
Durante
muito
tempo,
os
expoentes
da
arte
conquistense e do sudoeste
baiano
nas
diversas
linguagens artísticas tiveram
como principal referência

estética
o
movimento
armorial da década de 1970,
cuja
figura
emblemática
mais
representativa
é
Ariano Suassuna. O Cinema
Novo e a figura de Gláuber
Rocha também permeiam o
imaginário criativo de grandes
artistas da região, a exemplo
de Gildásio Leite (1946-2019),
Paulo Thiago (1982-2014),
Roberto de Abreu (19852015) e Ricardo Barnabé.
Boa parte da produção cênica
que tem o sertão enquanto
disparador criativo, tema e/
ou espaço concentrador da
ação dramática ainda hoje
vão beber nessas referências.
A musicalidade também é
algo muito presente nessas
produções, traço que a meu ver
se conecta com o viés musical
predominante nas diferentes
regiões da Bahia.
Talvez por essa sinergia com o
Movimento Armorial – que se
estende à música, literatura,
artes visuais e cinema ali
produzidas – o vínculo
entre sertão e teatro pode
ser observado em distintas
obras cênicas, não sendo,

Yoshi Aguiar em cena de Auto da Gamela (2007), montagem do grupo Finos Trapos.
Direção: Roberto de Abreu. Foto: Jade Prado.
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portanto, um caso restrito
no estatuto das produções
de artistas do sudoeste da
Bahia.
Concretamente,
consigo demarcar pelo menos
três grandes obras que se
sedimentam como referências
escritas e encenadas por
autores a partir desse vínculo
estético-poético com a cultura
de tradição popular, ponto de
partida para a criação de uma
arte local sertaneja e erudita.
A mais conhecida delas
sem dúvida são os poemas
dramáticos de título Auto
da Gamela dos escritores
conquistenses Esechias Araújo
Lima e Carlos Jehovah (19442021). Lançada na década
de 1980, pela editora José
Olympio, a obra recebeu
comentários
elogiosos
de escritores como Jorge
Amado e Rachel de Queiroz.
Seu lirismo e poesia que
conservam
características
profundamente
cênicas
elevam a obra ao nível de
outros clássicos da literatura e
dramaturgia nacionais como o
Auto da Compadecida e Morte
e Vida Severina, comparação
feita pela própria Raquel de
Queiroz, que prefacia o livro.
Descrita em versos, a obra
faz referência ao mito cristão
do nascimento de Jesus,
tendo como pano de fundo
uma família sertaneja e os
desafios de se fazer brotar a
vida em solo calejado pela seca
e pela fome. Um manifesto
poético e político que também
documenta um dos ritos
populares tradicionais do
sudoeste baiano: o enterro
de crianças recém-nascidas,
onde se celebra com alegria
e cachaça a dor da perda. O

Cena de Auto da Conquista em apresentação no Projeto Teatro de Cabo a Rabo do Teatro Vila Velha em 2003. Direção: Marcelo
Benigno. Foto: Marco Peixoto.

‘Auto’ foi montado em diversos
estados brasileiros. Na Bahia,
a primeira montagem ficou
a cargo do Grupo de Teatro
Finos Trapos, encenada em
2007.
Também compõe o cabedal
de referência das produções
locais a ópera sertaneja Auto
da
Caatingueira
(1983)
de autoria do músico e
compositor Elomar Figueira.
Uma obra cênico-musical que,
como todo traço estilístico
do autor, entrelaça os causos
de
“livrusias”,
repentes,
cantorias e outros elementos
regionalistas
do
sertão
brasileiro ao trovadorismo
lusitano
e
europeu
predominante na baixa idade
média. Uma obra que põe em
cena os imaginários bucólicos
que exaltam os valores
tradicionais sertanejos.
Dividido em cinco atos,
ou cantos, o Auto da
Catingueira relata o amor de
Dassanta pelo tropeiro Chico
das Chagas, humilde cantador
da região que canta os
costumes de sua terra e de seu
tempo. Os cantos se sucedem
numa narrativa tematiza a
mulher nordestina, as visões

e latumias que habitam o
imaginário da caatinga, as
cantorias e desafios entre
repentistas.
Um
típico
romanceiro popular encadeado
em versos e pela magia da
cultura popular. A montagem
de maior repercussão da ópera
foi realizada, em 2011, tendo
no elenco Luciana Monteiro,
Xangai,
Décio
Marques,
Saulo Laranjeira e o Grupo
Giramundo de teatro.
Outra obra pautada numa
poética sertaneja e que pôs
em perspectiva a identidade
local e os valores regionais é
a encenação concebida por
Marcelo Benigno para o então
Grupo de Teatro da UESB
(atualmente Caçuá de Teatro).
Intitulado Auto da Conquista,
o espetáculo estreou em
1998 e revelou toda uma
geração de artistas que galgou
destaque regional e estadual.
As distintas montagens da
obra contavam com não
menos que 30 intérpretes,
o que dá a dimensão da sua
grandiosidade.
Desenvolvida em estrutura
dos autos medievais, a obra
se apoia em metáforas e
o imaginário oriundo das
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matrizes indígena, lusitana
e africana para narrar a
trajetória de fundação da
cidade de Vitória da Conquista,
entrecruzando fatos históricos,
identidade sertaneja e teatro
épico. O Auto da Conquista
é um marco na trajetória
teatral da cidade e é referência
para o teatro profissional
da região. Primeiro, por
sua engenhosidade cênica
e dramática. Segundo, pela
capacidade
do
projeto,
vinculado a uma atividade
de extensão da UESB, de
vocacionar jovens artistas para
a arte da representação.
Esses três exemplos, longe
de comporem momentos
isolados na trajetória artística
da cidade de Vitória da
Conquista,
são
exemplos
de uma produção cênica
profundamente enraizada com
os valores da terra, do povo
simples do interior, fazendo
eco a uma tradição que ainda
resiste, mesmo que o sertão
nordestino tenha se aberto à
liquidez do mundo moderno.
Ainda que pouco conhecidas
pelas novas gerações, essas
produções constituem um
legado que serve como ponto
afirmação da potência criativa

de artistas da região.

Imaginários Fluidos:
novos tempos, outros
olhares, um mesmo
sertão!
Com o florescer do século
XXI, as produções cênicas
da região vêm diversificando
suas pesquisas de linguagem
e
encontrando
soluções
engenhosas que tensionam a
identidade local com o cabedal
de referências própria da
liquidez do mundo moderno.
Acredito que a profusão de
atividades de intercâmbio e
troca de saberes realizadas
junto aos festivais da capital e
do interior, que aumentaram
de forma significativa nos
últimos vinte anos, tenham
diretamente contribuído para
esse novo cenário, onde o tema
do sertão agora se vincula a
outros imaginários e poéticas
cênicas.
Um
exemplo
desse
tensionamento dos valores da
tradição e contemporaneidade
pode ser percebido no
trabalho do grupo Olaria de
Teatro que, há onze anos, vem
desenvolvendo uma pesquisa
cênica que mescla a cultura
popular da região sudoeste
com o teatro performativo.
Seus espetáculos conjugam
musicalidade, prosa, poesia
e dramaticidade compondo
um mosaico de referências
que não se apoia na memória
e na cultura de tradição como
dados fixos, mas dinâmicos.
Seu mais recente trabalho,
Festa na Fé (2018), é um belo
exemplo de como esse grupo
de jovens artistas alinhava

uma encenação composta por
textos dramáticos, cordéis,
documentários,
músicas
do cancioneiro popular e
performance
ritual,
com
significativo envolvimento do
público enquanto co-partícipe
da obra.
Nessa mesma direção se
encaminha o trabalho do grupo
Canteiro de Teatro, criado em
2016, em Jequié, por Luan
Romir e Lincoln Aguiar. A
pesquisa do grupo, que mistura
elementos regionalistas com
estudos sobre cultura latinoamericana e teatro épico,
se envereda por um teatro
experimental e de pesquisa
resultando em encenações
onde o local e o universal
são tensionados a partir
de diálogos interculturais.
Num dos mais expressivos
trabalhos do grupo, Joanina,
A Santinha Sertaneza (2018),
a encenação ganha elementos
de
teatro
desmontável,
convidando o público a jogar
e participar da condução das
narrativas. A obra trata das
festas juninas e o espírito
festivo do povo nordestino,
redimensionados a partir do
protagonismo feminino. O
sertão, no espetáculo, é uma
grande brincadeira onde se
discute também coisas sérias.
Percebo esses entroncamentos
entre o local e o teatro latinoamericano
também
no
trabalho desenvolvido pela
Cia Operakata de Teatro, sob
a liderança do encenador
e ator Gilsérbio Botelho. O
grupo possui um repertório
diversificado e que é resultado
de uma profunda pesquisa
sobre o trabalho do ator.
Suas obras guardam grande
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coerência interna e delineiam
uma estética que – de tão
refinada e original – me fazem
aproximar o trabalho do
grupo ao de outras grandes
referências nacionais como
o grupo Galpão, os Clowns
de Shakespeare, o Teatro da
Vertigem e o Bando de Teatro
Olodum.
Os trabalhos do grupo não se
alinham em torno de uma única
referência temática. Por isso,
ao contrário dos anteriormente
citados,
não
pode
ser
considerado um grupo que se
dedica
predominantemente
aos estudos da cultura de
tradição popular do nordeste
brasileiro. Entretanto, os
elementos estéticos utilizados
nos espetáculos indiretamente
remetem a essas tradições,
que aparecem diluídas em
uma encenação que põe
em
perspectiva
cenários
atemporais,
imaginários
coletivos e não-lugares que
aproximam a poética do grupo
ao
realismo
maravilhoso
e mesmo ao surrealismo
de outros artistas latinoamericanos. No repertório
do grupo há também obras
que abordam diretamente o
sertão como pano de fundo
das narrativas, como é o caso
de Menino Glauber (2004),
Bagunçu (2008) e Circo
de Solenildo (2011), o que
reforçam esse entrelaçamento
com o imaginário sertanejo.
Outra vertente que suscita
imaginários
poéticos
relacionados ao sertão pode
ser identificada junto à Cia de
Teatro Candeeiro Encantado,
fundada, em Jequié, em
2011, por Palmeron Andrade,
Saulo Santos e Yan Quadros

a partir de intervenções
cênicas realizadas em bares,
restaurantes e praças da
região. Com trabalhos que
entrecruzam
palhaçaria,
teatro de cordel e teatro de
rua, o repertório do grupo se
inebria da cultura sertaneja
e nordestina para criar
encenações flexíveis, que
podem se adaptar ao teatro
elisabetano ou a apresentações
itinerantes em espaços nãoconvencionais.
Com intensa participação em
festivais estaduais e nacionais,
o
Candeeiro
Encantado
recebeu o prêmio Braskem de
teatro, na categoria espetáculo
do interior, pela obra Teatro é
de Cordel (2018). Trata-se de
um espetáculo cênico musical
que reúne distintos elementos
da cultura popular nordestina
para narrar a trajetória de uma
trupe de teatro mambembe,
que percorre as ruas do país
contando causos e tiradas
humorísticas em forma de
cordel.
Dentro desse encaminhamento
poético também se encontra,
na mesma cidade, o trabalho
do coletivo Ciganas, Cigarras
e Cirandas, fundado em
2014, pelas atrizes Maria de
Souza e Mônica Alves. A ideia
original era a de se criar um
grupo percussivo feminino
(iniciativa, em 2011, de nome
Pé de Cirandar) que, pela
formação
predominante
de suas membras, acabou
por também se enveredar
pelos formatos de teatro
ritual, teatro performativo e
contação de estórias. As obras
do coletivo são compostas
por manifestações estéticopoéticas
que
alinhavam

musicalidade, cantigas de
roda, brincadeira, palhaçaria,
rito e celebração. Além de
pautar a cultura de tradição em
suas principais encenações, o
coletivo desenvolve distintas
frentes de trabalho que envolve
a formação, atividades de
lazer e socialização de grupos
da terceira idade de Jequié e
Região. Um trabalho sensível
e delicado que vai beber de
nossas tradições para pautar
o novo, a ressignificação
do patriarcado e evidenciar
protagonismo feminino nas
artes cênicas.
Não posso deixar de mencionar
o
trabalho
desenvolvido
pelos grupos Avante Época
Teatro (1972), Mutirão de
Teatro (Jequié, 1979), Caçuá
de Teatro (1998) e Trupre
Estrasbuns
(1995),
que
mesmo com dificuldades vêm
desenvolvendo importantes
trabalhos, ainda que com
episódios de intermitência e
hiatos criativos. Dos quatro, o
Caçuá é o único que se dedica
exclusivamente ao universo da
cultura popular. O Mutirão,
fundado por Ricardo Barnabé,
se dedica a investigações do
teatro político e do movimento
de contracultura. Já, o
Avante Época se dedica ao
teatro épico e à montagem
de clássicos da dramaturgia
mundial. O trabalho da Troupe
Estrasbuns, criada pela atriz
Sonia Leite, possui inegável
contribuição à cena local
com espetáculos memoráveis
que passeia por distintas
referências, a exemplo de
Tragédia
do
Tamanduá
(2010), Arena Conta Zumbi
(2001) e Um Uísque para o Rei
Saul (1999). Considero que a
família Leite dá um sobrenome
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ao teatro e ao cinema de Vitória
da Conquista, uma vez que as
contribuições da já citada atriz
Sonia Leite, do cineasta João
Gabriel, da produtora Pauline
Leite e dos já falecidos Gildásio
Leite (ator e cineasta) e Paulo
Thiago (ator e diretor) não
passam despercebidas à cena
local. Também é memorável
o trabalho de palhaçaria e de
bonecos gigantes desenvolvido
pelo saudoso Charles Cerdeira,
falecido em 2006.
Uma nova geração de artistas
com trabalhos independentes
também tem contribuído
o surgimento de uma cena
profundamente
conectada
com os temas e valores locais.
Shirley Ferreira, oriunda da
antiga Cia Pafatac de Teatro
(2001), vem desenvolvendo
encenações de fôlego com
outros parceiros do teatro
conquistense abordando a
memória local numa pesquisa
fundamentada no teatro de
Grotowski e Artaud. Eduardo
Nunes, soteropolitano de
origem, desenvolve encenações
vinculadas
a
iniciativas
pedagógicas, a exemplo do
Grupo de Estudos Teatrais e
outros projetos envolvendo
o Centro Juvenil de Ciência
e Cultura e escolas da rede
pública. Gabriela Pereira vem
articulando um importante
projeto de formação intitulado
Teatro
Vocacional
que
proporciona ocupação artística
e manutenção de grupos
amadores de teatro na Estação
Cidadania – Cultura localizada
na Praça CEUs J. Murilo.
Fora do eixo Jequié-Vitória
da Conquista – cidades de
maior densidade demográfica
na região – orbita a produção

cênica de Itambé, Poções,
Caetité e Guanambi. Em
Itambé, o destaque fica para o
trabalho da atriz Zizi Ferreira,
que há trinta anos realiza
refinadas
encenações
do
gênero da comédia rasgada.
Em poções, o trabalho do
grupo amador Caroá de
Teatro (2005) com montagens
relacionadas à religiosidade
católica da região e a promoção
do Festival Caroá de Teatro,
realizado pela primeira vez
em 2015, vem mobilizando e
sedimentando uma rede de
coletivos de teatro amador na
região.
As cidades de Caetité e
Guanambi
tanto
bebem
da fonte de referenciais do
sudoeste
baiano
quanto
do sertão do médio São
Francisco,
ao
qual
se
avizinham. Grupos residentes
da Casa Anísio Teixeira, como
a Trupe dos Dobradores de
Arte (2007), movimentam o
teatro de Caetité e região com
debates, mostras artísticas e
encenações que se conectam
com o imaginário ribeirinho
e sertanejo, além de remontar
episódios da independência
da Bahia, da qual a cidade
também foi protagonista. Já,
em Guanambi, predomina
o
trabalho
de
artistas
independentes, excetuandose as iniciativas dos grupos
Bem-te-vi, fundado em 1994
pela atriz e professora Claudia
Dinali, e o coletivo Nós Por
Nós criado, em 2017, pelos
artistas Patrícia Vilas Boas e
Anderson Tavares. O primeiro
se dedica a montagens de
clássicos da dramaturgia e
literatura brasileira, o que o
distancia das investigações
estético-poéticas diretamente

relacionadas ao sertão e ao
nordeste. Já, o coletivo Nós
por Nós, apesar de recente,
já vem sedimentando uma
investigação cênica que tem na
poesia e no cancioneiro popular
da região suas principais fontes
de investigação. O espetáculo
da trupe, de título Prazer, sou
nordeste (2017), tematiza e
debate os estereótipos sobre a
região e consagra a cultura de
tradição popular como grande
marca da identidade nacional.

Conclusão
Os grupos e poéticas aqui
citadas não encerram a
grande diversidade de obras e
trabalhos da região sudoeste,
o que seria impossível
dentro dos limites de um
artigo. Percebo nesse breve
panorama que a identidade
nordestina, como é posta em
cena nas obras dos grupos
locais, traz o vigor juvenil,
o
caráter
crítico-político
do teatro e um constante
tensionamento entre tradição
e
contemporaneidade,
o
que talvez seja uma das
grandes marcas da liquidez
do mundo em que vivemos.
Essas produções comprovam
que o trabalho artístico
no semiárido baiano se
entrelaçam com a identidade
sertaneja
e
nordestina
sem,
necessariamente,
corresponder
às
paletas
estéticas
enraizadas
no
imaginário brasileiro pela
mídia e a cultura de massa.
Trabalhos que não negam os
cânones estabelecidos, mas
que não se reduzem a eles,
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como se a identidade sertaneja
e nordestina fosse uma
tábula rasa. Como artistas
sertanejos, não negamos o
passado nem o celebramos de
forma acrítica. Pelo contrário,
temos a consciência de
que cada trabalho artístico
dialoga com o seu tempo e
diz respeito a um momento
peculiar de artistas e da
sociedade em que essas obras
são criadas. Nas produções
do sudoeste baiano, percebo
uma reafirmação da frase “O
sertão é o mundo”, da obra de
Guimarães Rosa. Um mundo
prenhe de possibilidades e
que pode ser manipulado,
transformado,
mitificado,
ressignificado. O Sertão é um
paradoxo. Ao mesmo tempo
sagrado e profano, festeiro e
sofrido, desértico e populoso,
retirante e aconchegante,
árido e cândido. Mais do
que uma paisagem natural
representa a topografia das
relações
humanas.
Uma
verdadeira
metáfora
que
ilustra a ambiguidade dos
nossos desejos, inquietações,
desafios e fronteiras.
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“Balbúrdia” no Semiárido Baiano:

transgressão e subversão no Grupo de Teatro Mutart
Erick Naldimar dos Santos
Compreender
o
contexto
do
semiárido
brasileiro,
especificamente o do interior
baiano, é fundamental para
analisarmos
os
aspectos
transgressores e subversivos
de um Grupo de Teatro que
surge
para
desestabilizar
a norma e desestruturar
pensamentos acerca de papéis
de gêneros e identidades
sexuais hegemônicas. Sendo o
semiárido um espaço em que
se configura a normatização
de gênero1, o machismo
e
a
heterossexualidade
compulsória, esse lugar de
cabra macho, homem valente
e viril será palco para o Grupo
de Teatro Mutart que vem
provocar, ainda na década
de 1980, uma verdadeira
balbúrdia através do campo
das artes.
O território brasileiro no que
tange o seu espaço geográfico,
político e afetivo tem, em suas
representações, discursos que,
ao longo do tempo, definem,
estigmatizam e imprimem
marcas que se cristalizam.
Não é diferente quanto aos
1. Para mais aprofundamento
acerca das representações de
gênero no semiárido ler: Claudia
Pereira Vasconcelos e Vania Nara
Pereira Vasconcelos ““Mulher
séria” e “cabra-macho”... por
outras representações de gênero
no Sertão baiano”, 2009 e “A
casamenteira e o artista: por
outras representações de gênero
no sertão”, 2018.

termos Sertão, Semiárido e
Nordeste2. Sendo o Sertão
pautado nos discursos de
estereótipos e preconceitos,
numa abordagem do topos
das secas como um mal a ser
combatido, o Semiárido ganha
maiores vultos ao oferecer
espaço para propostas de
convivências com o clima e o
território, redirecionando um
novo olhar. Elegemos o termo
Semiárido porque perpassa
pela ideia de torná-lo mais
aceitável na cultura urbana/
interiorana, que pensa numa
educação contextualizada para
a convivência com o Semiárido
[...] Há cerca de 30 anos
emergem as discussões
sobre as possibilidades
de Convivência com o
Semiárido Brasileiro e o
viés da Educação tem sido
pautado por organizações
governamentais e não
governamentais
como
elemento potencializador
dessa
proposta,
o
que
contribuiu
significativamente
para
o
desdobramento
da
institucionalização
da
Rede de Educação do
2. Algumas leituras para
ratificarmos
essas
s
diferenciações entre Sertão,
Semiárido e Nordeste podem
ser encontradas em “Sertões,
fatos, imagens, representações:
espaços e identidades em tempos
de globalização” de Pedro
Barbosa de Oliveira Neto, 2014.
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Semiárido
Brasileiro
(RESAB) nos anos 2000
(REIS, 2017, p. 111).
Na busca de reduzir as
marcas negativas que carrega
a
terminologia
Sertão,
nossa escolha é pela carga
simbólica que traz a palavra
Semiárido como suporte a
nova exploração significativa
do território. As cidades do
interior com novos padrões de
urbanismo e valorizando suas
raízes artísticas e culturais
adotam e exibem seus traços
identitários
instalados
sob a defesa de territórios
sem fronteiras. Essa rede e
seus movimentos ganham
contornos na tentativa de
romper o contexto que produz
estereótipos em torno do povo
deste locus, gerando premissas
e afirmando que é possível
conviver com o Semiárido,
com qualidade e não apenas
“sobreviver”.
Não é preciso muitos esforços
para encontrar preconceitos,
distorções,
apagamentos
e invisibilidades no que se
refere ao semiárido e ao
interior. Como é possível que
a representação de vida de um
território seja dada apenas
por uma parcela de seu povo?
As construções identitárias e
percepções de pertencimento
precisam ser reafirmadas de
maneira coletiva. Quando
se propõe falar sobre a

visibilidade e aproximarse da dizibilidade, estamos
buscando a emergência de
novos conceitos, definições,
imagens do que anteriormente
se via e discursos que
comumente se ouvia.
É preciso projetar e iluminar
dimensões espaciais que, por
muito tempo, permaneceram
apagadas, pois, como afirma
Bezerra (2007), o que não se
pode lembrar, não existe; e
esses corpos negados querem
se dizer existentes e, sobretudo,
presentes (SILVA, 2018, p.
175). Visibilidade e dizibilidade
provocam a necessidade de
pensar e produzir espaço, de
reaver as práticas discursivas
e lançar novos focos de luz
sob territórios que foram
estigmatizados
como
documentos de uma verdade
absoluta, calcados em uma
suposta
continuidade
de
fronteiras e identidades fixas.
É sobre a superioridade de um
lugar sobre o outro, de uma
região e de sujeitos tidos como
subalternos em detrimento
de uma pretensa ideia de
supremacia, que estamos
falando, de uma estereotipia
representacional que mais
exclui do que inclui.
Delinear uma região é
concebê-la como um conjunto
de discursos e enunciados
que vão se constituindo em
diferentes formas e épocas.
Fronteiras
e
territórios
regionais não podem se situar
num plano a-histórico, porque
“são criações eminentemente
históricas e esta dimensão
histórica
é
multiforme”.
Assim, acontece quando o
visualizamos sob a perspectiva
de um “espaço econômico,

político, jurídico ou cultural”,
ou seja, “o espaço regional
é produto de uma rede
de relações entre agentes
que se reproduzem e agem
com dimensões espaciais
diferentes” (ALBUQUERQUE
JÚNIOR, 2011, p. 35).
Propor relações de alteridade,
respeito às diferenças e as
múltiplas faces que trilham do
interior para a capital e viceversa, direciona-nos a discutir
para além de uma perspectiva
de unicidade desse povo. O
discurso hegemônico, cultural
e urbanocêntrico privilegia
apenas as capitais e os
grandes centros como símbolo
representativo, esquecendo,
apagando ou silenciando a
tradição rural/sertaneja do
interior baiano. A exemplo,
podemos citar o Grupo de
Teatro Mutart que tem a marca
da invisibilidade, quer seja por
estar localizado num lugar que
apresenta em sua história/
existência marcas do outro
inculto, atrasado e rude; quer
seja pelo olhar distanciado
em que se acredita que é raro
manifestações artísticas de
qualidade, ou até mesmo,
pelo fato do grupo de teatro
abordado ter sido composto
majoritariamente por artistas
gays num contexto de abertura
política.
Quaisquer que tenham sido
os fatores que contribuíram)
para este “silenciamento/
esquecimento”, o fato é que
se faz indispensável existir
pesquisadores que ousem
e encontrem coragem para
desbravar, desvendar outras
manifestações culturais que
fizeram e que ainda fazem arte,
história e ressignificam uma
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cultura/época. “Contar uma
história pressupõe o outro
(alteridade), ainda que este
outro não seja mais do que um
desdobramento de si mesmo
(identidade) ”. Ao contar algo
é necessário “distanciamento,
vivência passada, ainda que
remota; pressupondo um
apelo inexorável à memória:
e o limite do inteligível é o
memorável”. Logo, “o que não
se pode lembrar não se pode
narrar”! (BEZERRA, 2015, p.
62).
O preconceito e a dificuldade
de reconhecer o “outro” em
si alimenta a repulsa e o
distanciamento para com essa
camada que compõe e faz a
história de nossa identidade
nacional. Admitir as vozes
plurais e a diversidade que
nosso país possui, nunca
foi tarefa fácil para a elite
brasileira. São as práticas que
se repetem no fluxo da história,
que cedem lugar à diferença e
neste contexto, as totalidades
se fracionam e abrem mão do
que é homogêneo e contínuo,
se permitindo permear pelo
terreno da heterogeneidade
e descontinuidade. Enxergar
uma região, antes mesmo de
uma perspectiva geográfica,
é entendê-la numa percepção
fiscal e político-administrativa
que
se
confronta
com
as
relações
de
poder,
encaminhando-nos a um olhar
estratégico do espaço que
gera saber dentro de um vasto
campo de forças.
É sobre essa geografia
política, sobre a constatação
deste espaço geográfico, mas
também cultural, social e
identitário que precisamos
fazer ecoar tantas vozes que,

nos constitui enquanto povo,
raça, região, identificação e
pertencimento.

Grupo de Teatro Mutart. Fot: Gracinha.

por muito, foram silenciadas.
Não se pretende tornar esse
artigo um lugar de angústia,
vitimismo e sentimentalismo,
mas,
trazer
à
luz
o
apagamento, silenciamento,
invisibilidade e indizibilidade
de
sujeitos,
histórias,
vivências e experiências neste
lugar/espaço/tempo que se
apresentam como o distante, o
outro, o inculto e iletrado.

saber: Andorinha, Antônio
Gonçalves, Caldeirão Grande,
Campo Formoso, Filadélfia,
Jaguarari,
Pindobaçu
e
Ponto Novo. Território este
pertencente à região da Bacia
Hidrográfica do Itapicuru,
por isso recebe esse nome,
e é assim chamado devido
ao nascimento de um rio
que nasce no Piemonte da
Diamantina.

Comecemos,
então,
pela
Antiga Vila Nova da Rainha,
hoje, Senhor do Bonfim,
aquela “cidadezinha” do sertão
baiano que escolhemos, ou ela
nos escolheu, para lançarmos
nosso olhar sobre as riquezas
de suas manifestações cênicas.
Integrante
do
território
de
identidade
Piemonte
Norte Itapicuru, localizado
numa
região
conhecida
como Polígono das secas,
este território é formado
por mais oito cidades, a

Mesmo fazendo parte deste
Polígono das Secas toda essa
região é circundada de serras,
planícies e possui uma vasta
vegetação. Por isso mesmo, o
termo “Piemonte” é um termo
da geologia que indica “região
situada entre a montanha e a
planície” (MACHADO, 2007).
Não nos preocupemos em
provar nossas potencialidades
porque nosso acervo imagético,
simbólico, cultural, material
se configura na inteireza de
sentido de tudo aquilo que
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Para ratificar sua importante
localização geográfica, Senhor
do Bonfim foi beneficiada com
o surgimento das estradas
de ferro, sendo incluída na
rota que ligaria Salvador ao
sertão baiano. No decorrer
do
desenvolvimento
das
estradas de ferro,3 o sistema
ferroviário
começou
a
integrar as principais cidades
do Piemonte, do sertão
sanfranciscano e do nordeste
da Bahia percorrendo o sul
do país.
Engana-se quem
pensa que apenas os setores
comerciais e de serviços
é que foram os principais
beneficiados com o advento
das ferrovias. A área de artes
também experimentou fortes
influências em Senhor do
Bonfim, e foram as ferrovias,
segundo Silva (2008), que
influenciaram
companhias
de diversas partes do estado
virem para Senhor do Bonfim.
Embora as atividades que
dinamizam
a
economia
bonfinense sejam a do
comércio e dos serviços que
contribui com a maior parte
de toda riqueza gerada, nosso
intuito é discorrer sobre as
potencialidades das artes
cênicas, sobre os grupos
de teatro e de dança que
3. Acerca da importância
das estradas de ferro para
a disseminação do teatro na
cidade de Senhor do Bonfim, ver
a Tese de Doutorado do Professor
Doutor Reginaldo Carvalho da
Silva intitulada: “Dionísio pelos
trilhos do trem: circo e teatro
no interior da Bahia, Brasil, na
primeira metade do século xx”,
2014.

se formaram na região. As
potencialidades artísticas da
cidade de Senhor do Bonfim
podem ser ratificadas na fala
de um dos responsáveis pelo
Grupo de Teatro Imigração
de Ventos quando nos diz:
“esse movimento teatral em
Senhor do Bonfim, que a gente
fazia, né? Era pra invadir
os lugares, questionando
as coisas, provocando, né?
Provocando de uma maneira
bem calma porque a gente
tem a provocação como uma
agressão” (Fragmento da
entrevista com Edmar Dias,
via whatsapp, 2020).
É neste espaço que surge
o Grupo de Teatro Mutart,
formado, majoritariamente,
por artistas gays, na década
de 1980, em plena abertura
política.
O Grupo se posicionava
à margem da lógica de
funcionamento do teatro
tido como profissional, e
sobressaia pela valorização do

teatro popular, das artes do
povo, da linguagem comum e
do recorte das manifestações
locais e regionais. A cena
bonfinense ganhou vultos,
na década de 1980/1990,
com uma linguagem teatral
pautada pelo humor, pelo
besteirol, pela crítica e pela
ruptura com determinadas
práticas de criação utilizadas
por grupos da década anterior.
O movimento teatral de
Senhor do Bonfim segue
pautado em seus objetivos e
deixando a arte pulsar em suas
veias, “mas aí, o que eu sei
assim dessa época de 80/ 90,
a gente vivia, não precisava de
muita grana”, então, “a gente
montava o cenário com coisas
de casa e fazia teatro com um
lado sonhador grandioso”
(Fragmento da entrevista com
o palhaço Xeleléu via whats
app, 2020). A fala de Geninho,
o palhaço Xeleléu, nos deixa
provas de que muita coisa
ainda estava por acontecer,
muito caminho ainda teria que

Espetáculo apresentado na praça Nova do Congresso. Foto: Gracinha.
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trilhar para ver brotar arte em
solos do semiárido baiano.
Esse terreno em que eles se
colocam tencionam as cenas
que irão além dos palcos
teatrais, atravessam a vida,
a realidade, o cotidiano e se
entrecruzam com a simbologia
das cenas comportamentais,
críticas dos artistas que
anseiam participar da vida
sócio-política e assume seu
papel de agente críticotransformador do meio em
que se encontra inserido.
“Consideram-se abertamente
defensores e “integrantes”
das
camadas
populares,
propugnando
uma
arte
popular revolucionária, a
favor da tomada de poder
pelo povo”. E assim, ao
passo que se “desbunda, se
transa, se enlouquece, literal
ou teatralmente, registra-se
um quadro de engajamento,
de empenho e de interesse
pela militância em diversos
campos: no político, no
artístico e no comportamental”
(LEÃO, 2009, p. 39-42).
Transgredir torna-se a prática
nas artes e começa a ganhar
forma quando se pretende
colocar em pauta as posturas
autoritárias e discursos postos
pelo
poder
hegemônico.
Quando práticas culturais
assinam
novos
conflitos
sociais e simbólicos, formam
sujeitos que protagonizam
lutas nos campos sexuais,
geracionais,
étnicos,
em
forma
de
resistência,
subversão, descontinuidades
e transgressões (SANTOS,
2018a, p. 7). A intenção não
era puramente de agredir e,
sim, provocar, desestabilizar
o pensamento normalizador,

causar desconforto, e que
os atos de rebeldia fossem
encarados pelas autoridades
e pelos espectadores, que
resguardavam a moral e os
bons costumes, como atos
inquietantes.
No repertório do Grupo de
Teatro Mutart podemos ilustrar
algumas de suas dramaturgias
na cena bonfinense: um
espetáculo no dia das mães,
intitulado,
Abandono
(1981),
uma
montagem
repleta de ambiguidades e
questionamentos acerca das
relações familiares; Casamento
Trocado (1981) que trazia uma
temática gay na qual o pai da
noiva se apaixonava pelo noivo
e os personagens adentravam
ao palco invertendo os papéis
de gênero; Filho assassino
por culpa da mãe (1982) que
discorria sobre a paixão da
mãe pelo filho.
Outro
espetáculo
que
demonstrou a diversidade
das
temáticas
encenadas
pelo Grupo de Teatro Mutart
foi Tributo aos Orixás onde
tocavam, cantavam músicas
africanas
e
dançavam
maculelê. Demais encenações
que, também, ocuparam o
espaço oficial da prefeitura,
chamado de Gonzagão, em
horário nobre das noites de São
João e durante outros meses
do ano, foram igualmente
importantes.
Estes
são
exemplos de teatro popular, do
povo, para o povo, “o teatro do
barulho é o teatro do aplauso”,
um teatro “antitradicional e
antipomposo”. “A verdade
é que toda a tentativa de
revitalizar ou renovar o teatro
tem-se voltado para fontes
populares”. (BROOK, 1970, p.

39).
No entusiasmo das práticas
estéticas e políticas, os artistas
do Grupo de Teatro Mutart,
através de suas montagens
e ideias cênicas, buscavam
um contato maior com o
espectador, com o público,
quer fossem adolescentes,
jovens, idosos, a própria
classe artística, intelectuais e
jornalistas. As manifestações
contraculturais não estão
destituídas de pensamento
crítico, onde quer que elas
aconteçam, trazem maneiras
de protestar que valorizam a
expressão subjetiva.
As temáticas utilizadas por
esses artistas que se pretendem
revolucionários ultrapassam o
discurso da fome, da miséria,
das formas opressivas de
poder. É uma questão de lutar
pela existência, pela afirmação
do indivíduo enquanto gente
pagadora de seus impostos e
cumpridora de seus deveres,
é uma investida acerca de
sua felicidade, sexualidade
e de uma nova consciência,
tanto de quem está em cena
quanto de quem está sentado
na plateia. Ética e estética
estão, assim, coladas, são
inseparáveis nesse terreno em
que se deseja fazer brotar um
ato festivo, crítico e político
pelas forças dionisíacas.
O artista nordestino do
interior se nega a ocupar este
lugar pejorativo construído
através destes discursos de
inferiorização. Não aceitamos
que nos coloquem nestes
espaços de colonizado, sem
prestígio e sem qualidade.
Aceitar
este
pensamento
é continuar reproduzindo
os mesmos mecanismos de
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poder, ratificando a relação
de
subalternidade
frente
ao opressor. Resistir neste
entremeio não significa fazer
com que o outro nos enxerguem
em via de igualdade dentro
da diversidade, mas, que
possamos existir e fazer ecoar
essas vozes numa sociedade
que enxota e empurra para
fora de suas relações àqueles
que desobedecem às normas
estabelecidas.
Irreverência era a maneira
como os artistas do Grupo de
Teatro Mutart se colocavam
no palco, em apresentações
performáticas que, através do
humor e do travestimento,
convidavam
o
público
a retornarem aos seus
espetáculos. Invertendo papéis
de gênero, ironizando os perfis
sociais da época, criticando
o poder local e trazendo
temáticas que viriam a ser
pautas de políticas públicas
no futuro próximo, fazia com
que as palavras subversão/
transgressão fossem as armas
do Grupo de Teatro Mutart.
Ressignificar a existência
desse grupo, é compreender
o enfrentamento como forma
de lutar através da arte, que
mesmo com recursos escassos,
sem qualificação profissional
e apoio financeiro, veem-se
valorizando sua identidade
sertaneja, simplesmente, por
amor ao teatro, ao palco.
Um dos principais objetivos
desse grupo era descentralizar
posições
hierárquicas
e
valorizar a criação coletiva.
Uma
maneira
em
que
todos se sentiam parte
fundamental e responsável
pelo resultado do produto
que estavam desenvolvendo.

texto, o processo de encenação
associado ao instrumento
improvisacional.

Tributo aos Orixás. Foto: Gracinha.

O diretor seria os próprios
atores integrantes do grupo
que se responsabilizavam
pela construção textual e
execução da cena, num jogo
de interferências, sugestões,
críticas e experimentações que
aconteciam durante o processo
e desembocariam no resultado
final. Providos de um esboço
de um texto, de um enredo,
os artistas iriam se colocar
no trabalho de construir
sua personagem, suas falas,
suas deixas e técnicas de
improviso podendo ter seus
resultados examinados pelos
companheiros do elenco,
como se vê:
[...] A criação coletiva
implica
um
trabalho
pessoal,
em
um
desenvolvimento pessoal,
árduo e comprometido,
porém, nunca solitário.
E caso estabeleça uma
hierarquia dentro do
trabalho, não é a hierarquia
vertical superior-inferior,
mas sim a hierarquia
taxonômica, teleológica

em função daquilo que,
em sua relação com
o
público
interessa
fundamentalmente
o
grupo (PIANCA, 1990, p.
89).
O grupo trabalhava com
esquetes, recortes, blocos de
ideias independentes, porém,
exerciam os diversos papéis:
de dramaturgos, encenadores,
ator, iluminador, figurinista,
contrarregra, sonoplasta etc.
“Para sua representação, o
texto não é mais fundamento,
e sim roteiro de trabalho,
no qual se registram as
reformulações
necessárias”
(Benjamin, 1987, p. 79). Um
trabalho comum aos objetivos
coletivos, um trabalho árduo,
cansativo, mas prazeroso, rico
e libertador, um verdadeiro
esforço que soma o trabalho de
todos e de cada um e constrói
um resultado de parcerias,
lutas e enfrentamentos, gostos
e desgostos, mas sempre com
o desejo de continuar seguindo
em frente. Um encontro em que
se socializava a construção do
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As primeiras montagens do
Grupo Mutart se deram de
maneira coletiva, e assim
continuou por toda sua
trajetória. O processo de
criação envolvia todos os
integrantes e era perceptível
a divisão democrática das
tarefas. Vale ressaltar que,
um dos elementos principais
do grupo era a improvisação,
utilizavam esse recurso para
criar e relacionar o texto e a
cena. Nessa atividade prática
não se podia dissociar um
do outro, texto e cena se
complementam,
dialogam
constantemente e jamais
pretendem concluir em si
mesmo. Raro mesmo era o
Grupo Mutart se apropriar de
um texto já elaborado (obra
teatral) para montar suas
peças, no máximo, poderiam
extrair algum fragmento,
mote, ideia e construir ou
adaptar a montagem.
Compreendendo o tipo de
protesto e ratificando o aspecto
transgressor e libertador do
Grupo de Teatro Mutart,
Tony Albuquerque, um dos
fundadores do grupo, em uma
parte da entrevista, declara
uma das atitudes tomadas
pelo grupo para conseguir
maior visibilidade e protestar
perante o poder público.
Uma prática comum e que
revela o contexto históricopolítico da época em questão,
ele assim explica:
“[...] fizemos tanto o
diferencial que a gente
fazia teatro de rua contra
a prefeitura, contra um

maneira particular, as diversas
possibilidades de sermos
outros e que eram construídos
pelo
discurso
cênico”
(SANTOS, 2018a, p. 7).

Manifestação pública. Foto: Gracinha.

apoio que não queria dar
pra gente. Que a gente não
podia ver um buraco no
meio da rua e não podia
ver nada na rua que a gente
montava uma esquete,
que a gente fazia teatro
criticando e o prefeito
ficava tão louco que
mandava chamar a gente
pra calar a boca da gente...
o que vocês querem?
Porque qualquer coisa
que acontecia na cidade,
a gente se informava pra
atacar, pra poder ele abrir
as pernas, meu “fio” pra
poder a gente se beneficiar,
não... beneficiar o grupo,
a cultura, o teatro, até
pra gente ter um centro
cultural... isso foi um
esforço nosso, foi uma luta
nossa de protesto, de tudo
(TONY, 2018b).
Se o nordestino possui
características
históricas,
geográficas,
culturais
e
políticas que o identifica, ele
também quer se reconhecer
no seu teatro, tratando de
assuntos
nacionais
que

viriam a se tornar universais,
conforme defende Hermilo
Borba (1968). Valorizar e
“recorrer às fontes populares
como chave para encontrar
e desenvolver um modelo
de expressão nacional” é a
chave mestra que faz surgir
um teatro do Nordeste (LIMA
FILHO, 2017, p. 21).
Refletir as práticas do Grupo
de Teatro Mutart exige
ressaltarmos dois aspectos
referentes às experiências
deste grupo: “num primeiro
momento validamos a coragem
e a audácia em conceber,
no plano da dramaturgia,
construções
cênicas
tão
insólitas para seu tempo/lugar
geográfico (SANTOS, 2017,
p. 4),” e que se estruturavam
de
maneiras
simbólicas
específicas, provocando desta
forma a leitura do mundo e, por
consequência, “antecipavam
conteúdos sociais que viriam
a ser o centro de debates e de
políticas públicas”, ratificando
que as montagens desse grupo
já “estimulava o espectador
a perceber e interpretar, de
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Quais mecanismos interferem
na projeção nacional? Diante
da questão, nutrimos a
necessidade de contextualizar
estes
espaços,
conceitos
e discursos de poder que
expressam
diferenças
e
polarizações.
Nessa
perspectiva, produzir essas
mobilidades
narrativas/
subjetivas para quem se
encontra
nas
margens,
torna-se uma luta política,
afinal, “contar uma história
é ressignificar um estrato de
existência” (BEZERRA, 2010,
p. 21).
Foucault comenta que as lutas
políticas de nosso tempo são
lutas “contra as formas de
dominação (étnica, social e
religiosa); contra as formas
de exploração que separam
os indivíduos daquilo que
eles produzem”, são lutas
necessárias “contra aquilo que
liga o indivíduo a si mesmo
e o submete, deste modo,
aos outros (lutas contra a
sujeição, contra as formas de
subjetivação e submissão)
(FOUCAULT, in: DREYFUS
& RABINOW, 1995, p. 235).
Resistir é uma maneira de não
aceitar ser dominado, nem
obedecer às regras universais
vigentes, é não aceitar
continuar na invisibilidade e
fazer valer nossas produções
estéticas de forma apurada e
um jeito todo particular.
Essas vozes precisam dizer
quem são, precisam produzir
essas
quebras,
rupturas,
demolir as barreiras que

impõem apenas uma maneira
de ser e existir. Nesta
perspectiva, poderemos tecer
uma
(re)construção
que
trilhe pelo caminho de uma
visibilidade polissêmica e que
faça sentido. O Nordeste, o
nordestino, o semiárido, o
baiano e o homem do interior
precisam ser pintados com
pinceladas fortes e que suas
vozes possam ecoar por
espaços plurais; que o sangue
e o suor desse povo sejam
de lutas pelo ser/estar no
mundo, e que esta visão não se
resuma ao pensamento de que
o nordestino está destinado
ao sofrimento e à labuta pela
sobrevivência.
A paisagem, o ambiente
e
o
elemento
humano
nos
oferecem
recursos
imagéticos suficientes para
nos proporcionar um olhar
mais poético, de cores e
possibilidades do semiárido.
O Grupo de Teatro Mutart e
o conjunto de manifestações
artísticas da cidade de Senhor
do Bonfim vêm promovendo
uma deleitável “balbúrdia”
no campo das artes. Suas
experiências e vivências nos
ajudam, conforme afirma
Nelson de Araújo (1982), a
continuar com as investigações
acerca da totalidade da Bahia e
que se possa romper o véu do
mistério que recobre a cultura
do interior baiano.
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INALDO SANTANA
Foi servidor técnico administrativo na Escola de
Teatro da UFBA por 35
anos. Na Escola, também
desenvolveu sua carreira
como ator tendo participado de diversas montagens incluindo algumas
da Cia de Teatro da Universidade. Além de ter se
consagrado nos palcos da
sua terra também participou de importantes
produções do cinema nacional como Estes Moços,
Irmã Dulce, Central do
Brasil e Guerra de Canudos. Também tinha uma
atuação sindical importante sempre participando de assembleias e caravanas à Brasília. Ator de
natureza popular adorava
interpretar o monólogo
As Mãos de Eurídice e desenvolveu parcerias com
a Cooperativa Baiana de
Teatro. Inaldo foi uma referência de perseverança
no teatro baiano fazendo
do seu ofício de interpretação a sua grande paixão.

Anotações sobre o Teatro Mambembe Brasileiro
Karina Faria
O Mambembe - significados e desdobramentos
FRAZÃO: Pois deixe-me
dizer, minha senhora,
que o mambembe tem a
vantagem de exercitar o
artista. A contingência em
que ele se acha de aceitar
papéis de todos os gêneros
e estudá-los rapidamente
produz um entrainement
salutar e contínuo, que
não pode senão aproveitar
ao seu talento.1
1. AZEVEDO, Arthur. O Mambembe. Disponível em: http://
www.dominiopublico.gov.br/
download/texto/bn000087.pdf.
Acesso em 02 de maio de 2017 e
20 de fevereiro de 2021.

O Mambembe é o nome que
batiza o texto do dramaturgo
Arthur Azevedo cujo enredo
trata da formação de uma
trupe que excursiona por
cidades brasileiras em busca de
trabalho, dinheiro e fama, de
onde a réplica acima, referente
à Frazão, empresário desta
trupe, foi retirada. O debate
travado por Frazão sobre a
arte mambembe será usado
aqui, como inspiração para
introduzir o tema deste artigo,
qual seja, a itinerância de um
teatro brasileiro encontrado
nas primeiras décadas do
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século XX, sobre o qual cabe
lançar novas luzes e a partir do
qual urge levantar questões.
Será feito um recorte que trata
do gênero ligeiro e da região
Nordeste,
neste
período,
através de elementos que
permitam contribuir para os
estudos acerca do tema.
O
teatro
mambembe,
evidentemente, não é uma
invenção
recente,
nem
brasileira. Aprofunde-se o
estudo do teatro grego antigo
e lá estarão formas artísticas
itinerantes. Téspis, o solista que
se destacou do coro e passou
a dialogar com ele, passando
a apresentar o espetáculo,

tendo sido considerado assim,
uma espécie de primeiro ator,
afirma:
perambulara pela zona
rural com uma pequena
troupe de dançarinos e
cantores e, nos festivais
rurais dionisíacos, havia
oferecido aos camponeses
da Ática apresentações de
ditirambos e danças de
sátiros no estilo de Arion.
Supõe-se que viajasse
numa carroça de quatro
rodas, o carro de Téspis
(BERTHOLD, 2006, p.
105).
O próprio Frazão lança mão
dessa informação histórica
no intuito de valorizar a
companhia que pretende
empreender: “o teatro antigo
principiou assim, com Téspis,
que viveu no século VI antes de
Cristo”. Já, o teatro moderno
conta com o “divino”, o
“imortal” Molière, como seu
“mambembeiro” fundador. E
esta origem nobre serve “para
amenizar na alma de um artista
inteligente quanto possa haver
de doloroso nesse vagabundear
constante”.
(AZEVEDO,
1904, p. 16). No Dicionário
do Teatro Brasileiro, o
verbete mambembe tem como
significado:
Grupo teatral itinerante,
organizado
para
excursionar
pelo
país. Os artistas da
Commedia dell’Arte já
mambembavam não só
pela península itálica, mas
através de toda a Europa,
chegando a atingir até
a Russia, da mesma
forma que as companhias
espanholas do século
XVII. (...) No século XIX,

não foram poucas as
companhias dramáticas
européias criadas apenas
para trabalhar na América
do Sul, nos meses de maio
a outubro, quando lá, por
causa do verão, os teatros
permaneciam fechados.
(GUINSBURG. 2006, p.
176)
Já Patrice Pavis (2017), em
seu Dicionário de Teatro, dá
maior destaque aos artistas
e suas habilidades corpórea.
Resume o autor:
O
mambembe
é,
originalmente,
um
dançarino
de
teatro.
A palavra (no original
francês) vem do latim
vulgar ballare; designa
hoje o saltimbanco. Trupes
mambembes de histriões
e saltimbancos cruzavam
antigamente a Europa
realizando
espetáculos
populares em tablados.
Esses atores mambembes
clowns,
acrobatas,
malabaristas, mas às vezes
também cantores e poetas
– se produziam sempre
à margem dos teatros
oficiais. (PAVIS, 2017, p.
231)
Ao desenvolver o conceito
de saltimbanco, Pavis (2017,
P. 349-350) indica que este
artista apresentava-se na rua,
em tablados, demonstrando
habilidades físicas, acrobáticas,
e
fazendo
um
“teatro
improvisado”. Saltimbanco,
para o autor, “é o termo
genérico para malabarista,
pelotequeiro,
embusteiro,
charlatão, farsante, pregoeiro,
arranca-dentes,
paradista”.
A
prática
artística
do
saltimbanco, descrita por
37

Pavis, especialmente a que se
refere às habilidades físicas e
destreza com o malabares, por
exemplo, está intimamente
relacionada à história do circo2.
Aliás, a história das famílias
circenses
que
circularam
mundo afora e, aqui, no Brasil
especialmente, a partir já do
século XVIII, é um capitulo
que é muitíssimo caro ao
entendimento do mambembe
teatral. No quesito “estereótipo
negativo”, a conexão entre
elas é inegável, assim como
a presença das famílias na
estrutura dos coletivos e
em suas transmissões de
conhecimento,
saberes
e
técnicas.
Interessa destacar nessa breve
exposição acerca do termo
mambembe aquilo que o
termo carrega como imagem
primeira. Vejamos algumas
das expressões encontradas
nas obras consultadas, ligadas
ora às companhias e seu
conteúdo, ora aos artistas:
“vagabundear
constante”,
“sempre à margem”, “teatro
improvisado”, “embusteiro”,
“charlatão”, “farsante”, “não
literário”, “teatro de periferia”.
Esses
usos
semânticos
revelam o universo simbólico
que envolve o mambembe,
e
reforçam
a
acepção
negativa da palavra, quando
2. Sabemos através de vasta
literatura que os números
circenses
são
muitíssimo
anteriores ao formato do circo
moderno, configurado no séc.
XVII, na Inglaterra e França.
Sobre a história do circo vista
pelos olhos de pesquisadores
brasileiros, cabe consultar obras
de Mario Bolognesi, Reginaldo
Carvalho, Daniele Pimenta José
Guilherme Magnani, Eliene
Benício, entre outros(as).

utilizada
como
adjetivo,
como qualificação. Trata-se
de um “sentido pejorativo,
significando coisa ordinária,
porcaria”.
(GUINSBURG,
p. 176). A acepção de
precariedade a que se atribui
a formação das companhias
mambembes brasileiras, vai ao
encontro dessa adjetivação, na
medida em que reitera a ideia
de algo que é feito sem apuro,
sem cuidado, sem recursos,
sem organização.
No presente artigo, pretendese tratar do teatro mambembe,
destacando,
em
algumas
passagens, aquele que circulou
por cidades do Nordeste do
Brasil, incluindo litorâneas
capitais e centros urbanos
rurais. Ao identificar algumas
de
suas
características,
objetiva-se, ao mesmo tempo,
ampliar a visão sobre este
modo artístico, - para além
desta tão arraigada concepção
que reforça sentidos negativos
e visões estereotipadas -,
e contribuir para o debate
histórico
sobre
a
arte
mambembe brasileira
Visão
sobre
nossas
brasileiras
companhias
mambembes do século XX
Ao procuramos referências
sobre
as
companhias
brasileiras
teatrais
que
mambembaram pelo país,
especialmente
no
apagar
das luzes do século XIX e
primeiras décadas do século
XX, perceberemos que, de um
modo geral, os autores aceitam
como tácita a ideia de que as
companhias que circulavam

pelo país, saídas dos Estados
do “Sul”3, formadas com
o objetivo de servir de
alternativa financeira para
seus integrantes, promoviam
uma espécie de deformação
artística, na medida em
que viajavam com menor
número
de
profissionais
e
com
improvisos
que
descaracterizavam a arte que
faziam nas cidades de origem.
Tratando do século XIX, e do
Rio de Janeiro como “foco da
irradiação de toda a atividade
teatral brasileira”, Décio de
Almeida Prado (2009, p. 19),
considera as representações
que ocorriam na então capital,
como “mais cuidadas”. Ao sair
da cidade, entretanto, outra
era a qualidade dos resultados
artísticos. Eis que: “esgotada a
curiosidade do público carioca
pelo elenco”, o grupo viajava
para apresentar noutras praças
“o seu patrimônio dramático,
constituído por uns tantos
cenários e por cinco ou seis
comédias semimemorizadas”4.
3. Era comum, no início da
década de 1920, que os termos
Norte e Nordeste ainda fossem
usados como sinônimos. Neste
momento de transição, a própria
ideia de Nordeste não havia
ainda se institucionalizado.
Segundo Durval Albuquerque
Júnior, em sua obra “A Invenção
do Nordeste”, (2011, p.82)
em 1920 a separação entre
Norte Nordeste ainda está se
processando.
4. Essa visão aparece também no
Dicionário do Teatro Brasileiro:
“No Brasil, o hábito de criar
companhias dramáticas para
levar espetáculos às cidades do
interior foi muito comum, até
porque não havia trabalho para
todos os artistas em cidades
como Rio de Janeiro e São Paulo”
(GUINSBURG, 2006, p.176)

39

Parece
natural
que
as
companhias tivessem que
adaptar seus espetáculos à
contingência dos percursos
e contextos que alcançavam,
mas, como consequência
direta, o que ocorria é que as
próprias companhias eram
atingidas, transformadas em
suas estruturas:
À medida que a companhia
se afastava do Rio, as
peças, em geral já cortadas
(...) tendiam a se esfacelar.
Aboliam-se os papéis
menores,
adaptavamse
outros
conforme
os recursos humanos
disponíveis, substituíamse artistas consagrados
por outros de menor
prestígio, aproveitavamse
amadores
locais,
persistindo do elenco
original, muitas vezes,
só o primeiro ator e a
primeira atriz, nomes
imprescindíveis
por
atuarem como chamariz
de bilheteria. A partir de
uma certa distância, antes
cultural que espacial, as
grandes companhias eram
substituídas na tarefa de
propagar o repertório pelos
numerosos ‘mambembes’
que formavam, no dizer
pitoresco de Luiz Iglezias,
“o curso primário do
profissional de Teatro”
(PRADO, 2009, p. 19/20)
Elaine dos Santos (2009)
também cita este trecho do
autor e afirma, ainda que em
cidades como Rio e São Paulo
e noutras capitais, onde há
mais recursos e “reconhecidos
atores nacionais” estão as
“peças de alto nível”. Quando,
entretanto, avançamos para o
interior:

[...], a qualidade, os
recursos e a diversidade
cedem lugar à carência
financeira, à falta de
um público fiel e com
suficiente
erudição
para a compreensão de
determinadas
peças,
ao espaço nem sempre
apropriado
para
a
montagem
de
um
espetáculo.
(SANTOS,
2009) (grifo nosso)
Chama a atenção o fato de
que os núcleos urbanos
interioranos
sejam
reconhecidos, como lugar de
carências, o que coloca em
questão não só a qualidade
de suas montagens, como a
de seu público que pode não
ser “fiel” e cuja erudição pode
não ser “suficiente”. Esta
observação traz elementos que
inspiram demorados debates
que, entretanto, não cabem
neste espaço. Contudo, há
algo que é preciso salientar. É
evidente que não se pode negar
as vicissitudes enfrentadas
por artistas e coletivos
em locais mais afastados
das
“grandes
cidades”.
Entretanto, e este é o ponto,
as comparações e parâmetros
adotados acabam por nublar
importantes nuances acerca
das características desse teatro
cujos improvisos nem sempre
são sinônimo de precariedade.
Aliás, improviso, para o teatro
itinerante, possui estreita
vinculação com uma prática
cênica calcada nas habilidades
pessoais de artistas cujo
domínio cênico, via relação
com a plateia, forjou carreiras
de grande destaque em todo o
país.

Neste sentido, o olhar sobre a
produção presente no circuito
por onde as companhias
se
apresentavam,
deve
considerar
as
realidades
regionais
e
históricas,
evitando
generalizações
que levem a impressões
questionáveis, de tal modo que
suas idiossincrasias devem ou
deveriam estar no horizonte
dos estudos históricos sobre
o tema. Assim, para além
das observações pertinentes
ao modo de organização
precário atribuído ao teatro
mambembe, cabe trazer à
tona reflexões e conteúdos
calcados
em
exemplos
históricos
que
permitam
dar maior visibilidade à
companhias, relações entre
elas, perfil do artistas e de seus
repertórios, alcance geográfico
das temporadas, aspectos
estéticos, aspectos econômicos,
entre
tantos
outros
caminhos de investigação.
Considerando, todavia, que é
preciso estabelecer um recorte
condizente com a dimensão
deste texto, cabe delimitar a
análise, tratando do teatro
mambembe como lugar de
formação de artistas. Como
uma escola. E escola, aqui,
compreende a transmissão de
saberes sem professores nem
estruturas institucionais e
envolve aprendizados muitas
vezes baseados em estruturas
familiares. Trata-se de um
universo artístico que tem na
improvisação da cena e na
reconstrução constante de
companhias e espetáculos,
entre outras características,
suas maiores marcas.
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A escola
Com todas as suas
agruras e dificuldades o
mambembe é muitas
vezes um mestre para o
artista – ensina-o a luctar,
a soffrer e a vencer. É a
lucta pela vida.
O
mambembe
era
antigamente a escola
dramática dos artistas. Era
alli que eles iam buscar o
seu baptismo de arte, fazer
a sua iniciação. (BARROS,
1932, p. 46)
O autor do trecho acima é Rêgo
Barros, paraense, autor de
peças teatrais5, especialmente
revistas, mas, segundo ele
mesmo revela na obra “30
Annos de Theatro”, também
foi “ponto, contra-regra, actor,
ensaiador e diretor de cena”
(BARROS, 1932, p. 14). Não
é incomum encontrar em
depoimentos e registros sobre
o período, a alusão a este
acúmulo de funções e talentos.
Para
desenvolver
a
argumentação sobre artistas
e companhias deste momento
histórico, serão citadas outras
carreiras, destacando-se o
casal Ferreira da Silva e Celina
Ferreira. Ele, pernambucano.
Ela, baiana6. Ferreira da
5. Acesso a suas obras no link:
http://enciclopedia.itaucultural.
org.br/pessoa406258/regobarros
6. A carreira de Celina Ferreira
foi objeto de estudo de tese de
doutoramento defendida em
2013, no Programa de Pós
Graduação em Artes Cênicas da
UFBA, sob o título “O Sucesso e
o Sustento: a trajetória da atriz

Silva ou Ferreirinha, como
era
também
conhecido,
aparece
com
destaque
em notícias de jornais de
diversos pontos do nordeste
brasileiro, incluindo interior
e capitais, e em companhias
teatrais variadas, anos antes
do encontro com Celina que
aconteceu presumivelmente
no ano de 1923. Através de
notas do acervo da família,
foi possível inferir que o casal
não conheceu outro modelo de
trabalho que não o itinerante.
Modelo que, portanto, foi sua
primeira, talvez única, escola.
Mas escola, de que gênero?
Que tipo de espetáculo era
apreciado pelo público das
cidades por onde passavam e
permitia que eles seguissem
viajando e sobrevivendo? As
revistas, e sua verve cômica
e musical, apareciam na
imensa maioria dos recortes
dominando
o
repertório
das companhias em que
encontramos
Ferreira
da
Silva, atuando ou dirigindo.
Todavia, o artista é também
elogiado quando trabalha
em melodramas: “Ferreira é
ideal. Faz rir, sonhar, chorar,
recordar, viver. [...] No comico
arrebata-nos,
no
tragico
martyrisa-nos”7. Ainda que em
bonfinense Celina Ferreira (1902
- 2001)”. O conteúdo da tese, hoje
reorganizado em formato de livro
(já no prelo) será publicado no
primeiro semestre de 2021 com o
título: “A Saga de Celina: palco,
picadeiro e rádio na trajetória
de uma atriz nordestina”. O
estudo tem base principalmente
em acervo do casal, contendo
notas de jornal, fotos e roteiros
de rádio, cujos registros datados
vão de 1914 a 1934. Ferreirinha
faleceu em 1935.
7. (ROSAS...CADIG, p. 10) Faz-se
necessário breve esclarecimento
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menor número nas notícias
do acervo familiar estudado, a
presença de burletas, drama,
gênero trágico, monólogos,
cançonetas, números cômicos,
deuville, drama, palestra
humorística, indica que o
repertório
não
pertencia
apenas às companhias, mas
também aos atores que
precisavam estar aptos a
integrar diferentes formatos
cênicos atendendo à demanda
do público e criando uma
relação de identificação com
ele. De tal modo que, este ator
ou atriz poderia ser convocado
a apresentar-se sozinho (ou
em duetos) em ocasiões em
que fosse contratado para tal.
Retiro daqui uma equação
difícil de resolver.
A versatilidade do ator
Ferreira da Silva, tomado
como um, entre tantos ícones
do teatro itinerante brasileiro,
mais especificamente do que
circulou no nordeste, era
responsável por seu sucesso no
universo mambembe, ou ele
a construiu a fim de alcançálo? Imagino que a resposta
seja uma via de mão dupla. E
esse é um ponto fundamental
quando tratamos do teatro
itinerante entendido enquanto
escola. É plausível acreditar,
portanto, que a formação dos
artistas dava-se de acordo com
sobre as citações com a sigla
CADIG, que indica referência
à
Caderno
Digitalizado.
Este caderno foi resultado
de restauração de caderno
do acervo encontrado sem
condições de manuseio para
pesquisa, dada a fragilidade de
sua encadernação. Através da
restauração e organização em
novas páginas, que receberam
numeração, passou a integrar
fonte de pesquisa, sem perder o
status de acervo familiar.

a contingência dos percursos
e das demandas dos públicos
locais e suas preferências,
uma vez que, era preciso
atender a repertórios variados
em tempos reduzidos. Este
procedimento lhes garantia
uma intensa prática artística
e uma especialização técnica
capaz de fortalecê-los em
seus personagens e atuações,
vinculando-os mais e mais à
estas plateias que, sim, lhes
devotavam respeito, fidelidade
e ingressos pagos.
Cabe aqui citar a carreira
de
um
outro
artista
pernambucano, também ator
cômico, nascido em 1903
no Cabo. Barreto Júnior
(ou José do Rego Barreto)
conta, em sua trajetória - seja
integrando coletivos de outros
artistas, seja com sua própria
companhia, que incluía sua
esposa no elenco, tal como
ocorria com o casal Ferreira
da Silva -, com passagens
pelo Norte e Nordeste, bem
como por estados ao Sul e
Sudeste a exemplo do Rio
Grande do Sul e Minas
Gerais. Conforme entrevista
concedida ao SNT e registrada
na obra Barreto Júnior, o Rei
da Chanchada, de autoria de
Alexandre Figueirôa (2002),
sua primeira experiência como
ator foi através da companhia
Brandão
Sobrinho
que,
segundo o artista, “era uma
companhia itinerante. Passei
aqui pelo Recife e viajei até o
extremo Norte, fazendo parte
das operetas e comédias”.
(FIGUEIROA, 2002, p. 67).
Barreto Júnior consolidouse como importante nome
do teatro brasileiro, tendo
cruzado com diversos artistas
e companhias. É de se destacar

que ele, Celina Ferreira e
Ferreira da Silva trabalharam
juntos no ano de 1927,
conforme nota que data do
dia 20 de maio. A Companhia
era Conceição Ferreira que
levou à cena, no Theatro
Carlos Gomes, em Natal, o
espetáculo Foi Você.8 A estreia
da temporada, que acontecera
no início do mês de maio, é
documentada por Meira Pires
(1980, p. 176): “A ‘Troupe
Conceição Ferreira’, estreou à
noite do dia 7”. Ao descrever a
vida teatral de Barreto Júnior,
Alexandre Figueirôa, diz ter
sido ela:
marcada por viagens e
passagens por diversos
grupos,
ou
como
integrante de companhias
locais ou de outros estados
como
a
Companhia
Conceição Ferreira, uma
trupe de portugueses com
quem viajou por Minas
Gerais, antes de integrar
o elenco de Brandão
Sobrinho (FIGUEIRÔA,
2012, p.22)
Quanto à formação do ator
Barreto
Júnior,
pode-se
afirmar que se trata do modus
operandi da geração, do
período histórico e do alcance
geográfico, abordado neste
texto. Figueirôa (2002, p. 23)
o define como “autodidata,
como todos os artistas de teatro
de sua época”. Esta afirmação
coaduna-se com a proposição
aqui apontada que entende
os caminhos percorridos e
os encontros com artistas de
variadas companhias como
8. Também no elenco: Rosita
Paiva, Cynthio Celaio e Arthur
Paiva. (APLAUDIDA..., CADIG,
p. 42.)
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espaços de aprendizagem e,
mais além, como pilares de um
estilo de interpretação e uso
do corpo e voz que pode ser
identificado como uma técnica
popular, repassada entre
pares e, ao mesmo tempo,
personificada em cada artista.
Assim, “foi nas viagens pelo
interior, como mambembeiro,
que Barreto foi aprimorando
seu estilo de interpretação,
segundo ele próprio, depois de
muitos revezes.”
Estamos falando de um
momento histórico dominado,
em grande medida, pelo
bem humorado e musical
teatro ligeiro (em suas
várias modalidades) cujas
especificidades e exigências,
passando pela preponderância
da cena sobre o texto e diálogo
franco e direto com o público,
definem
sobremaneira
o
perfil dos artistas que nele
trabalham. Conforme relata
Ângela Reis (1999, p. 64),
no Rio de Janeiro, onde o
gênero se consolidou, - mais
especificamente na praça
Tiradentes,
famosa
pela
presença de muitos teatros e
pela oferta de múltiplas e ricas
montagens com numerosos
elencos -, “a produção de
espetáculos em série e a
inexistência de subvenções
ou patrocínios (que levava a
dependência econômica do
público consumidor) motivou
Arthur Azevedo a usar os
termos comercial ou indústria
pra designar a produção
teatral do período”.
De fato, as companhias
revisteiras que encontramos
em viagem pelas cidades do
interior, na passagem do
século XIX ao XX, possuem
não apenas menor porte,

como em cada cidade que se
apresentam, no momento em
que se apresentam, são as
principais ou, via de regra, as
únicas atrações. A alternância
de espetáculos, entretanto, é,
tal como na capital carioca, eixo
fundamental de suas práticas
profissionais. Mudar de cidade
significava adaptar repertório.
Talvez para substituir colegas
que ficavam pelo caminho,
ou incluir atrações e textos
que tivessem apelo junto ao
público local. Eis que restava
aos atores e atrizes aprender
observando e praticando junto
com os mestres, que eram seus
próprios colegas ou parentes.
O ensaio era a aula. A aula, era
o ensaio. Tudo isso possui uma
articulação indubitável com
o circuito que as companhias
percorriam. Era preciso ceder
aos gostos locais, em função
da dependência dos ingressos.
Não
conseguir
recursos
poderia significar desmanchar
ou reestruturar o grupo e/ou
o repertório já ensaiado ou,
ainda pior, não ter como voltar
nem prosseguir, desistindo do
roteiro anteriormente traçado.
Esse caráter formativo foi
vivenciado
por
artistas
famosos em todo país. Sobre
esse assunto diz o personagem
Frazão: “O culto da arte
pode existir e existe, mesmo
num mambembe. Os nossos
primeiros artistas - João
Caetano, Joaquim Augusto,
Guilherme
Aguiar,
Xisto
Bahia - todos mambembaram,
e nem por isso deixaram
de ser grandes luzeiros do
palco”. Eis aqui o esforço do
empresário em dar prestígio
à arte mambembe com a qual
trabalha. Afinal, o mambembe
está no passado dos grandes
nomes do teatro de seu tempo.

Arranjos e rearranjos,
Improvisos, adaptações,
sobrevivências
Neste tópico será abordado
o
frequente
montar
e
desmontar de companhias,
trupes ou coletivos artísticos
através de alguns exemplos
encontrados nas referências
bibliográficas
consultadas.
Rego Barros (1932) relata em
sua autobiografia:
A Companhia com que comecei
foi organizada no Pará,
seguindo d’alli para Manáos
e em seguida para Parahyba
do Norte. Na terra de João
Pessoa soffri o primeiro revéz
na minha carreira teatral.
A Companhia dissolveu-se,
por não haver publicidade
para os seus espectaculos
e ficamos todos a pão e
laranja como se diz na
gyria teatral. Da Parahyba
ao Norte tive de vir por
terra – a pé, a cavalo e
de trem – conforme as
finanças permitiam até
Pernambuco. Saltei em
Recife, sem recurso de
espécie alguma. Estava
alli
trabalhando,
no
Theatro Santa Isabel,
uma companhia do actor
empresário Moreira de
Vasconcellos, da qual
era estrella a atriz Luiza
Leonardo. Na noite em que
cheguei, a companhia dava
a primeira representação
de uma revista local, com
o título O Lamarão.
Consegui ingressar nessa
companhia, como contraregra, e com ella vim à
Bahia e depois a Victoria,
no Estado do Espirito
Santo. (BARROS, 1932, p.
12)
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Destaque-se, neste relato, o
fato de que a companhia fora
formada no Pará, partindo,
portanto, do norte e não do sul
e apontando para percursos
que fogem do padrão em geral
apontado para o mambembe
brasileiro. E esse, não deve ser
o único exemplo.
Noutra autobiografia, Mario
Ulles, homem de teatro
que trabalhou em diversas
companhias, principalmente
como ponto, mas também
como ator e empresário, relata
experiências de organização
de companhias com objetivo
exclusivo de excursionar, e
seus posteriores desmanches
e reagrupamentos, formando
novas companhias:
Estamos
em
1917.
Recebo uma carta de
Romualdo
Figueiredo
para viajarmos o Norte
em Associação. Aceito.
Embarcamos de início
para Campos. Faziam
parte do grupo Álvaro
Costa, Córa, Júlia Diniz,
enfim, vários colegas.
Fizemos a viagem mais ou
menos; porém, na altura
de Paraíba para Natal, cai
um temporal que fez com
que Álvaro Costa, Córa e
filhos se desligassem da
Companhia e fixassem
residência
em
Natal.
Confesso que eu também
pensei fazer o mesmo.
[...] Enfim, fizemos até o
Pará. Saiu um, outro e, por
último, eu. Dissolveu-se a
Companhia, e para sair,
apelei para um Grêmio que
tinha lá da Cruz Vermelha.
(ULLES, 1954, p. 36)
Anos depois, nova turnê.
Segue o relato:

Fizemos o Norte do
Brasil. Mas o Quintela
se apaixona por alguém,
e já sabe o que acontece
a todo empresário que
tem por amante artista
de teatro. Quando ví que
a cousa estava feia, saí da
Companhia e ingressei
no Recreio, na Empresa
Otília Amorim – Pedro
Dias – João Martins. Soube
depois que o empresário
Quintela
acabou
representando a “Revista
21”, e êle que fumava
charutos
comerciais,
acabou fumando charutos
palhaços.
De
tanga,
dissolveu a empresa,
vendendo
o
material
a
Leoni
Siqueira,
empresário e ator do
Norte. (ULLES, 1954, p.
45) (grifos meus)
Destaco os nomes de Leoni
Siqueira e Otília Amorim,
que, assim como Ulles,
também trabalharam com o
casal Ferreira da Silva. Otília
Amorim é atriz renomada e
mais tarde viria a ser artista
de rádio, tal como Celina9.
Em 1927 ela está em cartaz
com o casal Ferreira da Silva
numa turnê nordestina, mais
especificamente no Theatro
Deodoro em Maceió. Os
nomes em destaque num dos
recortes sobre esta temporada
são os de Ferreira da Silva e
de Otília10. Quanto a Mario
Ulles, é possível supor que o
9. Segundo Mário Nunes (1956),
no ano de 1922, a atriz está no
apogeu. É nesta data que ela
organiza um novo “conjunto de
revistas” resultante da dissolução
da Companhia Henrique Alves,
tendo seu nome à frente.
10. THEATRO... CADIG, p. 30

encontro deu-se em Recife,
conforme notícia um jornalista
que assina com o provável
pseudônimo
de
Renan,
tratando de duas companhias
em trânsito:
Vamos falar das duas
companhias
que
se
exhibem no “Parque” e no
“Helvetica”. Ambas estão
ameaçadas de perder os
seus melhores elementos.
A “Regional” que seguirá
para a Parahyba no dia 12,
perderá Ferreira da Silva.
[...] Da “Colyseu” sabemos
que sahirão Loureiro e
o “ponto” Mario. Ora,
sendo Loureiro o primeiro
elemento masculino da
Companhia e o Mario um
excelente transmissor é
patente que uma crise virá
com certeza. O Ferreira
talvez substitua Loureiro.
[...] (RENAN, CADIG, p.
21).
Embora a troca não tenha sido
efetivada, conforme consta
noutra nota, o fato revela que
havia uma interlocução entre
artistas e empresários em
trânsito. Destaque-se o fato
de que os gêneros populares
em voga e a tradição de seus
personagens-tipo dentro das
companhias era um elemento
facilitador para a substituição
dos artistas.
Os exemplos citados, ainda
que poucos, revelam um vai
e vem que urge aprofundar.
Basta seguir investigando,
tendo como ponto de partida
qualquer artista com algum
destaque nas obras de caráter
histórico, biografias, notas na
imprensa ou depoimentos em
entrevistas, e chega-se a um
emaranhado sem fim.
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Considerações finais
Tratadas
com
relativa
abundância em biografias,
as
experiências
vividas
por artistas, empresários
e
companhias
que
mambembaram pelo país
entre o final do século XIX e
primeiras décadas do século
XX, guardam semelhanças
em todo o país. Os roteiros de
circulação envolvem percursos
curtos e grandes jornadas.
De “sul a sul”, de “sul a
norte”, de “norte a norte...”.
A
investigação
esboçada
aqui merece ser desdobrada
em múltiplas e numerosas
pesquisas. O enfoque dado às
experiências ocorridas a partir
do “norte”, ou envolvendo
sua interlocução com as
companhias vindas do sul
considerando a realidade da
região nordeste, traz consigo
a importante necessidade de
afirmar os estudos sobre as
artes cênicas na região.
O esforço empreendido aqui
esteve pautado no interesse
de ampliar o debate sobre o
teatro itinerante no Brasil do
período em questão, pondo
em discussão o componente
aleatório e aventureiro a
ele atribuído, bem como
a desconfiança sobre o
comportamento dos artistas
(até sobre sua idoneidade, em
muitos casos) e a displicência
associada à sua atuação
profissional, tão correntes no
trato sobre o tema. O sentido
pejorativo,
tantas
vezes
conferido ao mambembe
conjumina-se com as já comuns
rejeições ao teatro ligeiro
a partir do entendimento
dos “homens letrados” do
país. É preciso compreender

porque a despeito de toda a
grita contra ele e de todas as
dificuldades encontradas na
estrada, o teatro mambembe,
especificamente
revisteiro
e também melodramático,
seguiu avançando, a despeito
das dificuldades enfrentadas,
que, como visto, não foram
poucas.
É fundamental, portanto,
apontar para um fazer
teatral, que em determinado
momento do teatro brasileiro,
estabeleceu-se não apenas
como uma saída para artistas
sem opção em busca de recursos
quando em sua cidade já eram
escassos - como em geral é
exclusivamente entendido -,
mas também, e especialmente,
como um fenômeno artístico
e empreendedor que merece
ser estudado tendo em vista
seu funcionamento intrínseco.
Aqui foram tratados aspectos
tais como: capacidade de
adaptação, flexibilidade na
formação de companhias,
velocidade na montagem de
repertórios e a construção de
um modo de atuação pautado
na prática e no convívio
pertinentes à estrada. Mas,
há muito mais a investigar. É
preciso trazer à tona nomes
de artistas e empresários com
visibilidade local e nacional,
companhias,
roteiros
de
viagem e as respectivas cidades
visitadas, práticas cênicas,
textos, canções, empresários,
táticas empresariais e modelos
de administração, estruturas
familiares, entre outras tantas
abordagens. Eis, porque é
preciso reiterar que as formas
teatrais
itinerantes,
não
devem ser entendidas como
um apêndice, mas um eixo
fundamental no processo

de construção do edifício
teatral nacional, em seus
aspectos históricos, que segue
incompleto,
ainda
sendo
erigido.
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No sertão de Euclides da Cunha tem teatro
– a cidade, os grupos e seus modos de produção e gestão artística -

Carla Aparecida Lucena Soares

Serra da Santa Cruz. Foto: Alfredo Júnior.

E

uclides da Cunha, na
Bahia, é uma cidade do
interior do Estado que abriga
os grupos de teatro Farinha
Seca, Farrapos e Foco. Esse
município, inicialmente, foi
nomeado de Cumbe1 (1898),
por causa da comercialização
1. Cumbé em tupi-guarani significa ¨chato, longo e achatado¨
disponível em< https://www.dicionarioinformal.com.br/significado/cumb%C3%A9/35745/>
acesso em: 20/01/2020

local de uma cachaça que em
termo popular significava
biongo ou povoado. A partir
de (1933) homenageia o
escritor de Os Sertões2, dado
fato histórico da Guerra
2. Os Sertões é um livro do
escritor e jornalista brasileiro
Euclides da Cunha, publicado
em 1902. É considerado como
o primeiro livro-reportagem
brasileiro. Trata da Guerra de
Canudos, no interior da Bahia.
Euclides da Cunha presenciou
uma parte da guerra como
correspondente do jornal O
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de Canudos (1896 – 1897),
ocasionada na região.
Esses grupos de teatro estão
localizados neste município
que faz parte do Território
de
Identidade
Semiárido
Nordeste II (NE II) fazendo
limite com Municípios de
Monte Santo, Novo Triunfo,
Quijingue, Cansanção, Cícero
Estado de S. Paulo. Disponível
<http://www.dominiopublico.
gov.br/download/texto/
bv000091.pdf>. Acesso em 20 de
dezembro de 2019)

Dantas, Jeremoabo, Canudos
e Banzaê.
Euclides da Cunha possui uma
vida cultural intensa, embora
a institucionalização seja
tímida, uma vez que não existe
pasta da cultura específica no
município e o apoio financeiro
destinado pela prefeitura local
geralmente é concentrado
para realização de shows de
músicas no mês de junho
(festejos juninos) ou setembro
(aniversário da cidade).
Entre as ações culturais locais,
além dos grupos de teatro
que existem há mais de vinte
e cinco anos, destacam-se
os equipamentos culturais
como o Centro de Artes e
Esportes Unificado - CEU,
no qual possui uma sala para
apresentações com som e
iluminação próprios, Casa
de Cultura de Euclides da
Cunha, com espaço expositivo,
salas para ensaio e sala
para apresentações; praças
públicas com anfiteatro a céu
aberto, auditórios de escolas
públicas, além de grupos das
linguagens da dança, capoeira,
música, circo, audiovisual,
literatura, artesãos, artes
visuais e agentes culturais
como produtores e gestores
que realizam suas ações, em
sua maioria, com apoio do
comércio local.
De onde esses grupos
são - artistas de teatro do
Sertão na Bahia
O ano de 2007 foi de
mudanças no entendimento
para as políticas de cultura nos
Territórios de Identidade (TI)
da Bahia, com a criação de
uma Secretaria de Cultura do
Estado (SECULT) empenhada

em colocar a cultura no
centro das discussões para o
desenvolvimento das artes.
Na ocasião, o interesse era
reverter o quadro histórico
de poucos investimentos do
Estado no campo da cultura,
em especial no interior e
assim apoiar os artistas e
consequentemente promover
o
desenvolvimento
dos
TI. Nesse contexto, podese afirmar que a política
territorial
foi
percebida
através das ações de fomento,
com a utilização dos editais
como principal ferramenta
de
descentralização
de
recursos financeiros e da
institucionalização da cultura.
Em se tratando dos grupos de
teatro de Euclides da Cunha,
a criação de uma Secretaria
de Cultura do Estado (2007)
representava a possibilidade
de continuidade das atividades
de teatro, é nesse momento
também que os Grupos
de Teatro de Euclides da
Cunha promovem o Festival
de Teatro no município,
idealizado, inicialmente, pela
Companhia Teatral Farinha
Seca e também participam de
intercâmbios com o Festival
de Teatro Amador da Bahia
(FITA), que ocorria de modo
itinerante, ou então no
Festival Ipitanga de Teatro
(FIT), que ocorria em Lauro
de Freitas. É nesse momento
ainda que artistas de grupos
do interior do Estado foram
indicados a prêmios a exemplo
como Braskem de Teatro, em
Salvador, considerado maior
prêmio para as artes cênicas
no Estado.
Os grupos de teatro foram
um dos precursores para
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movimentação
artística
da cidade. Embora tantos
outros movimentos culturais
existissem e ainda existem,
esses
grupos
estavam
crescendo de acordo a
institucionalização da cultura
com formação de empresa,
elaboração de sede, busca de
formação no campo da cultura
e entendimento burocrático
em assuntos relativos a apoio
cultural para desenvolvimento
de suas ações.
Nesse contexto, a Companhia
Teatral Farinha Seca (2000),
Farrapos Companhia de Teatro
(1995) e a Cia Teatral Foco
(2003), são destaque entre
os grupos artísticos da cidade
levando em consideração os
modos de trabalhos de cada
um, que são distintos entre
si, pela capacidade de gestão
compartilhada, pelos impactos
que cada uma promove na
cidade e seu entorno, pelo
trabalho ininterrupto, por
sua equipe fixa desde sua
fundação, pelos modos de
intercâmbio e diálogo com os
Territórios ao seu redor.
Os grupos de teatro do
sertão – Farinha Seca,
Farrapos e Foco
Em Euclides da Cunha, um dos
primeiros grupos de teatro de
destaque da cidade se chama
Companhia Teatral Farinha
Seca (2000). Esse grupo traz
em suas características de
atuação formas marcadas por
uma poética inspirada em
grandes autores do teatro, da
literatura e do cinema nacional,
seja do imaginário nordestino
de Ariano Suassuna, seja
da excentricidade e dramas
épicos de Nélson Rodrigues,
além disso, o grupo estimula a

leitura e a escrita em projetos
de intercâmbio em outros
territórios3,
ocupação
de
escolas e espaços de educação,
entre muitas ações que visam
o aprendizado para as artes.
Em seu repertório, o sertão
está presente, local em que,
originalmente, o grupo surgiu
e permanece até hoje, embora
seus
integrantes
estejam
espalhados por outras cidades
da Bahia. Em sua última
formação fixa, o grupo foi
composto por seis atuantes
que se desdobravam para
realização de toda produção.
Foi a partir de 2007 que o grupo
se tornou mais articulado
para o desenvolvimento dos
seus trabalhos, passando a
compreender seu entorno se
reconhecendo como um grupo
sertanejo.
A Farrapos Companhia de
Teatro (1995) é a companhia
mais antiga no município,
inicialmente era ligada à igreja
católica, possui um repertório
que dialoga com temas dos
mais diversos gêneros teatrais,
em especial à comédia,
tragédia ou tragicomédia. Esse
é um grupo que se reconhece
como artistas do sertão e
também dialogam com temas
e autores reconhecidos, como
Graciliano Ramos e João
Guimarães Rosa. Atualmente,
3. O projeto mais marcante do
grupo, fora dos palcos, é o projeto
casa de farinha. Realizado com
apoio da Secretaria de Educação
do Município de Quijingue –
Ba (Território de Identidade
do Sisal). Esse projeto era
realizado em escolas públicas,
para estimular a leitura e
interpretação de texto. Desse
projeto surgiram grupos e

a formação está composta
por oito artistas, que ocupam
também as funções de
produção e técnica de seus
espetáculos.
O terceiro grupo de teatro em
destaque na cidade é a Cia
Teatral Foco (2003), diferente
dos demais, sua poética está
debruçada nos temas da Guerra
de Canudos, tendo criado
espetáculos sobre a poética,
com textos originais derivados
de pesquisa do diretor Carlos
Carneiro. Esse grupo é mais
participativo quanto às gestões
públicas (Estado e Município),
estando sempre atentos aos
temas das políticas culturais.
Entre os três, esse é o grupo
que, atualmente, mais realiza
atividades nos palcos, embora
nesse momento catastrófico,
dado a pandemia da COVID-19
no mundo, as ações estejam
suspensas.
A Farinha Seca, Farrapos e
Foco receberam prêmios ou
foram contemplados com
ações da SECULT e FUNCEB.
Em destaque para a Farinha
Seca que já foi pontinho de
cultura,
já
desempenhou
trabalhos no PROJOVEM44
Cultura, do Mais Educação e
Teatro Para Todos nas cidades
de
Quijingue-BA,
Cícero
Dantas-BA e Fátima-BA. Em
Euclides da Cunha, as práticas
e modos de realização de ações
de teatro, em sua maioria são
autônomas e conta, desde o
surgimento, com o apoio do
artistas de teatro na cidade, nos
quais conquistaram prêmios em
festivais amadores em cidades
da Bahia. O projeto existiu de
20006 a 2013 (nota do autor).
4. O Programa Nacional de
Inclusão de Jovens. Do Ministério
da Educação.
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comércio local e das escolas
públicas.
Até 2009, quando uma ação
artística tinha data para
estreia, os membros dos
grupos ou coletivos, iam em
escolas públicas convidar, de
sala em sala, pessoas para suas
plateias. A direção também, por
muitas vezes, disponibilizava
de
compartilhamento
de
internet, de salas de aula
para ensaios em horários que
estivessem disponíveis, sem
contar que nenhum grupo ou
agente cultural nunca pagou
impostos ou algo referente a
ocupação desses auditórios.
O Educandário Oliveira Brito
(EOB)5 é um exemplo a ser
abordado, os três grupos
de
teatro
mencionados,
nascem nessa escola, por
meio do interesse da direção
da ocasião (2000), que
incentivou e motivou o tema
entre os alunos, sendo aí a
educação fundamental para
o surgimento e permanência
desses grupos, no início de
suas carreiras, na cidade.
Em linhas gerais, a Farinha
Seca, Farrapos e Foco,
promoveram
ações
que
5. O Criado em 1963. Quando
da sua fundação atendia
a uma clientela de Ensino
profissionalizante, o curso de
Magistério.
Posteriormente,
passou a atender ao Ensino de
1° grau, hoje Fundamental II e
ao curso de Contabilidade. Sua
característica mais marcante é
ser uma instituição de grande
porte, sendo a maior escola do
município e também da Núcleo
Territorial de Educação (NTE
19). Atualmente atende a uma
clientela de Ensino Médio e
Médio Normal, tendo em média,
1800 alunos.

atingiram todo entorno em
que estavam inseridas, são
mais de vinte municípios
que receberam ações de
teatro, produção técnica e
gestão:
Adustina,
Antas,
Banzaê, Cícero Dantas, Cipó,
Coronel João Sá Euclides da
Cunha, Fátima, Heliópolis,
Jeremoabo,
Nova
Soure,
Novo Triunfo, Paripiranga,
Pedro Alexandre, Ribeira
do Amparo, Ribeira do
Pombal, Santa Brígida, Sítio
do Quinto, Canudos, Monte
Santo,
Cocorobó,
Araci,
Cansanção, Conceição do
Coité, Queimadas, Quijingue,
Retirolândia,
Santaluz,
Serrinha, Teofilândia, Tucano,
Valente.
Atualmente, esses grupos
realizam suas ações de modo
espontâneo,
sem
apoio
financeiro seja do Estado
ou Município que apoiou
no alavancamento de suas
ações entre 2007 e 2015. Os
grupos de teatro abordados
neste artigo, têm ou tiveram
reconhecimento local e ou
Territorial e consequentemente
contribuíram
para
o
desenvolvimento das artes
no Território em que estão
inseridos.
Euclides da Cunha já possuiu
dez grupos de teatro6, que
6. Cumbe Sem Major (1985-1987),
Farrapos Companhia de Teatro
(1995),
Companhia
Teatral
Farinha Seca (2000), Companhia
Teatral Alma de Aprendiz (20012009), Companhia Teatral Foco
(2003), Companhia Teatral Arte
Brasileira (2003-2009), Filhos
do Sol (2005-2010), Grupo
Oxente (2005-2009), Companhia
Teatral Saída de Emergência
(2006) e Bandú de Teatro Nielson
Anjos (2011-2013).

surgiram, entre 1985-2000,
em sua maioria, oriundos de
Escola Pública. As produções
teatrais
realizavam
suas
ações com cobrança de
ingresso,
inicialmente
a
preço popular de R$ 1,00
(um real), depois seguiu até
R$ 10,00 (dez reais) com o
passar dos anos. Esse espaço
não possuía equipamentos
de som ou de luz, e os grupos
providenciavam o aluguel para
realizarem suas ações. Durante
o período de realização de
atividades no EOB, esses
movimentos artísticos de
teatro
reivindicaram
um
centro de cultura, no qual o
município se comprometeu
em construir. Após apelos dos
grupos, majoritariamente de
teatro, a prefeitura municipal
constrói uma Casa de Cultura
e nomeia a sala de espetáculos
de Nielson Anjos7. Essa sala
possui 80 lugares, palco
italiano e foi inaugurada em
2014.
Historicamente, o primeiro
grupo de teatro, de que se
tenha notícia em Euclides da
Cunha, tem data de fundação
em 1985, com o grupo Cumbe
sem major. Seus integrantes
foram reunidos pelo diretor na
época, Toninho Bahia, o qual
tinha interesse em realizar
ações contra o poder público
coronelista da época, o então
Major Antonino8. O grupo
existiu, de 1985 até 1987 e se
7.
Diretor-fundador
da
Companhia
Teatral
Arte
Brasileira,
falecido
após
atropelamento em Euclides da
Cunha, em 2010.
8. Primeiro desbravador do
vilarejo Cumbe que se elevaria
como Município. Disponível<
https://www.museudocumbe.
com/2007/10/histria-deeuclides-da-cunha_25.html
>.
Acesso em: 11/01/2020
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desarticulou por falta de apoio
local e incentivo municipal.
Após um hiato de dez anos,
surge a Farrapos Companhia
de Teatro, oriunda da igreja
católica. Mais tarde, com
provocação da direção do EOB
surge a Companhia Teatral
Farinha Seca (2000) e a Foco
Companhia de Teatro (2003).
Com o desejo de realizar seus
espetáculos, e a ausência de
mão de obra específica, os
integrantes de cada grupo
assumem as funções técnicas
também. Quem é diretor atua,
quem atua costura o figurino,
quem costura o figurino
produz o espetáculo, quem
produz opera luz e iluminação.
É uma cadeia produtiva que
caminha de mãos dadas.
Companhia Teatral
Farinha Seca
A Companhia Teatral Farinha
Seca além de ser um grupo de
teatro é produtora cultural.
Sua fundação está datada em
27 de março de 2000, marco
do dia mundial do teatro e do
circo. Entre suas demandas
estratégicas em Euclides da
Cunha, o grupo realizou, entre
2004 – 2010, o Festival de
Teatro de Euclides da Cunha
e entre 2006-2013 promoveu
o Projeto Casa de Farinha –
Núcleo de Iniciação Teatral no
município de Quijingue (BA).
Além disso, o grupo desde a
sua criação é responsável por
encabeçar projetos de grande
porte em Euclides da Cunha.
Tais como espetáculos Juninos
e a Paixão de Cristo.
Dentre as realizações mais
relevantes,
diz
respeito
a organização interna no

Farinha Seca. Foto: Tide Foto-Arte.

qual trata-se dos modos de
organização
do
coletivo.
Cada ator e atriz e a direção
possuem mais de uma função.
Na última formação, Cleilton
Silva além de ator é roteirista,
Carla Lucena atriz e produtora,
Vinícius José é ator e lidera
ações junto com a produção,
Daiane Campos é atriz e
tesoureira, Alfredo Júnior,
que é o fundador do grupo,
acumula mis funções. Ele é
diretor, produtor, iluminador,
captador
de
recursos,
sonoplasta,
preparador
corporal e figurinista. Já
Ednael Marcos além de ator é
iluminador, técnico de som e
luz, chefe de palco.

para
o
desenvolvimento
sociocultural
de
uma
comunidade economicamente
modesta, direcionada para
crianças e adolescentes de
escolas públicas. Esse grupo
em sua trajetória, foi premiado
diversas vezes entre 2003
e 2012, Carla Lucena como
atriz, recebeu os prêmios
de Coadjuvante e melhor
atriz cerca de quatro vezes,
Alfredo Júnior de Melhor
diretor, produtor, figurinista
e sonoplasta no Festival de
Teatro Amador da Bahia
(F.I.T.A) e no Festival de
Teatro de Euclides da Cunha.

Entre as ações do grupo, o
projeto Casa de Farinha de
iniciação teatral foi o mais
estruturante, já que contribuiu

A Farrapos Companhia de
Teatro (1995) possui vasto
repertório no qual valoriza a
história do sertão e da caatinga.

Farrapos
Companhia de Teatro
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Esse grupo ainda é precursor
na escrita e em textos autorais.
Entre eles estão as obras Quem
Matou Ester (1998), Farrapos
I e II (1998-1999), Nosso
Nome é Confusão (1999),
Maracangalha I e II (2001
- 2002) ABC do Nordeste
Flagelado (2014).
Entre as ações consolidadas do
grupo está o Festival de Teatro,
que é calendarizado e ocorre
há quatro anos desde 2016,
suspenso atualmente devido
da pandemia da COVID-19,
com apoio, majoritariamente,
do comércio local. Sua
programação
contempla
espetáculos
de
teatro,
oficinas de teatro e dança
para iniciantes, além de
intercâmbios que envolvem
municípios que fazem fronteira
com Euclides da Cunha.

O diretor da Farrapos, Jean
Fabrício (Bolinha) é pedagogo
e professor do ensino médio
e superior. No grupo, ele
desempenha diversos papeis,
como a direção, sonoplastia,
iluminação,
produção.
Atualmente,
do
elencofundador, faz parte do grupo
Aline Silva e Tamires Silva,
que são trabalhadoras da
educação e do comércio local.
Ambas além de atuar, realizam
as funções de produtoras e
figurinistas no grupo.
O fundamento da Farrapos,
em sua trajetória nos palcos,
parte em contar a história
do Sertão ou em histórias
épicas como álbum de família,
baseado em Nélson Rodrigues.
Este grupo já foi premiado em
festivais no interior do Estado,
pelo Fórum Intermunicipal
de Teatro Amador da Bahia.

Atualmente lançou o prêmio
Fátima Maria para artistas de
teatro da cidade de Euclides da
Cunha.
Companhia Teatral Foco
Em quase dezesseis anos
de ações contínuas voltadas
para teatro, a Companhia
é a única que realiza ações
ininterruptamente.
Carlos
Carneiro é o diretor-fundador
do grupo, o qual foi criado
por pessoas de sua família,
esposa, cunhada e filhas.
Os integrantes eram Dirna
Ribeiro, Mony Lima, Rosely
Ferreira, Catrine Ribeiro,
Camila Ribeiro, Clara Ribeiro.
Com o passar dos anos, o tema
mudou de foco e o grupo passou
a se interessar exclusivamente
pela cultura dos Sertões e os
desdobramentos da obra de

Farrapos Companhia de Teatro. Foto: Funceb / Tiago Lima.
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Euclides da Cunha, de mesmo
título. No período em que o
grupo se debruça, em acionar
atividades sobre o sertão,
são elaborados diálogos com
a Universidade do Estado
da Bahia (UNEB – Campus
XXII) e são ofertadas oficinas
de formação para população
carente dos distritos de
Euclides da Cunha.
A Foco se destaca ainda por
ser um grupo cujos textos
são autorais. Carlos Carneiro
é o responsável pelas obras
Fantoches (2007), Os Bregas
e Chiques (2008), Infância
Roubada (2010), O Diferente
na Escola (2011), A Fábula
Inversa (2012), Sonhos de um
palhaço (2015), Entre a Cruz e
a Espada (2017), Maria retira
antes (2018), Clarice (2018),
Canudos: Memórias de Maria
Domingas (2018 até a presente

Companhia Teatral Foco. Foto: Carlos Carneiro.

data). Esse grupo, entre os
dois citados anteriormente, é o
que mais circulou em cidades
do estado da Bahia e fora dele.
Considerações Finais
A Companhia Teatral Farinha
Seca, Farrapos Companhia
de Teatro e a Cia Teatral
Foco, entre outras coisas,
desenvolvem ações artísticas
que também fundamentam a
vida cultural local. Esses são
grupos de teatro oriundos
do sertão, que residem no
sertão e que existem de acordo
com o desejo de realizar sua
matéria-prima, o teatro. Isso
fica evidenciado através da
resistência desses grupos e
seus modos de atuação na
cidade, seja pelas suas formas
de reinvenção e de manutenção
com o intuito de realizar seu
trabalho regularmente, de
qualidade para todos.

Essa é uma motivação
presente em cada um desses
grupos, independentemente
de sua poética e modos de
atuação no mercado artístico,
a Farinha Seca, Farrapos e
Foco têm como referência uma
forma de gestão colaborativa
e coletiva, que é crucial para
continuidade e existência
desses grupos, sem apoio ou
incentivo financeiro.
O desenvolvimento de um
trabalho ético e comprometido
com o teatro de grupo são
marcantes na trajetória dos
três grupos de Euclides da
Cunha, que apesar de todas as
dificuldades, distanciamentos
e descontinuidades, seguem
afirmando uma identidade e
modos de existências próprios
de uma produção cultural do
Sertão da Bahia.
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MEMÓRIAS

ANSELMO SERRAT

Nasceu no Rio de Janeiro,
em 12 de agosto de 1948
e, desde cedo, envolveu-se
com linguagens artísticas.
Através da fotografia chegou ao cinema como diretor de fotografia, teve a sua
própria produtora, a Focus,
onde coproduziu os filmes
Ladrões de Cinema (1977),
de Fernando Coni Campos e
O rei da Vela (sobre a famosa encenação realizada por
José Celso Martinez)
Mudou-se para São Paulo e
na capital paulista frequentou a Academia Piolin de

Circo e integrou o Grupo de
Circo-teatro Tapete Mágico que o trouxe para várias
apresentações em Salvador.
E foi no Circo que se acendeu a paixão que o acompanhou toda a vida. Casou-se
com a jornalista e artista
circense Verônica Tamaoki
e aterrissaram em Salvador
em 1984.
Pelo amplo trabalho de
“cidadania no picadeiro”,
através do Circo Picolino,
do qual foi fundador e articulador por toda a vida, o
artista e educador foi con53

templado com o título de
Cidadão Baiano, da Assembleia Legislativa do Estado
da Bahia, em 2007. Anselmo foi pioneiro na do circo
social na Bahia, em parceria
com o Projeto Axé e a Fundação italiana Ágata Esmeralda. À frente da Companhia de Circo Picolino, ele
fez turnês pelo Brasil e pela
Europa, com espetáculos focados na cultura baiana e de
nomes como Gláuber Rocha, João Ubaldo Ribeiro,
Gregório de Mattos e Caetano Veloso.

Foto: Sillvana Marques

Lu iz Ca rlo s
Va sco n ce los

EN
TRE
VIS
TA

O

Centro Cultural Piollin, na Paraíba, denominado assim desde 2005, nasceu como Escola
Piollin, em 1977, quando um grupo de atores ocupou salas abandonadas do convento
Santo Antônio, na cidade de João Pessoa, estabelecendo, não com pouca luta, um espaço para o
desenvolvimento de suas atividades de estudo e de produção teatral. A escola iniciou sua trajetória
com uma imensa vocação para a formação e a pesquisa. A sua história está profundamente
mesclada com o Piollin Grupo de Teatro que, desde seu nascedouro, busca desenvolver uma
linguagem teatral própria e experimental através da pesquisa de diversas manifestações artísticas
e com a história de um dos seus principais articuladores e criadores, Luiz Carlos Vasconcelos.
O ator e diretor, juntamente com Everaldo Pontes e Buda Lira, formam um núcleo de atores
que, além da preocupação com a pesquisa e experimentação cênicas, atuou de forma decisiva no
campo da formação de crianças e adolescentes, tornando a escola um ponto de convergência da
chamada produção cultural alternativa, entre final da década de 1970 e início da década seguinte.
A Boca de Cena entrevista, neste número, Luiz Carlos Vasconcelos, um dos criadores e articulador
do Piollin que completa, neste, ano 44 anos de atividades, e fala sobre fatos importantes de sua
carreira como ator de teatro, cinema e TV, como diretor de espetáculos, pesquisador e também
como o palhaço Xuxu. Aqui ele relembra fatos importantes de sua trajetória e de sua vida,
a ameaça de despejo da Escola Piollin. Fala também dos “Experimentos Dramáticos” – Ações
que transcorriam em áreas urbanas (experimentos externos) e na sala de espetáculos da Escola
(experimentos internos) e que investigavam prioritariamente, a relação ator/espectador. E ainda
a importância de sua relação com o Odin Teatret e Eugênio Barba, a repercussão que causa o
espetáculo Vau da Sarapalha para ele e o Piollin, seus planos e inquietações. Sua conversa franca
e generosa rendeu um entrevista não apenas sobre o profissional dedicado ao teatro mas sobre
suas lutas, seu entendimento sobre a vida e sua relação tão apaixonada pelo palco.

Elenco do espetáculo Suassuna – O auto do Reino do Sol. Foto: Elisa Mendes.
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Paulo Atto – Vamos começar
pelo início de tudo que foi a
criação da Escola de Teatro
Piollin. Como se dá este gênese
na sua vida como marco de
uma trajetória de mais de 40
anos?
Luiz Carlos Vasconcelos –
Eu acho que a coisa é meio
imbricada, como se o meu
movimento
me
levasse
ao Piollin e que o Piollin
fosse o instrumento para
as coisas andarem como
andaram.
Éramos
muito
jovens, eu Everaldo, Edilson,
e resolvemos sair de casa e
estudar teatro. Nesta fase,
eu montei minha primeira
direção, o espetáculo O Aborto,
e ganhamos o festival estadual
de teatro. Este primeiro lugar
nos dava direito a participar,
em Salvador, do Festival
Nacional de Teatro Amador
e aí ganhamos também, e
tinha um prêmio de 30 mil
dinheiros, não me recordo qual
era a moeda de então1, isso foi
em 1976, e a repercussão foi
grande. Recordo que Macksen
Luiz, crítico de teatro do Jornal
do Brasil e a Tania Pacheco do
jornal O Globo falaram sobre
a montagem. Foi impactante
para nós. Resolvemos que ao
invés de dividir os 30 mil, eu
e Roberto Cartaxo que éramos
os protagonistas com um coro,
investiríamos na criação de um
espaço para nós. A disposição
do público na peça era uma
verdadeira arapuca, o público
ficava dentro desta gaiola, e
houve um certo festejo em
torno da montagem, e isso nos
deu uma força e resolvemos
investir num espaço, aí vem
outra influência muito forte,
1. Editor: a moeda era o Cruzeiro.

que foi o diretor Marcus
Siqueira, de Pernambuco, com
o qual fiz algumas oficinas
e que tinha um teatro em
Olinda que conseguiu com
D. Helder Câmara que cedeu
um casario em Olinda para
ele. Ali, ele fundou o Teatro
Hermilo Borba Filho, e eu ia
ver as estreias de Marcus, e fui
muito influenciado por esta
ação de guerrilha cultural, e
assim fomos procurar o bispo
na época na Paraíba pois havia
um convento da diocese que
havia sido cedido ao estado,
o IPHAN deveria fazer o
restauro e recuperação de toda
a área. Eu e o Everaldo Pontes
decidimos ir, à noite, olhar
o espaço e encontramos ali
muitos carros, ou seja, aquilo
era um motel a céu aberto, com
os casais dentro dos carros.
(Risos) E Dom Jose, o bispo,
nos disse que, oficialmente,
o espaço estava cedido ao
Estado e que não poderia
autorizar a ocupação por nós.
Bem, no outro dia chegamos
ao local, havia então uma
moradora próxima do portão
e entramos no espaço dizendo
a esta moradora que éramos
da Secretaria de Educação e
que iriamos implantar uma
escola de teatro no local.
Ocupamos o espaço com esta
estratégia de guerrilha cultural
e não podemos esquecer que
estávamos em plena ditadura.
E em 27 de março de 1977,
dia mundial do Teatro,
abrimos oficialmente a escola
organizada com o dinheiro
do prêmio que ganhamos no
festival em Salvador no final
do ano de 1976. Pelo meu
entendimento é o primeiro
espaço alternativo da cidade
de João Pessoa naquela

56

época. Então as ações que vão
acontecer aí irão abrigar todos
os nossos sonhos. E não havia
planejamento nenhum porque
éramos muito incompetentes
para isso, então as coisas
aconteciam organicamente. Eu
era o presidente da Associação
Paraibana de Teatro Amador
– APTA e eu desenvolvi várias
ações. E sendo sempre muito
ligado à questão da formação,
achava que todo o investimento
tinha que ser na formação. Até
porque eu também precisava
desta formação, então os livros
que eu tinha eu levava para o
sertão onde desenvolvíamos
muitas ações, cursos, oficinas.
Perambulei com uma caravana
pelo interior da Paraíba e
levava uns livros que tinha
encontrado no Rio de Janeiro.
Fizemos estas ações todas
e encontrei muitas crianças
entre 09 a 14 anos no interior
do estado, em Cajazeiras,
Pombal e Souza que faziam
teatro e decidi uni-las na
Piollin e assim nasceram
os Encontros Estaduais de
Teatro de Grupos Jovens, de
onde saiu Marcélia Cartaxo,
Nanego Lira, Eliezer Filho, ou
seja , foram cinco encontros
sem dinheiro, sem subvenção
de
nenhuma
ordem,
a
classe ajudava com o pão e
alimentos, com a colaboração
de minha família, meu irmão,
minha irmã de criação que
traziam comida para os
participantes, Eduardo Egito,
Fernando Teixeira. Era muito
empolgante. Começamos a
trazer jovens de outras cidades
para estes encontros.
PA – Entretanto houve
problemas com este primeiro
espaço de ocupação, tentativas

de despejo, pressão de toda
ordem, como foi isso e como
vocês atuaram para enfrentar
estas questões?
LC - Na época, o Ministro da
Cultura, Eduardo Portella, foi
instado pelo IPHAN e pelo
governador do Estado, Burity2,
a exigir a nossa saída imediata
do espaço para que o IPHAN,
então ligado ao Ministério
da Educação, pudesse fazer
a recuperação e restauração
do imóvel e todo o conjunto
arquitetônico muito bonito
conhecido como o barroco
praieiro. Nós deixamos claro
que não iríamos sair e começa
uma pressão para nos expulsar
do local. Logo iniciamos uma
campanha no estado inteiro e
recebemos o apoio do interior
através dos grupos de crianças
e jovens. O governo então
propõe alugar um casarão no
centro da cidade por seis meses.
A gente era jovem mas não
era burro. O que aconteceria
quando terminasse o contrato
deste aluguel? Não aceitamos
esta proposta. Só aceitávamos
sair para uma coisa efetiva,
um novo espaço. Todo este
movimento era documentado
em fotos, em filmagens em
super-8, e então eu reúno todo
este material e saio de João
Pessoa para o Rio de Janeiro
de ônibus para encontrar o
ministro da educação que
estaria presente num evento
no Real Gabinete Português
de Leitura. E eu consigo falar
com o ministro após o evento
2.
Tarcísio
de
Miranda
Burity (João Pessoa, 28 de
novembro de 1938 – São Paulo, 8
de julho de 2003) foi um jurista,
político, escritor e professor. Foi
deputado federal e, por duas
vezes, governador da Paraíba.

com muitos seguranças em
volta. O ministro ouve meus
relatos entrecortados e me
diz: “Encontre comigo depois
de amanhã em Brasília”. E
sai. Imagine que eu tinha ido
de ônibus de João Pessoa até
o Rio de Janeiro e ele me diz
isso. Como eu iria sair do Rio
de Janeiro para Brasília?
Mobilizamos muitos amigos
e conseguimos comprar as
passagens de ônibus e fomos.
Chegando lá somos recebidos
pelo
Ministro
em
sua
residência oficial no Lago Sul.
Porém, antes de irmos para
este encontro telefonamos ao
jornal Correio Brasiliense e
terminamos por ir de carona
para a casa do ministro na
Kombi do jornal com os
jornalistas. Criamos pressão
de toda ordem. E o ministro
Eduardo Portella se encantou
com o projeto. Chegou a

afirmar para nós que só tinha
conhecido de algo deste
gênero no exterior, na Europa.
E na nossa presença liga para o
governado Burity e diz “estou
aqui com o pessoal da Escola
Piollin, acabei de conhecer
o projeto deles e te liguei pra
dizer governador que, a partir
de hoje, o projeto da Piollin é a
menina dos meus olhos” disse
assim com estas palavras. E
ainda pediu que ele resolvesse
a questão do espaço da Piollin
de
maneira
satisfatória
como condicionante para
liberar os recursos para o
IPHAN restaurar o conjunto
arquitetônico.
Voltamos
como heróis para a Paraíba.
Um dia depois de chegarmos,
o governador nos chama
a seu gabinete, determina
que se faça um contrato de
comodato para um outro
espaço. O próprio IPHAN, que

Ator Servílio Holanda como cachorro. Foto: Adalberto Lima.
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já havíamos procurado em
Brasília nos sugeriu a área do
antigo Horto Simões Lopes
que estava sem uso e onde
poderíamos ser realocados. Foi
então elaborado um contrato
de comodato de 20 anos e
naquele momento a gente
tinha tanta força política que
conseguimos pôr uma clausula
que só começaria a contar os
20 anos de cessão de uso após
a restauração dos três imóveis
que haviam naquela área. E,
até hoje, não concluíram a
restauração. E lá estamos há
43 anos.
PA – Então estabelecidos,
definitivamente, qual ou quais
foram os projetos que foram
desenvolvidos aí? Qual a linha
de atuação predominante
deste grupo neste período e
quais as aprendizagens que
permaneceram dentro do
espirito do seu trabalho.
LC – Este espaço, finalmente,
surge e vamos realizar a parte
mais preciosa do meu período
de investigação. Eu estava,
extremamente, ligado no que
acontecia no mundo naquele
momento e você tinha o agit
prop, as intervenções, havia
uma ousadia naquele momento
e todos iam para as ruas, para
espaços não convencionais,
rompendo a quarta parede
do palco italiano. E tendo
conhecimento de tudo isso e
contaminado por toda esta
onda criei os experimentos
dramáticos. Talvez o título
não fosse o melhor. Estes
experimentos eram criados
num dia e realizados no outro,
não tinham títulos, recebiam
números. Assim experimento
dramático número 1, 2 e assim

sucessivamente. Realizamos
quinze
experimentos.
E
posso afirmar que foram
ousadíssimos.
PA – E qual o exemplo desta
ousadia que você possa citar?
LC – Havia um festival que
era realizado na Paraíba do
qual discordávamos porque
não havia uma clareza nos
princípios que norteavam a
seleção dos grupos, esta coisa
contaminada pelos governos
locais.
PA – E que, lamentavelmente,
existem até hoje.
LC – Sim, existem até hoje. E
nós criamos uma intervenção
realizada na porta do teatro
onde estava sendo realizado
o festival, o Teatro Juteca,
no bairro Cruz das Armas3
em João Pessoa. A gente se
caracterizou de meninos de
rua, conhecidos então como
“cheira cola”, capturamos
alguns ratos que haviam no
espaço da Piollin, que era uma
prédio muito antigo, e soltamos
estes ratos na calçada do
teatro. A ideia era que cada um
de nós caracterizado de “cheira
cola” seguiria um destes ratos.
No caminho para o teatro,
casualmente, encontrei um
gato morto, resolvi levar o
gato para incorporá-lo à nossa
intervenção. Carrego pelo
rabo, com um papelão, o gato
morto e levo comigo. Então
toda esta ação ganhou uma
simbologia muito forte. Os
3. Nos anos 1960, nasceu o
movimento teatral no bairro
de Cruz das Armas, em João
Pessoa. Na mesma época, surge
a Juventude Teatral de Cruz das
Armas (Juteca).
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ratos soltos, o gato morto, os
“cheira cola”. Algumas pessoas
acharam que tínhamos matado
o gato. Chamaram a polícia.
Foi um tumulto e quase fomos
para a cadeia. Esta narrativa
é para dar um exemplo das
muitas ações que fizemos.
Outra oportunidade houve
uma fusão da Universidade
da Paraíba com o Governo
do Estado e eles resolveram
fundir as duas orquestras
das instituições, criando a
Sinfônica da Paraíba. Isso
com apresentação no adro da
Igreja de São Francisco que
era exatamente em frente ao
prédio que havíamos ocupado
com o Piollin, na área de
frente ao convento. O maestro
Eleazar de Carvalho veio de
São
Paulo
especialmente
contratado para reger a nova
orquestra com a sinfonia
Eroica de Beethoven (Ludwig
van Beethoven) acompanhada
de tiros de canhão e tudo mais.
E isso aconteceu no auge da
campanha para defender
a permanência do Piollin
naquele espaço. Vieram então
muitas crianças e adolescentes
que já estavam envolvidos
conosco do interior do estado.
Eu me vesti de palhaço e com
esta criançada invadimos o
concerto alguns minutos antes
dele começar. Os seguranças
atônitos tentavam nos pegar
e escapávamos. Eu então subo
no púlpito do maestro e com
seu microfone começo a fazer
um discurso sobre a nossa
situação. Uma senhora cheia
de colares grita. ”E porque
você não vai embora?”. Houve
uma gritaria geral, a criançada
animada com tudo aquilo
cantando e dançando. Eram
realmente ações muito ousadas

e arriscadas naquele momento
e tudo isso contribuiu para que
pudéssemos avançar numa
pesquisa que desse um rumo
para o meu teatro, para o meu
trabalho de criação.
A pesquisa sonora, por
exemplo,
na
qual
eu
vou chegar em Vau da
Sarapalha, compondo aquela
ambientação sonora a partir
da junção das ações sonoras
dos atores, desde o pio de
uma pássaro, até o espirro do
cachorro, a mão espalmada
que mata um mosquito, um
sopro na fogueira nasce dessas
vivências. Fomos reunindo
estes registros sonoros, o
percussionista
Escurinho
foi arrematando estes sons
com a percussão das panelas
até que nasce a melodia
que ele toca no marimbau4.
Esta pesquisa surge destes
experimentos. Num deles, eu
reuni três atrizes: uma jovem,
uma madura e uma idosa
cada uma em uma cama sem
nenhum texto juntando os
sons produzidos pelas ações
delas. Uma na cama folheando
um livro (slack... slack...),
outra sentada escovando o
cabelo e a escova batia no
espelho da cama (toc...toc..)
e a atriz mais velha sentada
na cama movimentando os
pés dentro de uma bacia com
água, jogando a água de um
pé ao outro (chuá...chuá...).
Estes sons tinham como
ideia chegar numa melodia.
Cheguei a convidar alguns
músicos da orquestra, como
o violoncelista e o violinista,
para arrematar este processo
4. O marimbau é um instrumento
tocado com uma baqueta
que percute suas duas cordas
enquanto um vidrinho se desloca
pelo seu braço.

numa canção, mas eles não
aceitaram e ficamos com
este processo nos ensaios
que não foi levado a termo.
Retomo essa ideia em Vau da
Sarapalha. Falo tudo isso para
mostrar que este início com
estas experimentações, esta
investigação, foi que deu início
ao meu trabalho de encenação.
PA – Eu, como espectador
do espetáculo, o qual vi três
vezes, percebi ali este alto
grau de experimentação e
também notei muitos dos
princípios da Antropologia
Teatral de Eugênio Barba e
características desta visão do
fato teatral. Antes de falar,
propriamente, do espetáculo
gostaria de saber como se
deu este encontro com o Odin
Teatret, o já lendário grupo de
Eugênio Barba e seus atores,
com sede em Holstebro, na
Dinamarca, e quais revelações
dentro deste âmbito o seu
trabalho adquiriu.
LC - Acredito que em 1985
ou 1986, quando estava
morando no Rio de Janeiro,
soube através da imprensa,
que haveria uma palestra de
Eugênio Barba no Instituto
Italiano de Cultura e que
também haveria uma oficina
que ele daria para trinta
diretores no dia seguinte. Na
verdade, quando li a longa
entrevista dada pelo diretor
italiano à imprensa falando
da Antropologia Teatral, eu
percebi que aquilo era tudo
que eu estava investigando.
Então, pensei: “eu tenho que
ouvir este homem”. Vou ao
Instituto Italiano de Cultura
e, realmente, a fala de Barba
confirma tudo que havia
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pensado. Aquela fala me
demoliu e ao mesmo tempo
me reconstruiu e me encheu
de vida. Me deu a certeza que
o teatro estava ali, existia de
fato, estava vivo. E resolvi que
faria a oficina no dia seguinte,
mesmo sem estar inscrito.
E quem estava inscrito? A
nata dos diretores de várias
partes do país, do Rio estavam
Moacir Góes e Aderbal Freire
Filho, todos os diretores
importantíssimos do Rio e
de outras partes do país que
correram para fazer a oficina.
No dia seguinte, cheguei uma
hora antes do horário previsto
para o início dos trabalhos e,
concidentemente, entro no
elevador com Eugênio Barba.
Aproveitei então para dizer
a ele que de todas as pessoas
que estavam ali para fazer a
oficina eu talvez fosse a que
mais precisava.
Veja que
pretensão a minha! (Risos)
Ele logo me pergunta se estava
inscrito e eu disse não. Ele faz
um gesto: “Então, não!” Mas
eu não desisto. Ele vai para a
sala da Oficina. Fico no hall de
entrada, as pessoas começam
a chegar. Percebo uma
senhora do apoio preparando
uma bandeja com cafezinhos
para os participantes. Veja a
minha petulância. Vou até a
senhora e me disponho a levar
a bandeja, a senhora permite,
entro na sala com a bandeja
de cafezinhos nas mãos. Fico
na mesa do lado oposto de
costas para o diretor italiano.
E fico ali arrumando a mesa.
Na verdade, só queria ouvir
a oficina. Queria continuar
a ouvir Barba. De repente,
tocam nas minhas costas,
quando viro era o próprio
Eugênio apontando para mim

Vau-da-Sarapalha. Foto: Adalberto-Lima.

a porta de saída. Então eu saio
mas não desisto, pego um sofá
do hall de entrada arrasto para
frente da porta e pensei: vou
escutar a oficina daqui de fora.
Quando eu sento no sofá, vem
Eugênio Barba e fecha a porta.
Eu me dano a chorar.
PA – Mas você termina indo
para a Dinamarca, para a sede
do Odin Teatret, em Holstebro,
como foi que isso aconteceu ?
LC – Contei toda a história
da oficina que não consegui
assistir a uma pessoa do
grupo de Eugênio e ela disse
para escrever uma carta e
que ela seria a portadora, e
que entregaria minha carta
pessoalmente a ele. Fiz uma
longa carta que foi entregue

ao diretor. Desta maneira
fui avisado que haveria uma
Oficina da Roberta Carreri5,
em Holstebro, na sede do Odin
Teatret. E decido que tinha que
participar desta oficina. Então
começo a me movimentar pra ir
para a Dinamarca. Dei entrada
num pedido de passagem
para Dinamarca no antigo
INACEN6, fiz uma reserva
5. Roberta Carreri é atriz,
professora e escritora. Nasceu
em 1953 em Milão, Itália e se
reúne ao Odin Teatret em 1974
durante a estada do grupo em
Carpignano, Itália.
6. O INACEN – Instituto
Nacional de Artes Cênicas foi a
primeira instituição criada na
área de artes cênicas do país,
ainda dentro do então MEC
– Ministério da Educação e
Cultura, em 1981.
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na antiga VARIG7. Era uma
Oficina para 30 atores de todo
mundo e do Brasil só tinha eu.
Então me ligam do INACEN
para dizer que a minha
passagem havia sido aprovada,
como eu tinha a reserva, ficou
resolvido a questão do bilhete
aéreo. Porém, o curso custava
500 dólares e eu não tinha
esse dinheiro para pagar a
inscrição. E ainda tinha que
levar dinheiro para minha
alimentação, durante um mês
inteiro. A família toda se reuniu
e de várias contribuições
levantou-se 400 dólares. Isto
para você ver como minha
família era rica. (Risos)
7. A Viação Aérea Rio-Grandense,
mais conhecida como Varig, foi uma
companhia aérea brasileira fundada
em 1927 e extinta em 2006.

E lá fui eu para Dinamarca
sem ter o dinheiro para pagar
a oficina. Fui na cara de
pau. Na primeira reunião de
Roberta com os atores em que
explica o funcionamento do
trabalho, logo após eu revelo
a ela que infelizmente eu não
tinha o dinheiro para pagar a
Oficina. Ela ficou um minuto
parada olhando para mim sem
dizer nada. Depois disse que
todos os meus companheiros
de oficina estavam pagando
e as condições seriam iguais
para todos. Logo, ela faria
uma reunião com o grupo
do Odin para decidir como
resolver. Uns dois dias depois,
ela me propôs uma solução.
Na verdade, eu pagaria, mas
com minha força de trabalho.
Ou seja, todos os serviços
neste período que o Odin
necessitasse de mão de obra, eu
faria os serviços e desta forma
pagaria a Oficina. Seja pintura,
costura, todos os serviços que o
grupo necessitasse terceirizar
eu assumiria estas funções.
E assim foi feito. Lembro
de ter costurado dezenas de
capas para almofadas de uma
arquibancada que eles tinham
para a turnê do espetáculo
Judith de Roberta (Carreri).
E este trabalho era feito nos
pequenos
intervalos
que
tínhamos de descanso aos
domingos e após as 22:00
dos outros dias. Meu grupo
da oficina descansava e eu,
geralmente chorando de dor e
de angústia, numa Holstebro
cinza e fria de inverso rigoroso,
trabalhava. Eu costumo dizer
que na Dinamarca eu morri
e renasci. Mas, tudo isso foi
importantíssimo para mim
porque esta vivência e o
aprendizado na Oficina, este

contato com a Antropologia
Teatral, propiciaram uma
visão que veio desembocar no
Vau da Sarapalha.
PA – Chegamos ao ponto.
Aproveitando
que
você
tocou no espetáculo Vau da
Sarapalha, claro que numa
entrevista dessas contigo
este tema é completamente
obrigatório. O espetáculo,
certamente, é um marco
que inaugura uma nova fase
de sua trajetória criativa e
profissional, podemos falar
de um Antes de e um Depois
de Vau da Sarapalha na sua
carreira. Uma obra que em o
sertão na alma e na estética e
que levou 20 anos em cartaz.
LC – Eu tinha lido o conto
Sarapalha, de Guimarães
Rosa, ainda no meu curso
de Letras na Universidade e
pensava em fazer dele um filme,
um curta, sobretudo pela figura
do cachorro que, no cinema,
é tranquilo de fazer. Mas, em
teatro, pensava que não seria
possível. Quando volto da
Dinamarca, a prefeitura estava
reformando o teatro e o Piollin
já havia ganhado o comodato
do espaço. Pensei em montar
o projeto do Sarapalha que
antes achava que era para
cinema. Foi a Antropologia
Teatral que me fez ver que
o cachorro do conto poderia
ser feito por um ator. E que
não precisava ser cinema, e
nem um teatro naturalista. E
aí surgiu Vau da Sarapalha
a partir do meu contato com
o Odin Teatret com toda esta
aventura. Quando, hoje, olho
para esta trajetória com o Vau
da Sarapalha, avalio que a vida
é muito generosa comigo. Que
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sou um cabra de muita sorte.
Não sei como explicar muito
bem, mas sinto que foi de uma
maneira orgânica, que a minha
pesquisa cênica seguiu e
ganhou novos matizes. A partir
de Sarapalha, eu começo a dar
muitas oficinas. Claro que os
atores encantados com aquele
espetáculo queriam ter aulas
com o seu diretor. Pegando
carona nesse sucesso ministrei
oficinas no Brasil inteiro e
algumas destas oficinas foram
decisivas para meu trabalho.
Porque experimentei muito
com os atores. Foi uma
oportunidade incrível. Vou
citar, por exemplo, três que
foram emblemáticas para
mim. Duas, em Salvador, e
uma em Porto Alegre. Em
Salvador, estava uma moçada
toda começando como Wagner
Moura, João Miguel, a Laila
Garin só para citar alguns
que depois despontariam
enormemente no cenário
nacional.
Nestas oficinas, eu estimulava
os atores a produzirem material
físico, corporal e vocal, e eu
abria esta oficina também
para assistentes de direção,
diretores, dramaturgos, toda
a técnica que envolve uma
montagem teatral que ficava
comigo, me vendo trabalhar
neste processo. E eles viam,
nos primeiros dias, os atores
trazendo material, incluindo
textos
e
canções
desta
dramaturgia pessoal de cada
um. E juntos com a equipe
técnica que nós fechávamos
um roteiro e encenávamos
uma mostra pública final.
Portanto, era um diretor
que, ao final de cada oficina,
estava experimentando uma
encenação. Era obrigado a

organizar e montar aquele
material dos atores muito
diversos, alguns geniais, para
exibir uma experimentação
compartilhada com o público.
No final, eu ganhei um
treinamento, experiência em
editar o material dos atores e
dali levar para uma encenação
final que poucos diretores
puderam experimentar. No
Rio Grande do Sul, a Oficina,
promovida pela Prefeitura,
reuniu a nata dos atores de
Porto Alegre. Tive atores
maravilhosos. Havia uma
cena que nunca vou esquecer.
Uma pena que já não consigo
lembrar os nomes do ator e
da atriz, que faziam um casal
de velhinhos. Lembro bem da
cena, era uma mesa grande e
o velhinho estava sentado na
ponta da mesa, a velhinha vai
tateando e o encontra, levanta
a saia e senta no seu colo
como quem vai transar com
ele porque todo aquele elenco
eram de filhos deles mas
nenhum prestava e assim eles
tentam fazer mais um filho na
esperança de um ente novo
e diferente. Esta cena era de
rasgar o coração de linda e feita
genialmente por esta dupla de
atores. Eu saía destas oficinas
empolgadíssimo. Na oficina
de Salvador, apresentamos o
resultado final nos jardins da
Escola de Teatro da UFBA.,
Como eram dois grupos que eu
não consegui juntar, um deles
chamei de Núcleo da Terra, e
o resultado foi tão interessante
que ficamos uma temporada.
No final, decidimos ir passar
todo o Carnaval juntos na
Chapada Diamantina, que foi
quando conheci a região. E um
dia eu volto. Um dia eu volto!

PA – E a partir daí qual foi a
sua trajetória, seus caminhos,
suas influências?
LC
–
Neste
momento,
acontecem dois fatos muito
importantes. Um foi a fala de
Grotowiski em São Paulo e eu
saio da Bahia para participar
desse encontro absolutamente
imperdível. O outro evento
foi o ECUM, em Belo
Horizonte, onde eu assisto a
uma fala de uma professora
mineira sobre a obra de
Osman Lins, Avalovara, e
de como ele construiu este
romance considerado uma
dos mais experimentais e
geniais da língua portuguesa.
Certamente, difícil de ler e
que ele construiu a partir do
poema Sator.8 Enfim, esta
palestra onde eu conheci o
poema, a partir deste tabuleiro
que é o Quadrado Sator. E
formam várias tessituras estas
palavras latinas, exceto uma
que parece que é druida. E
ele conta no livro como este
poema foi construído. Na
hora em que eu escuto tudo
isso me nasce uma pergunta:
como revelar na cena teatral
estas várias estruturas? Isto
se revela como a continuação
da
experimentação
que
eu comecei com o Piollin
no
espetáculo
Retábulo,
inconcluso, que eu concluo
com A Barca dos Corações
Partidos. É como se eu tivesse
8. Poema Sator Arepo Tenet
Opera Rotas do poeta Alberto
Lins Caldas inspirado no
Quadrado Sator que trata-se de
quadrilátero onde são dispostas
estas cinco palavras formando
um palíndromo e cada uma
formadas por cinco letras que dão
vinte e cinco letras no total, cada
uma dentro de um quadrado.
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feito um estágio com esta obra
na Piollin, que eu não consegui
fechar e eu faço um mestrado,
digamos assim, com A Barca
e que vai dar certo. E qual é
a ideia deste projeto? Que o
espectador que está diante de
uma obra teatral é inteligente,
somos um público que estamos
informados
sobre
várias
manifestações artísticas que
vai desde as experimentações
de toda ordem em todas as
áreas da arte então é um
espectador que pode decifrar a
cena que é colocada diante dos
olhos dele.
A quarta cena de O Auto do
Reino do Sol, de Suassuna
(Ariano Suassuna), que tem
o coronel Antônio Morais e a
matriarca Eufrásia colocados
neste tabuleiro do poema
Sator que você entende que
ali é a sala do coronel e a sala
de dona Eufrásia sobrepostas
fazendo com que os dois
estejam no mesmo espaço
quando na verdade eles não
estão. Cada um está na sua
sala. Eles não se escutam e a
plateia é capaz de decifrar isso.
E se sente inteligente. “Eles não
estão se escutando”. Então,
essa alegria do espectador em
decifrar a cena e ao mesmo
tempo se perceber inteligente.
Eu acredito neste teatro. E
meu projeto cênico vai nesta
direção. Acredito que, até o
fim, eu seguirei trabalhando
neste projeto da cena como um
tabuleiro. Não posso prever
se vou continuar fazendo isso
mas neste momento é para
onde eu me encaminho. Que
é a busca de um teatro mais
complexo. Veja que estou
falando complexo, complec,
plic, este radicalzinho grego
que quer dizer dobra, plissado,
pregueado, complicado. Estes

plec, plic que quer dizer,
camadas, dobraduras, ou seja,
tem várias, e não é hermético,
fechado, não. É uma obra
em que você entra mas você
tem que ter calma e terá que
decifrá-la. Eu acredito neste
teatro e é a ele que eu estou
buscando.
PA - Falamos do teatro e de
suas buscas e caminhos dentro
dele. Mas, você é uma artista
de muitas trilhas e uma de suas
caminhadas o leva ao cinema,
queria que você falasse mais
sobre sua experiência com
a linguagem audiovisual,
inclusive você esteve bastante
na TV em telenovelas e
minisséries e queria que me
falasse sobre estas linguagens
onde o ator tem um espaço
muito importante de criação
e a relação delas contigo e
como estas linguagens se
comunicam com o teatro que
você realiza e planos futuros.
LC - Para mim, toda produção
audiovisual, seja cinema TV,
tem essa característica em que
eu estou sujeito e todos estes
veículos que transitam pela
via de um certo naturalismo. O
que interessa é que seja crível:
teus olhos estão ampliados na
tela do cinema, é algo enorme
que está com teus olhos ali
projetados no tamanho da
tela, não há como mentir,
qualquer coisa simulada é
detectada, qualquer produção
emotiva gera uma energia que
o espectador percebe, então
isso é muito evidenciado no
audiovisual. Seja na telenovela
ou no cinema. O que difere na
produção da teledramaturgia
e do cinema é o ritmo de
produção, porque na TV a
produção é muito rápida, em

série, é como uma fábrica que
tem que produzir um número
de capítulos num determinado
prazo. Isso, às vezes, pode
impedir um aprofundamento
maior que, geralmente, é
feito nos primeiros capítulos
quando se busca um cenário
especial para vender bem o
produto e hoje você já tem um
trabalho com preparadores
de elenco nas novelas e
sobretudo nas séries, onde se
investe muito. Falo pela minha
experiência em Aruanas9 e
Queridos amigos10. Todas as
séries são muito bem cuidadas,
com roteiros geniais, elencos
afinados.
Hoje, no cinema, também
ninguém vai de graça para um
set que não tenha passado dias
de ensaio repassando as cenas
e descobrindo como resolver
estas cenas com a câmera. Eu
agora estou trabalhando minha
primeira direção em cinema.
Devemos fazer isso no final
do próximo mês (de março). E
estou vivendo isso, querendo
mexer nisso. Eu quero muito
elaborar coisas, trazer esta
minha experiência do teatro,
dos padrões, da construção
sonora.
Estou
querendo
mostrar o desespero de um
9. Aruanas é uma série
de
televisão  produzida
pelos Estúdios Globo e lançada,
exclusivamente,
pelo
serviço
de streaming Globoplay, em 2019,
escrita por Estela Renner e Marcos
Nisti, com roteiros de Pedro de
Barros e Carolina Kotscho, sob a
direção artística de Carlos Manga
Jr. e direção geral de Estela Renner
10
Queridos Amigos é
uma minissérie a exibida pela Rede
Globo, em 2008, escrita por Maria
Adelaide Amaral, com colaboração
de Letícia Mey, dirigida por Denise
Saraceni, Carlos Araújo, Flávia
Lacerda e Vinícius Coimbra, com
direção geral de Denise Saraceni.
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personagem que vai encontrar
seu filho morto na praia, essa
corrida dele para encontrar o
corpo com o barulho da onda
que quebra, com o pio das
gaivotas que rasgam o céu, as
nuvens que passam, que eu
consiga construir uma melodia
da dor deste homem que corre
em direção ao filho morto.
Estou buscando a construção
da cena cinematográfica com
elementos não naturalistas
para que se sinta no cinema
que ali há uma elaboração,
uma
construção
poética.
Vamos ver se vai dar certo.
Isso é o que me interessa.
Eu acredito muito que o Teatro
não comporta mais, pelo
menos para mim, apenas o
ser naturalista como agora eu
estou aqui e você está aí, não,
não! Este corpo está elaborado,
a cena está montada de tal
maneira que possa amplificar
os aspectos poéticos, então se
eu conseguir trazer um pouco
disso para o cinema vai ser
lindo. É esta experiência que
vejo no teatro, no cinema, na
TV, que realmente interessa
ao ator. Se tem o ator, eu
quero estar e eu posso estar
para ter vivências e uma certa
experiência que a gente vai
adquirindo ao longo do tempo.
Acho que, hoje, eu estou um
pouco mais treinado para fazer
objetos audiovisuais, entende?
Alguns trabalhos anteriores
meus que eu revejo, digo pra
mim: “Valha-me, Deus!” Vejo
até com certo pudor, já não
faria mais assim. Mas, faz
parte da evolução de cada um.
E perceber isso é também um
pouco da minha construção. A
minha felicidade é essa: que a
vida aconteceu desta maneira.

MEMÓRIAS

GILDÁSIO AMORIM LEITE

Ator, dramaturgo e diretor
de teatro e cinema Gildásio
Amorim Leite formou-se na
Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia e
atuou em dezenas de produções teatrais e cinematográficas desde os anos 1960,
além de ter participado de
montagens de diretores
como João das Neves (Um

Homem É um Homem, de
Bertolt Brecht), José Possi
Neto (A Casa de Bernarda
Alba, de Federico Garcia
Lorca) e João Augusto (A
Morte de Quincas Berro
D’Água, de Jorge Amado)
no teatro;
No cinema, atuou em produções de Deolindo Checcucci e José Frazão (Akpalô,
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1970/1971), José Umberto
(Anjo Negro, 1972), Nelson
Pereira dos Santos (Tenda
dos Milagres, 1977), Walter
Salles (Central do Brasil,
1998) e Tuna Espinheira
(Cascalho, 2004). Foi professor de interpretação no
Centro Integrado Anísio
Teixeira, no bairro da Caixa
D’ Água, e ministrou oficinas teatrais em outros locais
de Salvador e em vários
municípios do interior do
estado.
Dirigiu os curtas documentais Tiro na Nuca e Voz da
Cidadania. Interrompeu a
produção de Os Pobres do
Campo, que seria seu terceiro filme como diretor, para
dedicar-se ao tratamento de
saúde. Sua última participação em cena foi no espetáculo teatral Tragédia do
Tamanduá, de 2010, com
texto e direção de Paulo
Tiago, seu terceiro filho, falecido aos 33 anos. O artista
desempenhou um papel importantíssimo para a formação e dinamização do teatro
em Vitória da Conquista,
sobretudo nas décadas de
1970-1980, e até o fim não
abriu mão de sua crença no
teatro como instrumento de
formação cidadã e libertação.

A germinação poética de um grão
pelas terras férteis do sertão baiano
Wilton Rafael Souza Magalhães e Marlúcia Mendes da Rocha

A

través de uma oficina
teatral,
em
2017,
realizada para preparar a
abertura do IV Festival de
Teatro da Caatinga, em janeiro
de 2018, na cidade de Irecê,
o diretor Paulo Atto conhece
o ator Marcos de Assis, aluno
da referida oficina. O ator
participa junto a um grupo
de mais 11 atores da região do
exercício cênico “O Sertão é o
mundo”. Alguns meses após do
festival, o dramaturgo e diretor
inicia a escrita do texto solo “A

Travessia do Grão Profundo” e
convida o ator para participar
do espetáculo. O processo
de preparação do texto se
desenvolve entre 2018 e 2019,
os ensaios foram realizados no
período de março a outubro de
2019 e a estreia da montagem
no mesmo mês em Irecê. O
espetáculo, realiza durante
todo o mês de novembro, uma
temporada no Teatro Gregório
de Mattos, em Salvador e ainda
se apresenta, em dezembro, na
cidade de Ilhéus, na Tenda do
Teatro Popular de Ilhéus.
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“A Travessia do Grão Profundo”
é a última produção da Cia
Teatral Avatar, consequência
de um longo trabalho de
entrega, estudos, pesquisa e
criações do grupo, fundado em
1987, a partir da montagem de
“A Confissão”, texto e direção
de Paulo Atto. O diretor
capitaneou o grupo desde sua
criação que desenvolveu suas
montagens a partir de textos
inéditos
do
dramaturgo/
diretor
ou
projetos
de
adaptações (com dramaturgia
de Atto) a partir de textos

literários, como foram os casos
de “Morangos Mofados”, de
Caio Fernando Abreu (1988)
e “Viva o Povo Brasileiro”, de
João Ubaldo Ribeiro (1989).
Ou ainda a partir da adaptação
de textos clássicos de W.
Shakespeare como nos casos
de “A Tempestade” (1993), “A
Herança de Macbeth”, (1997)
e “A Terra de Caliban” (1995),
estes textos e o material das
montagens, tanto iconográfico
quanto de imprensa, deram
origem ao livro “Desmontando
Shakespeare” (2012, Editora
Terceira Margem), que reuniu
ainda o texto e o memorial
da montagem de “Antonio y
Cleopatra : el desencuentro del
mirar”, encenado com o Grupo
Quasar, em Gijon, Principado
de Astúrias, na Espanha,

em 2000. Houve também
projetos especiais como “KAÔ
ou Primeiro Movimento para a
Origem”, espetáculo de dançateatro sobre o orixá Xangô
que, depois de sucessivas
temporadas na Bahia e
circulação em São Paulo,
apresentou-se em festivais,
mostras e circuitos por vários
países como EUA, Rússia,
Espanha, Portugal, Venezuela,
Colômbia, México e Equador,
em um período de tempo que
vai de 1991 a 2007.
A trajetória do grupo é
marcada pelos encontros com
vários diretores e companhias
em todo o mundo como o
Odin Teatret, com o qual o
diretor participou da ISTA
- Escola Internacional de
Teatro Antropológico, em
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1994, dirigida por Eugênio
Barba. Participou do Grupo
Videnes Bro (Ponte dos
Ventos) dirigido pela atriz
do Odin Teatret, Iben Nagel
Rassmussen (no qual um dos
atores então do grupo, Rafael
Magalhães, incorporou-se e
segue como membro efetivo
até hoje); esteve com o diretor
russo Anatoly Vassiliev, o ator
e diretor François Kahn, ligado
ao Centro de Pontedera na
Itália, que trabalhou anos com
J. Grotowski, dentre muitos
grupos de vários países.
O diretor cria, a partir de
todas estas referências e
das vivências com a própria
Companhia
Avatar,
uma
metodologia
de
trabalho
denominada
Composição
Corporal Dramática que reúne

não apenas um processo
de
treinamento
como
também uma metodologia de
abordagem para construção
da personagem a partir de
suas ações, gestos e partituras
de movimento, entendidas
como
ações
psicofísicas,
preconizadas tanto por K.
Stanislavsky, quanto ações
físicas, por J. Grotowiski. Esta
proposta de abordagem do
personagem por meio das ações
físicas geradas através dos seus
impulsos é uma das principais
características do trabalho
do diretor e da Cia Avatar

que terminou realizando uma
série de oficinas, workshops e
seminários em diversos países
com atores de diferentes
formações
e
contextos
culturais. Esta vasta produção,
evidentemente,
terminou
por decantar o processo e
enriquecer esta experiência e
proposta.
O trabalho de Composição
Corporal Dramática, como
define o dramaturgo e diretor,
em linhas gerais, baseia-se
em princípios sobre o fluxo
e refluxo das ações a partir
dos exercícios de bastões
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em movimento que ele
desenvolveu com seu grupo,
realizado, sempre a partir de
uma dupla de atores. Este é
o exercício marco da técnica
e base de todo o trabalho, a
partir do qual surgem diversas
outras linhas de abordagem do
movimento e da capacidade
de desenvolvimento de tônus
muscular, controle físico das
ações, exercícios de respiração
em
equilíbrio,
princípios
de retenção e resistência de
energia, fluência das ações
e um trabalho de voz que se
integra à partitura gestual
e sonora das montagens. É
com toda esta vivência que o
ator assimila corporalmente
e psiquicamente um ativo
papel na construção do
seu
personagem.
Esta
característica do processo
de montagem da Avatar
está presente em todo o seu
trabalho, mas sobretudo em
“KAÔ” e “A Terra de Caliban”,
como foi apontado pela
crítica e por vários outros
profissionais da cena em
diversos países e contextos
tanto acadêmicos quanto
de grupos e instituições. O
gestual coreográfico, a poesia
da encenação e um forte
domínio dos movimentos e
ações são certamente um dos
aspectos mais marcantes do
trabalho do diretor em toda a
sua trajetória.
No ano de 2010, a Cia de Teatro
Avatar cria na cidade de Irecê,
sertão baiano (distante 490
km da capital) um núcleo de
formação chamado de Núcleo
Caatinga, que a cada ano
investe na formação dos atores
da região por meio de oficinas,
seminários e montagens dos
“exercícios cênicos”, como
chama o diretor, além de

toda a efervescência que
trouxe o Festival de Teatro
da Caatinga, caminhando
para sua sexta edição. E,
assim, muitos atores têm a
oportunidade de participar,
a cada ano, das oficinas que
geram os “exercícios cênicos”
e até mesmo espetáculos. A
ideia do Núcleo foi, desde
as origens, a abordagem
dos
aspectos
e
temas
ligados à cultura sertaneja
sobretudo o seu imaginário
e o caráter simbólico de suas
manifestações. A dramaturgia
de todos as montagens é
desenvolvida pelo diretor/
autor. Em 2012, surgiu o
Festival de Teatro da Caatinga,
primeiro como um evento
regional, no entanto, em seis
anos, tornou-se um festival
internacional único no sertão
baiano, garantindo seu espaço
de representação de uma
estética do sertão.
O festival termina unindo
vários processos de formação
e a cada ano o resultado da
Oficina faz a abertura da
mostra oficial. Desta forma,
foram encenados: “O sertão
através de nossos olhos”
(2012), “Se Irecê tivesse praia”
(2010), “Do quintal eu vejo o
mundo” (2013), “Memórias”
(2015) (inspirado no universo
de Nélson Rodrigues) e o
“Sertão é o mundo” (2018).
Vale ressaltar que o exercício
“O Sertão através de nossos
olhos” se transformou num
espetáculo com vida própria
realizando apresentações fora
do festival, na própria região,
e na cidade de Lençóis dentro
da programação do Festival
de Arte e Cultura Popular de
Lençóis em 2014.
Um espetáculo de teatro é o
amálgama de pesquisas, ideias,

experimentos,
sensações,
vivências e sinergias que
findam com a obra que
assistimos no palco. É uma
travessia que só quem tem as
respostas para o que está sendo
visto são os criadores, desde o
autor passando pelo diretor,
atores e técnicos. Por técnica,
referimo-nos ao casamento
do figurinista, cenógrafo,
iluminador, sonoplasta e/
ou diretor musical. O público
certamente terá uma recepção
sua e irá contribuir para a
construção, ampliação dos
sentidos e significados, às
vezes, apontando novos planos
de leitura e descobertas no
meio de uma temporada.
Estas leituras em vários
níveis e planos do espectador
através das suas experiências
e de seu próprio repertório
ressignificam a obra abrindo
novas interpretações, o que
é muito interessante e rico
para os próprios criadores. A
recepção do público em cada
apresentação, em cada cidade
é de fundamental importância,
é como um diapasão que
possibilita chegar à nota, ao
acorde desejado.
“A
Travessia
do
Grão
Profundo” apresenta uma série
de narrativas que reconstroem
a trajetória do personagem
Zinho, interpretado pelo ator
Marcos de Assis, nordestino,
baiano e sertanejo oriundo da
cidade de Irecê, que é o grão
desse espetáculo que germina
nas terras não menos férteis
do sertão poético do autor e
diretor Paulo Atto através da
sua dramaturgia, e também da
própria vida do ator, como ele
mesmo afirma em depoimento
no excelente documentário
“A Construção da Travessia”,
o ator também realiza na sua
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criação um personagem que
respira e se alimenta de suas
experiências, inclusive pela
sua juventude adequada ao
narrador e assim os dois , ator
e diretor, constroem as suas
verdades pelas vias de suas
memórias.
Cada diretor, neste caso Paulo
Atto, que também escreve o
texto, traz na sua encenação
suas experiências e verdades
que são construídas através
da sua travessia pessoal no
universo do teatro e na vida,
das palavras, dos movimentos
e de sua vivência alimentada
de referências de outros
grandes criadores do teatro.
Fica evidente, ao assistir
ao espetáculo, toda a força
da dramaturgia onde ele
consegue tecer uma teia muito
sólida entre a sua imaginação
e fatos de sua própria vida.
O autor também já afirmou
que este é um dos seus textos
mais autobiográficos, e alguns
fatos da vida do próprio ator
convidado, como a perda
precoce do pai, já que, essas
dramaturgias pessoais se
fundem de uma maneira
tão profunda, que fica quase
impossível distinguir o que é
criação/ficção e o que é real na
história do personagem.
Por outro lado, a sensibilidade
da costura cênica de Paulo
Atto faz com que nós,
espectadores, não sejamos
apenas assistentes, mas parte
da obra e quando isso acontece
significa que o espetáculo, a
obra de arte, vai nos emocionar,
atingir-nos e nos conduzir à
travessia proposta. A direção
associada à atuação de Marcos
arranca do público emoções
incontroláveis. A técnica de
direção de Paulo Atto ensina o
ator a usar seus traumas, suas

dores emocionais, obsessões,
necessidade, seus sonhos
e desejos para subsidiar a
personagem em direção ao
seu objetivo de concretude
da atuação. A travessia que o
ator empreende faz com que
ele aprenda que os obstáculos
da vida de sua personagem
já estão nele e que podem ser
compreendidos e superados
pela representação no palco.
A encenação de Paulo mostra
a inteligência de um criador/
diretor que consegue unir
de forma muito precisa
a interpretação do ator,
e a cenografia sintética e
emblemática que deixa de
ser apenas um adorno para
converter-se, simbolicamente,
no território da caatinga no
palco que nos transporta
para a região semiárida do
nosso estado pela presença
de troncos secos de árvores
nativas, um grande galho
seco central de cabeça para
baixo, pedras, terra, uma
típica cerca de coivara, folhas
e esteira de palha. Simples e
bela ambientação cenográfica.
Os
figurinos
artesanais
elaborados por Shicó do
Mamulengo, de tecido cru,
cores neutras, couro e pele
de animais estão plenamente
integrados
totalmente
à
estética do espetáculo. Os
vários elementos cênicos,
dentre eles: as bruacas, caixas
para guardar mantimentos em
viagens feitas engenhosamente
a partir do couro bovino são
uma surpresa inusitada, uma
tradição que se perde a cada
dia no sertão da Bahia, que
retrata a beleza e o colorido da
simplicidade singela do povo
nordestino do sertão baiano.
A iluminação de Atto é um
elemento fundamental porque

é através dela que visualizamos
o sertão, é este signo teatral que
cria toda a atmosfera da região
nordestina e dela podemos
sentir a extrema quentura do
calor do sol, a brisa fresca da
noite e o brilho estonteante do
luar do sertão.
A trilha sonora, que foi
criada exclusivamente para
o espetáculo é certamente
um dos destaques, criação
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dos compositores e cantores
Luciano Salvador Bahia e
J. Velloso. Luciano assina
a direção musical e a trilha
possui composições de Jota
Veloso em parceria com o
diretor. Também na trilha
sonora há as participações
especiais do cantor Celo Costa,
da atriz Evelin Bucheger,
do maestro Ângelo Rafael
Fonseca e do Coro masculino

do Coral Ecumênico da Bahia
e do próprio J. Velloso, que
canta o Aboio final. As músicas
ambientais, incidentais e as
canções com as belas e poéticas
letras de J. Velloso nos tocam
profundamente
atingindo
nossos sentidos e recriando
sonoramente o sertão baiano e
sua escala rítmica, sua cantoria
melódica, mesclada a efeitos
eletrônicos utilizados com
maestria pela direção musical.
Marcos de Assis, ator desta
encenação solo, consegue
preencher com muita maestria
o palco somando-se a todos
os outros elementos do
espetáculo. Ele apresenta
ao público o paradoxo do
prazer e do risco e quando
entramos na articulação do
risco, conseguimos perceber
como, a partir de um estado
de desequilíbrio, podemos
desfrutar de uma ação que
transmite
uma
energia
fantástica. A personagem
Zinho é uma mescla da ficção
do texto de Paulo Atto, o sertão
e fatos da vida do próprio
ator que consegue realizar
uma
interpretação
física
simultaneamente
visceral,
delicada e precisa. Marcos,
com muita sensibilidade,
dialoga fisicamente com o texto
de tal forma que o espectador
consegue sentir-se envolvido
pelos
acontecimentos
ali
narrados,
mas
também
ligeiramente incomodado com
o que está vendo e sentindo.
As
interações
entre
as
palavras, os objetos cênicos,
a iluminação e a sonoplastia
estabelecem
diálogos
cortantes, duros, líricos e
diáfanos que nos permitem
enxergar além das imagens.
Tal dialogismo atravessa a

nossa percepção fazendo com
que cada um de nós consiga
enxergar a profundidade do
grão que atravessa nosso
imaginário. É impossível ficar
no lugar-comum de perceber
ou reconhecer o sertão por sua
pura secura e aridez. Da mesma
forma, o sertanejo como um
resistente ser áspero, severo
e rude. Marcos estabelece
em seu corpo uma paisagem
interna
contraditória
e
complexa e tenta permanecer
dentro dela e a direção de
Paulo possibilita-nos tornar
reais, em simultaneidade, as
múltiplas linguagens do palco.
Texto, ação, tempo, espaço,
personagens e história se
descortinam em momentos
singulares de emoção.
O Ator atinge com a sua
interpretação, através da
precisão coreográfica corporal,
onde um movimento está
precisamente ligado ao outro
formando uma partitura,
uma história, que, além
do texto dialoga, fala, se
comunica com o espectador.
Neste
ponto,
percebe-se
a evidente apreensão da
técnica
da
Composição
Corporal Dramática pelo ator
e portanto, sua identificação
e total entrega à proposta
do diretor/encenador em
sua abordagem física do
personagem
construindo
partituras sonoras, gestuais
e de movimento integradas
plenamente ao texto denso,
poético e imagético. O
trabalho relembra em muitos
momentos certas passagens
e construções das cenas de
A Terra de Caliban e KAÔ ou
primeiro movimento para
a origem, no modo como
os
elementos
corporais,
vocais e sonoros do texto são
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integrados formando uma
realidade cênica única.
O corpo entregue às vivências
do processo da Composição
Corporal
Dramática
desenvolve
determinadas
fluências e por outro lado
dão peso e “resistência” a
determinadas
ações
que
tornam os signos gestuais
equivalentes ao texto tornando
o “corpo como signo em ação”,
para usar uma expressão cara
ao diretor Atto, em que se
pese objetar o evidente risco
que o ator poderia ter corrido
se tivesse se perdido entre a
densidade da dramaturgia de
‘A Travessia do grão profundo’
e suas imagens, sobretudo
na cena A Carne, de partitura
corporal
extremamente
precisa. Por ser muito jovem
para o desenvolvimento de
uma personagem tão complexa
e pela proximidade pessoal
com os temas abordados,
certamente o ator enfrentou
o desafio de não parecer
a si mesmo representado,
e assim esperamos ainda
poder vê-lo em atuações em
outros contextos e propostas
cênicas onde seja possível
estar fora desta aparente
“zona de conforto” que esta
proximidade traz com a sua
própria realidade e identidade,
e crie oportunidades poderá
desenvolver uma trajetória
versátil e multifacetada.
Por outro lado, o corpo
também se apresenta como
território
deste
sertão
baiano, a corporalidade, o
falar sertanejo do ator, a
sua vivência do ambiente da
caatinga, do contexto cultural
do semiárido baiano, estão lhe
valendo como recursos que,
certamente, foram percebidos
pelo diretor na construção

desta territorialidade corporal
da sua encenação. Há a clara
percepção do projeto de
encenação do corpo enquanto
território cultural e da sua
relevância para a criação
desta realidade teatral que
possibilita refletir acerca da
relação entre o corpo-território
e a cultura, ou seja, “acerca da
corporeidade e das práticas
corporais que permitem a
construção de identidades
e
alteridades
múltiplas,
contextualizadas e por vezes
difusas, na confrontação/
relação entre o nós e o Outro.1”
Pois são nestas fronteiras:
1. PIEDADE, Ana (2017), “Corpos-território e a construção
identitária”, in Revista Migrações, dezembro 2017, n. 14, Lisboa: ACM, pp. 122-134.

Zinho/sertão, Zinho/cultura,
Zinho/ambiente, que sonho
e realidade moldam esta
travessia como uma viagem
interna e uma narrativa pelo
ambiente e os personagens
que o cercam.
FICHA TÉCNICA
Texto e direção: Paulo Atto
Ator: Marcos de Assis
Figurinos e Adereços: Shicó
do Mamulengo
Direção musical e Trilha
sonora original: Luciano
Salvador Bahia e Jota Velloso
Participações especiais na
trilha sonora: Celo Costa
(Canção de Brisa), Evelyn
Buchegger ( A Velha Donia),
maestro Angelo Rafael
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Fonseca e Coro Masculino
do Coral Ecumênico da
Bahia(Aboio), J. Velloso
(Aboio)
Orientação corporal com
máscara: Diana Ramos
Elaboração da máscara
teatral: Yoshi Aguiar
Iluminação e ambientação
cenográfica: Paulo Atto
Direção de produção: Anne
Alves
Produção Executiva: Érica
Vilela
Material gráfico e Design:
Adson Medeiros
Fotos: Jailson Silva

Do sonho à concretude: Edeltrudes Ferreira
da Silva e o (novo) teatro bonfinense1
Michel Silva Guimarães e Filipe Dias dos Santos Silva
O sonho realizado
far-nos-á feliz
quando esse sonho sonhado
é o sonho que se quis!...
[...]
Que nossos sonhos viajem
pelos jardins do viver
praticando a jardinagem
que se precisa aprender!
Sonho, Dorival Ferreira da Silva

Prólogo

M

ais antigo registro
dramatúrgico
do
Centro Norte Baiano, Amor
Fraternal (1917) converteu-se
em um catalizador de sonhos.
O único filho de Edeltrudes
Ferreira da Silva (1850 – 1929),
Dorival Ferreira da Silva (1926
– 2017), poeta, aqui, escolhido
como epígrafe, traduz na
poesia “Sonho” a concretização
de uma ideia onírica: a
implementação de um curso
de Teatro no semiárido baiano.
Parafraseando o poeta: a
prática da jardinagem, que
se precisa aprender, ocorreu
na publicação do texto da

1. Pesquisa institucional desenvolvida no Departamento de
Educação, Campus VII, da Universidade do Estado da Bahia,
pertencente ao grupo de pesquisa GruPANO - Grupo de Pesquisa
e Extensão em Artes Cênicas do
Semiárido Brasileiro.

peça; preservado ao longo de
décadas por seu filho, em sua
leitura dramática; realizada
pelos alunos da primeira
turma do curso, justamente,
nas ruínas que dariam lugar
ao nosso campus – no colégio
Estadual Senhor do Bonfim –,
e no trabalho de um jardineiro
que plantou, regou e/ou colheu
todas essas flores, o professor
Reginaldo Carvalho da Silva.
Prefaciador de Amor Fraternal
([1917]
2015),
produtor
de sua leitura dramática,
idealizador do curso de
Licenciatura em Teatro e
seu primeiro coordenador,
Reginaldo Carvalho da Silva
viu sua biografia encontrar
com a desses outros dois
bonfinenses. Esse encontro,
contudo, não foi casual ou
predestinado, mas fruto da
jardinagem de Carvalho da
Silva, Regi para os próximos,
enquanto
historiador
do
circo e do teatro bonfinense.
Bem poderiam Edeltrudes,
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Dorival e Reginaldo serem
avó, pai e filho, não fosse o
último já ter outra grande
filiação na genealogia artística
bonfinense, o seu avó Zé da
Almerinda.
Essa genealogia com os Ferreira
da Silva, dá-se, contudo;
é verdade que pulando
uma geração, no amor pelo
melodrama, gênero no qual
escreveu Edeltrudes e sobre
o qual pesquisou Carvalho da
Silva. Extremamente popular
no século XIX, o melodrama,
enquanto termo, surgido
aproximadamente em 1795
(THOMASSEAU, 2005, p.
20), perpetuou-se, enquanto
gênero, ao longo da história.
Várias de suas características
paradigmáticas
foram
mapeadas por Carvalho da
Silva no prefácio da primeira
edição de Amor Fraternal
([1917] 2015):
Amor Fraternal tem todos
os ingredientes de um
bom melodrama: oposição

entre vício e virtude, defesa
da honra, valorização de
sentimentos considerados
nobres, pressentimentos,
segredos
de
família
envolvendo
crianças,
cartas
reveladoras,
providência
divina
e
até o simbólico punhal
(CARVALHO DA SILVA,
2015, p. 8).
Carvalho da Silva segue
destacando o conhecimento
do dramaturgo sobre as
estruturas do gênero e sobre o
gosto da audiência, entretanto
revela que a apreciação da
crítica local, na época, rotulava
o melodrama como “velha
escola”, frente à modernidade
que se instaurava junto com
a chegada das estradas de
ferro. Esse desprezo da crítica,
em parte, pode explicar o
apagamento e engavetamento
da peça, já que as trocas
proporcionadas pelas ferrovias
não eram equânimes, como
ainda não o são hoje, ainda
existindo a dicotomia periferia
e centro.
A história da literatura
brasileira, assim como de sua
dramaturgia, é uma história
de apagamentos. Autores e
autoras, independentemente
de sua qualidade estética ou
da famigerada literariedade,
tiveram suas obras eclipsadas
pelo estabelecimento de um
cânone nacional, em geral,
composto fortemente por
homens brancos, oriundos
das classes abastadas, saídos
dos bancos universitários
e, via de regra, nascidos ou
com carreiras estruturadas
nos grandes centros urbanos.
Dentro
desse
contexto
literário,
sem
formação

universitária e residente no
interior da Bahia, dificilmente,
Edeltrudes Ferreira da Silva –
nascido em 1850 – e sua obra
– Amor Fraternal, escrita
em 1917 – penetrariam no
cenário nacional. Dentre seus
contemporâneos, entre os
poucos autores de extração
humilde, como verifica Bosi
(2013), estão os cariocas
Manuel Antônio de Almeida
e Machado de Assis, e o
catarinense Cruz e Souza.
Esses autores, obviamente,
encontraram
dificuldade
em obter reconhecimento
literário, dada a origem
humilde
e/ou
negritude.
Entretanto, graças às críticas,
nem sempre positivas, dos três
principais críticos do início
do século XX, Silvio Romero,
Araripe Jr. e José Veríssimo,
todos radicados no Rio de
Janeiro, tiveram suas obras
vindas à luz.
Nesse contexto, o melodrama
Amor Fraternal ([1917] 2015),
ainda que compartilhe notórios
traços em comum com obras
nacionais canônicas, tanto na
forma quanto no conteúdo,
ao ser escrito e montado em
Senhor do Bonfim (Bahia)
– por um autor local, cuja
escolaridade não passou do
primeiro ano primário, no
gênero
melodramático
–
tinha poucas chances de ser
reeditado e alçar seu autor a
voos mais altos na dramaturgia
nacional. Foi “engavetado”
e voltou a circular quase um
século depois, em 2015. É
importante ressaltar que o fato
desse ser o único texto que nos
chegou do autor bonfinense
não seria um impeditivo
para uma divulgação maior
da obra em seu contexto de
73

publicação. São autores de
obras únicas Manoel Antônio
de Almeida, com Memórias
de um Sargento de Milícias
(1852) e Augusto dos Anjos,
com Eu (1912).
Essa
característica
de
“engavetamento” não é traço
incomum na dramaturgia
nacional, se pensarmos, por
exemplo, em O rei da vela, de
Oswald de Andrade, escrita
em 1933, mas publicada
apenas em 1937. A peça só foi
inscrita como ato inaugural
da moderna dramaturgia
brasileira em 1967, com
a montagem de Zé Celso
Martinez, tendo sido creditada
na fatura dessa montagem
até mesmo a inspiração
de Caetano Veloso para o
nascimento da Tropicália,
relato feito pelo músico em
Verdade Tropical (1997).
Contudo, ainda que dividam
uma recepção errática, O rei
da vela foi montada após
trinta anos, enquanto que
Amor
Fraternal
([1917]
2015), por sua vez, após uma
primeira montagem conhecida
em 1918 e uma segunda em
1938, levou cento e um anos
para ser publicada e oitenta
para retornar aos palcos. A 1ª
leitura dramática foi realizada
em Salvador, em 26 de maio de
2018, na Cooperativa Baiana
de Teatro, no Pelourinho.
1º Ato:
O texto (melo) dramático,
silêncios e sons
Acompanhamos os ensaios das
leituras de Amor Fraternal,
no 1º semestre de 2018. As
leituras do texto – tanto nos
ensaios coletivos quanto,
individualmente, em casa –

foram realizadas de forma
exaustiva e repetitiva como, em
geral, se faz nas artes cênicas.
A perseguição da verdade
cênica, dos silêncios entre as
falas, e dos detalhes revelados
pela sonoridade, dos períodos
às palavras, deram os tons das
escolhas empreendidas pelo
grupo.
A partir da leitura e exegese,
várias
escolhas
foram
realizadas pelos estudantes2,
sendo as mais relevantes (1)
a escolha de uma fauna para
preparação do corpo do ator,
(2) as opções de maquiagem,
(3) as opções de figurino e,
finalmente, (4) como lidar
com o material linguístico.
Para preparação do corpo
do ator e dos gestos das
personagens foram elencados,
a partir da escolha de cada
ator, os seguintes animais,
correlacionados às respectivas
personagens:
Borboleta/
Maria, Pinguim Antártico/
Simão, Rata/Rosa, Lobo/
Fernando Mélo, Cobra/André,
2. O elenco de atores foi formado
por Ângelo Clemente (Gregório),
Bianca Batista (Paulo), Edson
Damasceno (Simão), Gabriela
Silva (Rosa), Jesus Oliveira
(André), Lua Rodrigues (Maria),
Luana Coelho (Tomaz), Mariah
Castilho (também como Rosa)
Murilo
Aguiar
(Fernando
Mélo). A maquiagem ficou a
cargo de Ingrid Miranda e
Jeniffer Oliveira. O figurino foi
montado por Maria Betânia
Bezerra e Ícaro Diaz. A música
teve execução ao vivo de Adson
Santos e Raiane Souza. No apoio
técnico estava Anastácia Rasta.
Na direção da leitura dramática
estiveram Marcos Assis e Israel
Santana. Todos discentes da
primeira turma do curso.

Cachorro/Paulo,
Raposa/
Tomaz,
[????]/Gregório
(não houve escolha de um
animal pelo ator interprete da
personagem Gregório).
Essa
escolha
animalesca
aponta para os rastros
deixados pela dramaturgia
de Edeltrudes Ferreira da
Silva. Simão, Rosa e Maria
são a família protagonista,
com Maria, Fernando Mélo
e André estabelecendo um
quase triângulo amoroso,
sendo este último, junto com
Tomaz e Paulo, personagens
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adjuvantes,
com
papéis
cruciais para o desenrolar
da trama. Gregório, o vilão
usurário, embora tenha uma
presença opressiva no 1º ato, é
simplesmente esquecido pelo
dramaturgo no 2º.
A leitura feita pelo grupo
para escolha dos animais
segue as pegadas deixadas
pelo dramaturgo a partir da
correlação das personagens
com os seus núcleos: a
família, o triângulo amoroso,
a adjuvância. Como é sabido,
na dramaturgia, em geral, os

caracteres de uma personagem
são apresentados ao público
a partir de sua relação e de
suas réplicas com as outras
personagens.
No núcleo da família –
Simão, Rosa e Maria – o
pinguim antártico, Simão,
representa o pai protetor,
aquele que sai em busca de
proventos: “nada, nada pude
conseguir!” (SILVA, [1917]
2015, p. 16). Sem, contudo,
ser um macho alfa, mas um
homem que dá a esposa e a
filha a devida participação nas
decisões familiares: “tenho
mulher e filha, e, apesar das
extraordinárias vantagens que
me oferece, nada farei sem as
consultar” (SILVA, [1917] 2015,
p. 25). O ator aderiu, ainda, ao
seu corpo, para construção da
personagem, características
gestuais do pinguim, como o
andar bamboleante e ritmado,
o tronco encurvado e os braços
presos ao corpo.
Já, a rata, Rosa, foi escolhida
pela hesitação do animal, por
sua consciência da própria
vulnerabilidade: “não há nada
tão suave como a resignação”
(SILVA, [1917] 2015, p.
15). O comportamento da
personagem, a princípio, pode
ser confundido com covardia,
entretanto, sua hesitação nada
mais é do que a reflexão para
uma tomada acertada das
decisões: “apesar de a nossa
posição ser a mais precária
que se pode imaginar, todavia
é necessário refletirmos, antes
de darmos uma resposta
definitiva” (SILVA, [1917]
2015, p. 28). A atriz também
acrescentou ao corpo, para
construção da personagem,
traços gestuais do roedor: a

excitação das mãos, o andar
diminuto, os olhos cerrados e
atentos.
A borboleta, Maria, traz o
contraste de seu frescor e
juventude com a velhice e
esgotamento dos pais, ao
mesmo tempo em que sua
simbologia colabora para
características singulares da
personagem, tais como sua
ligação com estético, pela
costura; o fato de sua beleza
ser objeto de “caça”, por ser
fruto do desejo de Fernando e
André; e, por fim, sua relação
com a metamorfose, pois
a personagem deixa de ser
uma humilde costureira para
investir na própria educação:
“tenho limitado as minhas
aspirações
somente
em
desenvolver a minha educação,
graças a sua bondade, que
para isso tem concorrido
eficazmente” (SILVA, [1917]
2015, p. 53). Essa mudança
é sutilmente demonstrada
na abertura de cada um dos
atos: o 1º se inicia com Maria
costurando, trabalho ao qual
se dedica para auxiliar nas
despesas domésticas, o 2º,
com ela lendo.
Maria,
a
pequena,
a
senhorinha, a borboleta, é
dos vértices de um quase
triângulo amoroso. Quase,
porque ela e Fernando Mélo
representam a virtude, um
amor casto e desinteressado
que cresce ao longo do tempo,
enquanto André, um finório
trapaceiro, tenta se imiscuir
no relacionamento. Fernando
Mélo, única personagem a
possuir sobrenome, o que
demarca sua posição social,
é representado pelo lobo. É
ele quem surge para proteger
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a alcateia, primeiro pagando
as dívidas de Simão com
Gregório, depois convidando o
idoso para ser caseiro em sua
chácara:
Não é com ameaças dessa
natureza que se mantém o
equilíbrio nas transações.
(Gregório quer falar...)
Agora, se a sua ganância
por dinheiro chega ao
ponto de insultar e até
mesmo querer desalojar
uma pobre família, porém
honrada
e
laboriosa,
pelo simples fato de
não poder agora mesmo
satisfazer essa exigência
inqualificável,
poderá
desde já extrair a conta do
quanto lhe deve, e mandar
imediatamente
receber
no meu escritório. Creio
que já me conhece bem
bastante (SILVA, [1917]
2015, p. 19 – 20).
..........................................
[...] Pensei oferecer-lhe
para ali se estabelecer
com sua família, podendo
desfrutar do que lá
encontrar,
pagando-lhe
ainda um ordenado, com
o qual poderá melhorar
o seu estado financeiro,
concluindo desse modo
a educação de sua
filha, e livrando-se ao
mesmo tempo daquele
imprudente homem que
lhe baterá à porta todo
mês (SILVA, [1917] 2015,
p. 25).
Dessa forma, Fernando Mélo
aproxima-se
da
família,
como seu benfeitor, e passa
a estreitar com ela seus laços
de amizade, frequentando a
chácara como nunca o fizera

antes, para assim aproximarse de Maria. O casamento, a
priori, é conversado com o pai,
Simão, que comunica, à filha,
o desejo de Fernando.
André, a cobra, da forma
como a trama é urdida, não é
propriamente um rival, mas
mais um dos estratagemas de
Gregório para importunar seus
inquilinos. Em um primeiro
momento, de forma abrupta,
declara-se para Maria, tenta
convencê-la a fugir consigo e,
após a recusa da costureira,
tenta levá-la de rojo – nas
palavras do dramaturgo. Para
Maria, é clara a intenção de
André: “atirar-me no lodaçal
do vício e da perdição” (SILVA,
[1917] 2015, p. 39).
A representação da cobra,
para personagem, reflete não
apenas o andar sorrateiro, a
fala sibilada, o olhar vidrado,
inscritos no corpo do ator,
mas também a simbologia
do pecado original, do vício
do pecado levado ao casal
primevo. Nas palavras de
Paulo: “Sou o amparo da
vítima que querias conduzir
de rojo para o lupanar de tuas
infâmias” (SILVA, [1917] 2015,
p. 57). André, a cobra, ascende
no texto como símbolo fálico
e de pulsão sexual. Em meio
a todas as outras personagens
assexuadas, ele remete ao
lupanar, onde o vício mancha
a virtude.
No núcleo dos adjuvantes estão
Paulo, o cachorro, e Tomaz, a
raposa. Este último surge como
serviçal de Fernando Mélo,
sempre levando e trazendo
seus recados, mas é ele quem
deixa claro, para o público,
as intenções do patrão: “e
aqui para nós, me parece

que a coisa está cheirando
a namorico” (SILVA, [1917]
2015, p. 41). Thomaz, contudo,
não se contenta em ser apenas
alcoviteiro,
mas
também
expressa – apenas para si e
para o público – seu desejo
por Mari: “Thomaz – (para
o público) Isso agora é que
foi pior: vai meu diabinho,
vai tentação!” (SILVA, [1917]
2015, p. 57).
Ainda pertencente à família
dos caninos, Thomaz, a raposa,
é fiel, mas não tanto quanto o
cachorro, Paulo; possui algum
senso de proteção, mas não
tanto quanto o lobo, Fernando.
A raposa inscreve no corpo
da atriz o olhar ladino, o
sorriso largo e a tensão de
ter sido colocada próxima da
borboleta, Maria, como quem
diz: “não se deixa a raposa a
tomar conta do galinheiro”.
Dramaturgicamente, além de
movimentar a trama como os
recados, as tiradas e opiniões
de Thomaz dão a seriedade
do romance entre Fernando e
Maria traços de comicidade.
Paulo,
o
cachorro,
dramaturgicamente,
é
o
guardião e revelador dos
segredos que une as duas
famílias, a de Fernando e a
de Maria. Ao longo do texto,
a personagem sempre surge
à espreita, incumbindo-se da
proteção da jovem, salvando-a,
por duas vezes, das investidas
de André. Sua fidelidade canina
o faz espreitar e aguardar, por
dezoito anos, para revelar o
segredo e garantir a proteção
da jovem. A escolha do
cachorro não poderia ser mais
acertada. Não são poucas as
demonstrações da fidelidade
dos cães na história da
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literatura ocidental, a começar
pela Odisseia, na qual o cão
Argos aguarda por vinte anos
o retorno de Ulisses, e só então
falece: “Mas Argos foi tomado
pelo negro destino da morte,
depois que viu Ulisses, ao fim
de vinte anos” (HOMERO,
XVII, v. 326 – 327, p. 283).
O cachorro inscreve no
corpo do ator a prontidão, a
atenção, a afetuosidade, até o
momento em que Paulo revela
o segredo, impossibilitando
a união carnal do casal, que,
conformado, unem-se no
amor fraternal, que titula a
peça: “sim, infelizmente, é
uma verdade. Aqui está um
documento que vem provar a
autenticidade do que acabo de
dizer e, que só movido pelas
circunstâncias do momento,
fui obrigado a assim proceder!
Leia, senhor (entrega-lhe um
papel)” (SILVA, [1917] 2015,
p. 61).
Na
construção
dessas
personagens, a maquiagem
e o figurino foram essenciais
para tornar completa as
apresentações que, a princípio,
seriam
apenas
leituras
dramáticas. Embora os atores
tenham feito a manutenção
da leitura, com o livro da peça
sempre em mãos, o preparo do
corpo, da voz, a iluminação,
a maquiagem, o figurino
e a música tocada ao vivo
tornaram as apresentações
mais completas, permitindo
à audiência compreender
melhor um texto do início
do século XX. A maquiagem
colaborou vivamente para
envelhecer um grupo de
atores jovens, enquanto o
figurino deu destaque a classe
social e atividade laboral das

personagens. Outro grande
desafio para alunos tão jovens
e recém ingressos no nível
superior foi o preciosismo do
texto de Edeltrudes Ferreira
da Silva. Rábula, o autor
utiliza um vocabulário formal,
inserindo
alguns
jargões
jurídicos e até mesmo latim
em alguns momentos do texto.
A análise estrutural da obra,
a partir da teoria crítica
e dos jargões léxicos dos
quais dispomos, nos levam
a vaticinar: as peripécias em
Amor Fraternal ([1917] 2015)
não ocorrem de maneira
causal, na imanência, mas
dentro
de
contingências
criadas por golpes do autor.
Suas peripécias consistem,
sobretudo, na passagem e/ou
esconderijo de personagem à
porta e à janela das casas em
que moram a família, tomando
partido das situações, criandoas ou nelas intervindo.
Entretanto, como exercício
reflexivo, perguntamo-nos se
não seria costume, em uma
cidade do interior da Bahia,
nas primeiras décadas do séc.
XX, pessoas passarem à porta
ou à janela e tomarem partido,
tornando, assim, esse recurso
verossímil. Apesar da ainda
hoje famosa camaradagem
do povo da roça, o recurso
é utilizado pelo dramaturgo
reiteradas vezes, tornando a
contingência um método:
(Mesmas personagens e
Fernando que, ao ouvir
as palavras grosseiras de
Gregório, vai entrando/
Estando à janela de
nossa casa, vi passar sua
mulher,
acompanhada
de sua gentil filha, e
aproveitando a ausência

delas.../ (André aparece
na porta do fundo e, não
vendo ninguém, entra)/
(Paulo, entrando, vexado)
[...] Escondo-me nesse
quarto, e observá-losei com maior segurança
(SILVA, [1917] 2015, p. 19;
24; 31; 34).
Além
da
contingência,
outro recurso evocado pelas
personagens,
de
forma
constante, é a providência
divina (SILVA, [1917] 2015, p.
21; 39; 46; 62): “Rosa – (para
Maria) Então, minha filha,
eu não te dizia, há pouco,
que Deus não desampara
ninguém?/ Maria – Se Deus
em tempo não tivesse guiado
aquele braço protetor [...]/
Simão – [...] Ela aí vem... Deus
me guiará./ Simão – Como
são belos os desígnios da
Providência !!!”.
A pobreza, a falta de recursos
materiais, a perseguição e
a humilhação sofridas por
parte do senhoril, Gregório,
alimentam
a
principal
peripécia ao longo do 1º ato,
solucionada na 7ª cena, com
a proposta feita a Simão por
Fernando Mélo, ser caseiro
em sua chácara. Contudo,
toda a exposição da usura
de Gregório deixa de ser
discutida pelo conformismo
da família, pelas peripécias
a golpe e pela providência
divina que perpassa as ações
das personagens. A própria
personagem Gregório, de
uma
força
dramatúrgica
interessante, surge pela última
vez na 11ª cena, do 1º ato, e
some sem explicação e sem
o fechamento de seu arco
narrativo.
Entretanto,

foi
77

esse

texto

de percurso errático, de
dramaturgia melodramática,
de temática mais romântica
que pecuniária, o marco inicial
para 1ª turma de Licenciatura
em Teatro da Universidade
do Estado da Bahia. Na obra
Formação da Literatura
Brasileira (2000), Antônio
Cândido dirá que a literatura
brasileira é apenas um galho
secundário da portuguesa,
que por sua vez é um arbusto
de segunda ordem no jardim
das Musas e complementa:
“Comparada às grandes, a
nossa literatura é pobre e fraca.
Mas é ela, não outra, que nos
exprime. Se não for amada,
não revelará sua mensagem;
e se não a amarmos, ninguém
o fará por nós” (CÂNDIDO,
2000, p. 10).
Dito isso, é preciso que
amemos fraternalmente toda
literatura
e
dramaturgia
presentes nos mais diversos
rincões do país, algumas
ainda a espera de virem à luz,
de serem lidas, montadas e
estudadas, pois são justamente
elas que dizem muito sobre
nós enquanto povo, de nossos
vícios, de nossas virtudes,
de nossas dores, de nossos
amores, daquilo que nos
afeta e que nos movimenta.
Foi o reconhecimento da
necessidade desse amor, pelo
jardineiro do teatro, Reginaldo
Carvalho da Silva, que permite
que sigamos aprendendo com
Edeltrudes Ferreira da Silva.
2º Ato:
A leitura dramática e seus
ensinamentos
A leitura dramática de Amor
Fraternal
([1917]
2015)
foi cercada de diversos

atos inaugurais. Primeiro,
a retomada da peça que,
após oito décadas, recebia
outra montagem, dado que
a leitura dramática não
se resumiu ao gesto de ler
dramaticamente, mas contou
com a preparação de excelente
figurino, maquiagem, voz,
corpo e interpretação dos
atores, acompanhados de um
trabalho de iluminação e de
um acompanhamento musical
autoral, ao vivo, no violão.
Segundo, a leitura dramática
foi o primeiro trabalho, da
primeira turma, do primeiro
curso de Licenciatura em
Teatro da UNEB, campus VII
– Senhor do Bonfim, tornando
esse ato inaugural um batismo
de fogo, que, por sua vez,
converteu-se em um pontapé
inicial – com o pé direito –
para esses jovens estudantes.
Por fim, pela primeira vez,
parte do novo corpo docente
se reunia para registrar o
trabalho da turma e revisitálo em trabalhos futuros, como
aqui fazemos.
Esses
atos,
finalmente,
realizam parte do intento
expresso em Carvalho da
Silva (2016) para quem se faz
necessária a implementação
de cursos de licenciaturas, nas
mais diversas áreas da arte, no
semiárido baiano, localidade
na qual, desde o início do século
passado e, sobretudo, a partir
da construção das estradas de
ferro, floresceram o circo e o
teatro, deixando-nos obras
ainda por serem descobertas,
estudadas e montadas, como
destacam Reis e Silva (2013).
O resgaste da obra Amor
fraternal ([1917] 2015) e seu
renascimento
precederam

ao nascimento do curso de
Licenciatura em Teatro da
UNEB, campus VII, em Senhor
do Bonfim, que ocorreu no ano
de 2018. A obra foi reeditada
como parte das atividades do
II Colóquio Sobre a História
das Artes Cênicas no Piemonte
Norte do Itapicuru, produzido
pela Mostra Bonfim em Cena,
co-realizado pela Universidade
do Estado da Bahia – Campus
VII com o apoio da Academia
de Letras e Artes de Senhor do
Bonfim (ACLASB).
Logo, a retomada por um
centro universitário local,
juntamente com a Academia
de Letras e Artes bonfinense,
marca um fechamento de
ciclo para a memória de
Edeltrudes Ferreira da Silva
e de Amor Fraternal ([1917]
2015), engavetado em nossa
história. Ao mesmo tempo,
dá início a novos ciclos para o
dramaturgo, seu melodrama
e o recém-criado curso de
teatro, com a primeira turma
do curso quase toda envolvida
na montagem, irradiando-a
a partir do semiárido baiano
para outras localidades.
Dessa maneira, a leitura
dramática de Amor Fraternal
([1917] 2015) converte-se em
uma potente forma de ensinoaprendizagem para os alunos
do curso e para as plateias
espectadoras, pois ao passo
que resgata um dramaturgo
local, apresenta um gênero
pouco
convencional
na
contemporaneidade teatral –
o melodrama – e o contrapõe,
a partir da recepção da plateia
e da discussão realizada após a
leitura, aos gêneros dramáticos
canonizados, como o realismo,
por exemplo.
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Sob a orientação de Reginaldo
Carvalho da Silva que, nos
textos aqui já referenciados,
demonstra a preocupação
com o empreendimento de
concretizar, no semiárido
baiano, um curso de Teatro e
foi um dos responsáveis pelo
resgate de Amor Fraternal
([1917] 2015), a leitura
dramática da obra une,
aos atos inaugurais, gestos
simbólicos de grande potência,
como a sua inclusão no projeto
de extensão Terça cênica.
O projeto, semanalmente,
oferece ao público bonfinense
uma experiência estética com
o Teatro. Em 05 de julho de
2018, a leitura foi realizada no
canteiro de obras do que viria
a ser o prédio onde funciona
o curso de Licenciatura em
Teatro do campus VII da
UNEB, anexo ao Colégio
Estadual de Senhor do Bonfim:
A potência simbólica do
gesto consiste no fato de
que os alunos também são
profissionais do Teatro em
construção e professores em
formação. Ao ser realizada
no prédio em obras, como se
pode ver na Imagem 2, no
espaço onde seria o futuro
Laboratório de Corpo, a turma
não apenas ratifica o gesto de
ocupar a escola pública onde
funcionaria o curso – o que por
si só já reafirma o compromisso
do curso de Licenciatura
em Teatro com um ensino
público, gratuito, universal e
de qualidade –, como, ainda,
eterniza na história do curso
que os trabalhos se iniciaram
desde o primeiro momento.
O trabalho foi realizado
mesmo sem todo o aparato
e materialidade necessários
para tal, o que de forma

alguma significa dizer que o
aparato e a materialidade são
desnecessários. Pelo contrário,
significa que a vontade de
criar, realizar e empreender
faz-se ser vista e ouvida,
reclamando para o curso tudo
que é necessário para seu
pleno funcionamento.
Ao retornar a Senhor do
Bonfim, após sua estreia em
Salvador, a leitura dramática
de Amor Fraternal ([1917]
2015) oferta aos bonfinenses
a obra de um artista local,
volta a buscar a formação de
um público bonfinense para o
Teatro e entrega à comunidade
os ensinamentos de tudo que
foi aprendido pela turma sobre
o autor, sobre o texto, sobre
uma leitura dramática, sobre o
gênero melodramático.
Segundo Pavis (2011, p. 238
– 239), o melodrama, cuja
etimologia grega significa,
literalmente, drama cantado,
surge no século XVIII e tem,
como característica definidora,
a intervenção da música
para exprimir emoções nos
momentos mais dramáticos,
sobretudo em personagens
silenciosas, como Rosa. O
melodrama visa comover o
público com personagens
marcadamente boas ou más
– como Fernando e André.
Para Pavis, haveria pouca
preocupação com o texto, mas
grandes reforços de efeitos
cênicos.
Aqui,
advogamos
uma
primeira distinção de Amor
fraternal ([1917] 2015) com as
características paradigmáticas
do melodrama, que, em geral,
o detratam. Fato é que, no
melodrama, as peripécias se
dão pela vontade do autor,

quase sempre, sem um
encadeamento formal, dãose no campo da contingência.
No caso de Amor Fraternal
([1917] 2015), como já
expomos,
as
peripécias
ocorrem por meio de cartas e
bilhetes ou por personagens
que passam à porta e, assim,
tomam partido nos fatos.
Contudo, é possível verificar
grande preocupação com a
escrita no texto da peça, que se
utiliza de um léxico preciosista
e de uma sintaxe, em geral,
consonante com a norma
culta, buscando a manutenção
de um “texto elegante” que
o gênero teria preterido em
detrimento de “golpes de
teatro impressionantes”, como
pondera Pavis (2011, p. 238).
O melodrama tem origem no
drama familiar e no drama
burguês, características que
têm manutenção em Amor
Fraternal ([1917] 2015). A
peça, centrada nas agruras
da família de Rosa e Simão,
desempregados; e de sua filha
adotiva Maria, costureira;
traz como eixo da intriga, no
1º ato, a perseguição de seu
senhoril, Gregório; sempre
lhes cobrando o aluguel, que
não têm como pagar. Assim,
a obra de Ferreira da Silva
surge como um exemplar
nacional do gênero, que tem,
justamente, a perseguição
como eixo da intriga (PAVIS,
2011, p. 238). A peça,
ainda, converte-se em um
melodrama otimista, já que os
protagonistas, apaixonados,
ao se descobrirem irmãos,
trocam a possibilidade de um
amor marital pelo fraternal:
“Vem, Maria, vem aos meus
braços! Já que te não posso
dispensar as carícias de esposo,
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vem receber os carinhos e os
afetos de um amor fraternal!
(Maria lança-se aos braços de
Fernando, que a estreita com
efusão)” (SILVA, [1917] 2015,
p. 12).
Contudo, mais uma vez,
Amor
fraternal
([1917]
2015)
rompe
com
as
características paradigmáticas
do melodrama, haja vista que,
o gênero, florescido no seio
do drama burguês, auxiliou
a sedimentar na sociedade os
valores da burguesia, como,
por exemplo, a propriedade.
Na peça, ainda que os
protagonistas não se insurjam
contra o vilão usurário e
intransigente, Gregório, o
simples fato de o vilão ser
aquele que recebe os aluguéis,
enquanto os mocinhos são
os
humildes
inquilinos,
indiretamente, lança uma
reflexão sobre o paradoxo
capitalista da escassez na
fartura, em que uns têm tantos
imóveis a ponto de alugá-los
e viver de rentismo, enquanto
outros não têm nenhum,
necessitando alugar e viver o
medo constante do despejo. É
preciso rever essa proposição
sobre o melodrama, pois os
afetos da recepção, por mais
que se tente agenciá-los,
são imprevisíveis. A atuação
implacável
e
inclemente
de Gregório na cobrança
dos aluguéis, sua presença
constante no medo das
personagens, suscitam essa
reflexão:
Gregório– (interrompendo-o)
Outra moratória!... Já não
é esta a primeira vez que o
senhor me vem com estas
lamúrias e o resultado
tem sido sempre eu sair
desembolsado. Hoje, estou

resolvido a não esperar
mais. Se não pode pagar
esse insignificante aluguel,
é abandonar a minha casa.
[...] (asperamente) Minha
senhora, eu não vim aqui
para ouvir choradeiras.
Estou resolvido a não
atender mais. Se não
podem pagar, desocupem
logo a minha casa, já disse!
(SILVA, [1917] 2015, p.
18).
Nesse viés, Amor fraternal
([1917]
2015)
também
depõe contra a definição
encontrada em Pavis, para a
qual “o melodrama veicula
abstrações sociais, oculta
os conflitos sociais de sua
época, reduz as contradições
a uma atmosfera de medo
ancestral ou de felicidade
utópica” (2011, p. 329). O
melodrama é classificado
como um gênero traidor da
classe que o sustentou, o povo,
por chancelar os valores da
burguesia,
desestimulando
qualquer
reflexão
ou
contestação, algo que não
se verifica na peça, pois, sua
protagonista, Maria, tem total
consciência de sua classe e
cogita, por isso, rejeitar o
matrimônio com Fernando.
Dessa forma, é possível dizer
que Amor fraternal ([1917]
2015) é um melodrama à
brasileira, dando cores locais
ao gênero francês.
Independente
dos
traços
burgueses e conservadores
que o gênero carrega em sua
origem, é impossível negar
sua permanência em outros
gêneros, como a telenovela,
que demonstra a necessidade
popular de uma catarse a
partir dessas construções
dramáticas,
e,
dada
a

inverossimilhança de alguns de
seus traços característicos, sua
contribuição mesmo a obras
modernas e contemporâneas,
como as dadaístas, surrealistas
e do teatro do absurdo.
Amor fraternal ([1917] 2015),
como que predestinadamente,
ao envolver quase toda a
primeira turma do curso de
Licenciatura em Teatro, que
se conheciam há pouco mais
de três meses, envolvendo,
ainda, o corpo docente e
pesquisadores do GruPANO,
nos une fraternalmente e
cumpre um dos ideais já
presentes no projeto de curso
de Teatro de Senhor do Bonfim,
para o qual: “não é incomum a
formação de grupos artísticos
que se estabelecem a partir
do convívio em instituições
de ensino, cujos trabalhos
ganham dimensões nacionais e
internacionais, especialmente
através de festivais” (BAHIA,
2016, p. 48). Assim sendo, a
obra de Edeltrudes Ferreira
da Silva devolve à sua
comunidade a potência da
afetividade e da aprendizagem
com e pelo Teatro.
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Grupo de Teatro Finos Trapos
- teoria e prática artística na construção de uma poética Thiago Carvalho de Sousa Correia

Beira de Estrada. Foto: Anderson Rodrigues.

Um grupo que coopera
para produzir
Começar
é
uma
tarefa
delicada, mas importante,
por isso, a descrição sobre o
traço marcante do Grupo de
Teatro Finos Trapos, o traço
de sua trajetória. Desde que o
grupo enveredou pelo estudo
das matrizes identitárias da
cultura de tradição popular do
sudoeste baiano como fonte de
pesquisa para seus produtos
cênicos,
seus
integrantes
passaram
a
estabelecer
estratégias de relação entre os
estudos com os quais tinham

contato no meio acadêmico
e a prática artística que
desenvolviam no coletivo. Essa
consideração é importante ser
mencionada aqui, pois o grupo
se preocupa, essencialmente,
com o fazer destinando à
reflexão e teorização.
Todos os integrantes do
Finos Trapos têm passagem
pela Escola de Teatro da
Universidade
Federal
da
Bahia. Nessa universidade,
durante todo o tempo, o grupo
era incentivado a sistematizar
e
gerar
conhecimentos,
entendendo teoria e prática
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artísticas como interfaces
indissociáveis.
Parte
dos
integrantes do grupo realizou
suas
pesquisas
durante
a graduação por meio do
Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação Científica
(Pibic, Capes, CNPq). Algumas
das ferramentas apreendidas
por esses estudantes bolsistas
eram compartilhadas no Finos
Trapos, o que contribuiu para
apurar o olhar do grupo em
direção à sistematização dos
seus procedimentos de criação.
Atualmente, a maioria dos
integrantes já é pós-graduada

e
desenvolveu
pesquisa
em variados domínios de
interesse e abordagem, o que,
naturalmente, reforça ainda
mais a vocação do Finos
Trapos para a sistematização
de ações voltadas para o campo
da reflexão crítica1.
Foi após o contato com os
procedimentos
difundidos
no meio acadêmico e após o
movimento de reflexão sobre
a sua prática que o Finos
Trapos passou a conhecer a
prática de procedimentos e
a encará-la como o processo
colaborativo de criação, os
modos de produção em Teatro
de Grupo, os dispositivos de
aprendizagem na educação
1. Texto extraído do site do
Grupo de Teatro Finos Trapos.
Disponível
em:
<www.
grupofinostrapos.com.br>.

não formal, entre outras
temáticas. Hoje, consolidase como referência e objeto
de pesquisa científica. Ciente
disso, o Grupo de Teatro
Finos Trapos criou espaço de
compartilhamento que vem
sendo produzido pelo grupo
a respeito de sua trajetória, o
qual gera publicações dos mais
diversos formatos – há livros
publicados pelo Finos Trapos,
teses, dissertações, periódicos
e artigos.
Com o tempo, o Finos Trapos
aprendeu a encontrar um modo
de operar, de conduzir o seu
trabalho. O Grupo de Teatro
Finos Trapos se confunde
entre colaborar e cooperar,
pois os sentidos são, de certo
modo, dicotômicos. Quando se
procura um modo de cooperar
ou produzir teatro no Brasil,

Ponta de Areia. Foto: Anderson Rodrigues.
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naturalmente, percebe-se que
são poucas as contribuições ou
publicações que podem ajudar
efetivamente outros coletivos,
seja porque são genéricas, seja
porque são relatos de uma
atividade específica. Assim,
cada grupo vai encontrando,
no meio do caminho, algumas
pistas que ajudam a contribuir
com o amadurecimento de
seus coletivos.
O modo de produção do Grupo
de Teatro Finos Trapos pode
ser entendido, assim, como
uma construção dialógica,
resultando em um modo
cooperativado que se alicerça
na
construção
coletiva.
Quando um projeto surge,
ele precisa ser executado;
então, o grupo coloca suas
ferramentas metodológicas no
campo de trabalho e as molda

Bastidores do Grupo de Teatro Finos Trapos. Camarim da ação Fino Repertório, Projeto Afinações, 23 de setembro de 2012, Teatro Martim Gonçalves, Salvador-BA. Foto:
Maurício Lídio.
Da esquerda para a direita, em sentido anti-horário: Roberto de Abreu, Danielle Rosa,
Polis Nunes, Daisy Andrade, Rick Fraga, Frank Magalhães, Yoshi Aguiar, Thiago Carvalho e Francisco André.

conforme as necessidades
de cada trabalho, seja ele
subvencionado
ou
não,
pois o Finos Trapos divide
equitativamente ônus e bônus:
Ao longo dos anos, o Finos
Trapos
foi
procurando
entender de que maneira
seria possível proporcionar
um ambiente que favorecesse
essas
tarefas,
contando
fundamentalmente com a
participação efetiva de todos
os envolvidos. A necessidade
de ter uma sede de trabalho se
revelou um fator de extrema
relevância para a continuidade
de suas atividades, que
hoje se materializa na Evóe
Casa de Criação, espaço de
compartilhamento do Finos
em uma gestão partilhada com
o Coletivos das Liliths.
O objeto que fala por si
O Grupo de Teatro Finos
Trapos – objeto desta escrita
– traz, em seu arcabouço,

características capazes de
ilustrar uma poética que se
inspira nas matrizes culturais
do Nordeste brasileiro, em
sua riqueza de cores e formas,
o objetivo desse grupo se
concentrou, por alguns anos
de atuação, em fundir tradição
cultural ao que há de mais atual
na cena contemporânea. Para
seus integrantes, a cultura não
está alheia a questões políticas
e sociais.
O Finos Trapos desenvolve
há mais de 17 anos, atividades
teatrais, tendo por poética as
matrizes culturais nordestinas,
sobretudo aquelas ligadas
ao Sertão. Sertão entendido
como a vasta extensão
geográfica
do
semiárido
nordestino, seus costumes,
sua música, dança e tradições,
mas também, e sobretudo,
como um lócus mítico, um
lugar de descaminhos, de
encruzilhadas, de encontros,
desencontros e reencontros.
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O Sertão de Suassuna,
de Euclides da Cunha, de
Guimarães Rosa, de Patativa
do Assaré, de Elomar. Seus
espetáculos transitam pelos
afetos e sentidos desse Sertão,
ora com a afirmação de suas
dores e poesias, ora com a
celebração de seus encantos,
ora como canções de exílio,
enviadas da Salvador urbana
e litorânea, para aquilo
que os baianos de fora da
Capital chamam de “meu
interior”, rural e agreste. Os
espetáculos do Finos Trapos
têm, portanto, a singularidade
de “filhos pródigos” do Sertão,
lembrando aqui de uma balada
de Elomar.
Ao longo desses 17 anos, o
grupo desenvolveu práticas
artísticas,
formativas
e
produtivas que o distinguem.
Assim, não é exagero pensar
num modo especial de ação
ou, melhor dizendo, de ações,
que marcam e caracterizam
esse coletivo de artistas. Um
modo finotrapiano de fazer
teatro.
Em seus 17 anos de
atividades ininterruptas, o
grupo construiu um sólido
e expressivo repertório de
espetáculos,
desenvolvendo
paralelamente outros projetos
que abrangem o campo da
reflexão crítica, da formação
e gestão cultural, residências
artísticas, ocupação de espaços
culturais, intercâmbio entre
grupos, leituras dramáticas,
entre outras ações que visam
ao desenvolvimento do Teatro
de Grupo. Sua continuidade
é conquistada por meio de
atividades
proativas.
Em
linhas gerais, cada integrante
é dotado de conhecimentos

específicos, os quais quase
sempre são agregados à rotina
do coletivo.
Nos espetáculos produzidos
pelo grupo pulsa um coração
que busca um quase idílico
sertão,
momentaneamente
abandonado, mas sempre
presente. As características
expressas em seu repertório
confirmam a importância
de um interior marcado
por um sertão árido, que
cheira a couro, que traz em
sua bagagem raízes de um
povo que luta pelo respeito à
diferença.
Quando
esse
coletivo
desembarcou na cidade de
Salvador, ficou evidente que
o desejo de continuidade
em
grupo
prevaleceria.

Essa característica do grupo
comunga com a concepção
de grupo teatral que, muitas
vezes, é visto como “um lar,
um
porto
relativamente
seguro”, conforme bem definiu
a pesquisadora Mariângela
Alves (2005).
O Finos Trapos foi composto,
em sua grande maioria,
por conquistenses2: Daisy
Andrade,
Danielle
Rosa,
Fabiana Araújo, Francisco
André, Roberto de Abreu,
Yoshi Aguiar e Polis Nunes –
todos vizinhos de casa e/ou de
bairro. Essa extensão grupo/
casa perdura até o presente
momento e, com isso, nada
do que é pensado em sala de
ensaio fica sem passar – ainda
2. Natural
Conquista.

de

Mós Ai Quê. Foto: Erica Daniela.
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que por alguns minutos – em
casa, regado a um bom café.
Ao descrever esse coletivo,
classifico-o entre os grupos
que, além de fazer suas escolhas
estéticas e se organizarem
artisticamente, buscam se
estruturar minimamente por
meio da criação, com o desejo
de realizar seus projetos.
Na lógica da produção, são
louváveis as ferramentas que
o Finos Trapos emprega para
sua divulgação. O grupo se
preocupa em criar os seus
espetáculos e, posteriormente,
ramifica-os em publicações
de livros, criação de site,
programas e catálogos. Como
consequência, o que sobressai
disso é que o grupo existe
além da cena, por trás da
qual há toda uma estrutura

cuidada rotineiramente, em
consonância com os desejos e as
inquietações que movem esses
artistas para a concretização
de sua permanência.
Ao pensar no modo como o
Finos Trapos agrega valor a
um espetáculo, compreendo
que a arte pode ter papel
crítico e ativo no oferecimento
de modelos alternativos contra
as formas dominantes.
O aumento de grupos de
teatro no Brasil evidenciou-se
a partir de meados dos anos
1970. Nessa época, eles se
dividiam em duas correntes
claramente
identificadas,
cuja
única
semelhança
era o projeto coletivo do
teatro, sendo que “[t]odos
os grupos caracterizavamse como equipes de criação
e se organizavam como
cooperativas de produção”
(FERNANDES,
2000).
A
sobrevivência
desses
grupos, em sua maior parte,
era garantida por outros
profissionais, que asseguravam
aos artistas a manutenção do
ofício teatral, o qual era, antes
de tudo, um projeto de vida
e de participação política na
sociedade3.
Vale ressaltar que existiam
duas correntes: uma definida
pelo teor político das propostas
e outra envolvida meramente
com
as
manifestações
artísticas.
Na
primeira,
os
grupos
desenvolviam
atividades na periferia da
cidade e se autodenominavam
independentes; eles tinham
como princípio desenvolver
3. Silvana Garcia analisa
essa tendência no livro Teatro
da militância. São Paulo:
Perspectiva, 1990.

uma
linguagem
popular
conjugada
à
motivação
política. Na segunda corrente,
os
grupos
eram
mais
envolvidos com atividades
lúdicas, como meio eficaz de
autoexpressão;
geralmente,
eles se preocupavam com
pesquisas de linguagem e
trabalhavam com temáticas
próximas ao cotidiano.
A cooperação produtiva do
Teatro de Grupo favorecia o
processo de criação coletiva
dos espetáculos, levando não
só à diluição da divisão rígida
entre funções artísticas, mas
também a uma democrática
repartição das tarefas práticas.
Isso pode ser constatado
nos processos de criação e
modos particulares de se fazer
teatro: os mais bem-sucedidos
resultam na invenção de uma
linguagem bastante original.
Na produção desses grupos é
visível a influência da criação
coletiva; o ensaio privilegiado
do trabalho de equipe é
essencial para o teatro, uma
arte coletiva, sobretudo. É
importante mencionar alguns
grupos que fazem parte desse
trajeto e que continuaram com
esse mesmo ideal: Asdrúbal
Trouxe o Trombone (RJ),
Teatro do Ornitorrinco (SP),
Pod Minonga (SP), Vento
Forte (SP), Mambembe (SP),
Grupo Galpão (MG), Armazém
de Teatro (RJ), Tribo de
Atuadores Ói Nóis Aqui
Traveiz (RS), e tantos outros.
A expressão “teatro de
grupo” pode ser relacionada,
atualmente,
com
um
qualitativo – algo que tem
a qualidade de oferecer, de
olhar; um produto que parece
se revestir de elementos
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referenciados, principalmente,
na cultura de treinamento
difundida pela Antropologia
Teatral. Tais grupos, em sua
maioria, são associados a um
potencial de qualidade artística
que estaria relacionada com
projetos coletivos que se
autodefinem pela atitude de
repensar o próprio teatro.
O Teatro de Grupo não é,
portanto, apenas um lugar
do processo criativo e social;
ele se associa também ao
que desconstrói as ideias
personalistas e reafirma a ação
coletiva como instrumento
de articulação dos projetos
econômicos. Projetos que vão
desde a manutenção do próprio
grupo até a estruturação de
circuitos de apresentações
de
espetáculos.
Algumas
estratégias nasceram das
condições e adversidades e das
brechas criadas pelas políticas
de leis de incentivo à cultura,
que também poderiam ser
chamadas de “leis do perdão
fiscal”.
É
necessário
destacar
que, apesar da produção
hegemônica
por
parte
do Teatro de Grupo, não
existem políticas públicas
e permanentes de cultura
destinadas a esse modo de
organização e de produção
artística – com exceção do
Programa de Fomento ao
Teatro na cidade de São
Paulo, estabelecido pela Lei
nº. 13.279/02 –, residindo aí
uma das grandes dificuldades
da classe teatral. Ainda assim,
os coletivos existem e resistem
fazendo teatro nos mais
diversos rincões do Brasil.

Beira de Estrada. Foto: Anderson Rodrigues.
A força do coletivo
O Grupo de Teatro Finos
Trapos é um coletivo de
artistas cooperativados, com
trajetórias de vida semelhantes
e que, mesmo com visões de
mundo distintas, se unificam
por uma escolha poética em
comum e pelo objetivo de
trabalhar juntos. A visão de
cada participante sobre o Finos
Trapos vai sendo construída
ao longo do tempo, como se
uma colcha de retalhos fosse
sendo costurada com partes de
cada um. Ora se percebe certa
disposição para o trabalho por
parte de alguns integrantes, ora
há uma tendência a se limitar
à observação e à reflexão,
sem que ninguém interfira no
processo do outro. Algo que é
perceptível nesse grupo é que,
até mesmo para as perguntas
existenciais − feitas aqui ou

ali −, há a certeza de que elas
serão respondidas. O desejo
de cada integrante é ouvido
e depois mensurado por seus
pares. Às vezes, algumas
questões ficam perdidas no
ar, mas, em oportunidade não
muito distante, elas ressurgem
para que, de algum modo,
sejam resolvidas ou pelo
menos rediscutidas.
Ao longo dos anos, foram
muitas as reflexões pessoais
e coletivas sobre o ser e o
permanecer nesse grupo –
nem todas foram “saudáveis”
–, mas há algo no Finos
Trapos que consegue manter o
grupo coeso. O certo é que os
integrantes que passaram pelo
grupo contribuíram muito
para seu amadurecimento e
crescimento,
desdobrandose em horas de trabalho e,
não raro, com jornada dupla,
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dividindo-se entre o grupo e
outros trabalhos que garantiam
a sobrevivência de cada um. O
trabalho em grupo abre a sua
vida como se um livro fosse
sendo desvendado, página
por página; e durante esse
processo alguns sentimentos
afloram. Essa descrição conflui
com o pensamento da autora:
Os diálogos que acontecem
em encontros informais,
na mesa do bar e sem
pauta, são apontados por
vários entrevistados como
fonte de aquecimento do
trabalho – momento em
que se comenta livremente
o que vem sendo feito, em
que se trocam impressões,
em que surgem
ideias e opiniões e,
principalmente,
em
que se pode rir junto,

potencializando
a
cumplicidade
e
o
prazer. São momentos
que ampliam a relação
entre os autores e sua
prática, que promovem a
integração dos indivíduos
ao sujeito coletivo e à obra
(TROTTA, 2008, p. 266).
Por esse viés, o grupo tornase,
necessariamente,
um
espaço de diálogo, de escuta
e de entendimento entre os
agentes criadores. As ideias
postas
e
corporificadas
fortalecem o entendimento
e a integração. A falta desses
dois elementos durante o
processo provoca entraves
que, se persistentes, poderão
interferir decisivamente no
produto almejado.
Quando o grupo, por alguma

razão, adota o comportamento
de que as coisas vão acontecer
de forma espontânea, é pego
de surpresa. Exemplo disso
são as saídas, os desencontros,
o dito pelo não dito, a espera
por algo que não vai acontecer,
a expectativa de que vai mudar,
mas que acaba não mudando.
O integrante percebe que
quem está mudando não é ele
e, sim, o coletivo. Questões
emergem: Quem foi que
disse que nesse grupo alguém
ganharia
dinheiro
para
sobreviver? Quem foi que
disse que é daqui que alguém
vai poder tirar o seu sustento?
O Finos Trapos, em sua
trajetória, pensa diariamente
em como tentar desenvolver
métodos mais eficientes de
viabilizar recursos para sua
manutenção.

Beira de Estrada. Foto: Anderson Rodrigues.
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Na história desse grupo,
muitos foram os mecanismos
de
sobrevivência
dentro
dos processos e relações de
existência.
Tais
relações,
contudo, não podem ser
fragmentadas
quando
as
pessoas se agrupam em prol de
interesses comuns, sobretudo
no universo das artes, em que
os processos são coletivos e/
ou necessitam de diversas
habilidades. Trabalhar em
grupo significa unir forças
em busca de um processo
de construção artística mais
fluido, de relações de trabalho
mais estruturadas e, nessa
ótica, é delicado pensar em
fragmentação das relações –
uma vez que um dos pilares
do pensamento está na
consciência coletiva.

O posicionamento político
que um grupo deve ter diante
das adversidades da vida se
sustenta muitas vezes pela
crença coletiva. Pensar a
adversidade de forma coletiva
é extremamente desafiador,
pois o trabalho em grupo é
feito por pessoas que também
têm aspirações individuais.
Quando um indivíduo opta
por trabalhar em grupo, ele
está oferecendo não apenas a
sua mão de obra, mas também
a sua experiência de vida. E,
no grupo, ele divide as suas
expectativas, os seus anseios,
desejos, dúvidas.
Quando o Finos Trapos propõe
um trabalho que se desenvolve
na perspectiva de um trabalho
continuado, atuando na criação
de repertório de espetáculos,
atividades de pesquisa prática
e teórica, produção e fomento
das Artes Cênicas na Bahia, ele
proporciona aos integrantes
uma pesquisa fundamentada
na filosofia do trabalho em
grupo, com pesquisas apoiadas
no imaginário da cultura de
tradição popular nordestina.
Os grupos mais bem sucedidos
e que conseguem desenvolver
uma sistematização e difusão
de suas práticas influenciam
a prática dos coletivos mais
jovens. Assim, seria natural
que o Finos Trapos buscasse
se espelhar na estética e
procedimentos de trabalho
de grupos como o Galpão
(Belo Horizonte) e o Vertigem
(São Paulo). No contexto
regional, o grupo começa a se
afirmar como referencial de
um teatro experimental com
resultados exitosos e com
vistas à sistematização de suas
práticas.

É importante observar que a
pesquisa como um todo não se
restringe somente ao espaço
da sala de ensaio, mas é ali
que as principais decisões e
articulações são realizadas.
A presença de todos os
profissionais
envolvidos,
corpo a corpo, no cotidiano
do processo de criação é
indispensável.
Músicos,
produtores, cenógrafos não
são dispensados enquanto os
intérpretes trabalham com
o encenador e dramaturgo
produzindo
o
material
teatralmente potente que será
selecionado posteriormente.
Todos
estão
a
postos,
observando e interferindo
quando solicitado ou quando
acharem
necessário.
Ou
seja, há uma apropriação de
todos os artistas em todas as
etapas e procedimentos de
criação. Para melhor elucidar
o pensamento, Roberto de
Abreu (2009) elabora alguns
princípios importantes na
construção colaborativa:
[…] quando me refiro à
dramaturgia da sala de
ensaio, não estou nunca
me referindo apenas ao
texto dramático que está
sendo produzido na sala
de ensaio. Trato de um
processo de criação no qual
tanto a escritura dramática
quanto a escritura cênica
estão sendo compostas,
criadas ao mesmo passo,
concomitantemente,
assim como todas as
outras escrituras (figurino,
cenário, musicalidade e
todos os demais elementos
em jogo na dita criação)
(SCHETTINI, 2009, p.
100. Grifo nosso.)
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Em dezessete anos de trabalho
continuado, as vivências e
experiências até o presente
momento são adquiridas pelo
grupo para entender que a
base das atividades reside na
busca de oportunidades de
praticar o exercício de um
fazer teatral, que independe
da concretização de uma
ação destinada para públicos
externos. O teatro é vivenciado
pelo grupo cotidianamente,
em distintos ambientes e
contextos, todos voltados para
o pleno desenvolvimento das
diferentes frentes de atuação.
A opção organizacional e
filosófica do coletivo é por
um trabalho pensado e
produzido cooperativamente,
pelo
teatro
continuado,
cujo intento é estabelecer
ambientes propícios para
o
desenvolvimento
de
pesquisas, para a criação de
espetáculos, a promoção de
atividades que contemplem
a recepção e debates acerca
do que foi apreciado, para os
exercícios de experimentação
teatral, as ações de formação
para artistas e plateias e a
participação no contexto das
Artes Cênicas no estado da
Bahia, atuando, então, como
artistas interessados no pleno
desenvolvimento da área.
O objetivo principal do
Finos Trapos é a reflexão
sobre a prática – o fazer
teatral –, culminando numa
sistematização de fazeres e
saberes, que reverbera na
prática das salas de ensaio,
nos bastidores das montagens
e também nos demais espaços
de discussão e construção
de conhecimento. É o caso
dos espaços destinados aos

cursos e treinamentos para o
público externo e nos debates
provenientes das ações que o
Finos desenvolve. Ao longo do
tempo, o trabalho produzido
se traduziu em espetáculos de
repertório, com o emprego da
linguagem popular em paralelo
com tratamentos e texturas
contemporâneas, já tendo o
grupo um reconhecimento de
público e crítica.
As conquistas realizadas pelo
Finos Trapos não aconteceram
de forma espontânea; ao
contrário, elas foram ocorrendo
de forma gradativa, tendo
cada membro contribuído
para isso com as suas aptidões.
Esse posicionamento afirma
um
pensamento
político
sobre o fazer artístico e sobre
o mundo. Em um tempo
em que o individualismo é
marca presente nas relações
de trabalho, entender o fazer
artístico como uma experiência
coletiva é, por assim dizer,
nadar contra a corrente. Fazer
teatro prezando a filosofia de
trabalho em grupo é reconhecer
um princípio fundamental
que permanece inalterado
com o passar dos milênios: o
teatro é uma arte coletiva. Tal
posição está em consonância
com a do Finos Trapos,
que defende a filosofia do
trabalho em grupo, as políticas
culturais que proporcionam
o fomento e a manutenção
dos artistas brasileiros, a
criação em colaboração, a
autonomia de seus processos
de criação e produção, o
teatro do interior do estado
da Bahia, a transparência nas
seleções públicas (editais de
fomento, festivais, mostras
e congêneres), o teatro
brasileiro, a sistematização da

prática artística, a promoção
de atividades de formação e
capacitação profissional, sede
para os coletivos baianos, a
cultura regional, participação
da sociedade civil nas políticas
culturais,
entre
outras
bandeiras.
Nessa perspectiva, o Finos
Trapos promove a abolição de
qualquer hierarquia ou divisão
de trabalho por especialidade,
estabelecendo eco com os
grupos de teatros da década de
1970, período em que, como
sabemos, eclodiu a criação
coletiva dentro dos grupos
teatrais. Há, constantemente,
a necessidade de se dividir as
funções e responsabilidades,
pensando sempre no bom
andamento do processo e
na qualidade do produto
final. No Teatro de Grupo,
diferentemente de outros
modos de operar, atribuise importância ao diálogo
entre os artistas criadores,
o
que
gera
impactos
significativos nas relações de
hierarquias. Como explica
Lima (2014), os mecanismos
e condicionamentos para
lidar com as tensões nos
processos criativos dentro e
fora do grupo, entre autoria/
hierarquia, são criados pela
própria dinâmica das relações
interpessoais. Para esse autor,
cada grupo tem uma maneira
peculiar de lidar com as
tensões que surgem no seio de
sua organização, não havendo
regras predeterminadas.
Em sua trajetória, o Finos
Trapos
compreende
que
as questões burocráticas e
financeiras são um impeditivo
para se permanecer no
coletivo, impulsionando a
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saída de alguns membros e
gerando certos desconfortos e
com o tempo, essas despedidas
deixam de ter o viés negativo e
vão se mostrando com outras
características. Quando o Finos
Trapos optou por engavetar os
seus sete primeiros espetáculos
de repertório, também optou
por cortar alguns cordões
– o que, na verdade, foram
rompimentos
necessários.
Num primeiro momento,
o desejo era continuar com
os espetáculos e com todos
os integrantes, mesmo eles
morando em outros locais;
todavia, quando se pensava
na ausência de estrutura
– os cenários e materiais
eram guardados na casa dos
integrantes que haviam partido
– e, consequentemente, nos
valores
necessários
para
trazê-los das cidades em
que residiam no momento,
constatava-se a inviabilidade
da empreitada.
Algumas
pessoas
deixam marcas. Não as
discriminaremos
como
positivas ou negativas, porque
no Finos Trapos não as
consideramos assim; existem,
sem dúvidas, as contribuições
e legados deixados por cada
um. Todos os integrantes
agregaram valor ao grupo. Ao
mesmo tempo, se pensarmos
na filosofia de trabalho do Finos
Trapos, há também aqueles
encontros que não passaram
de uma conversa produtiva,
em que alguém chegou e
apresentou um ponto de vista
que, mais adiante, convergiu
com o pensamento do outro,
tornando-se realidade.
Nessa lógica, é notório o
valor do pensamento coletivo,

principalmente quando se
refere a um grupo teatral. Para
Tania Farias, atuante do grupo
Tribo de Atuadores Ói Nóis
Aqui Traveiz:
O Teatro de Grupo é
uma religião, um partido
político, um encontro com
o transformador, uma
força questionadora de
um trabalho como o que
é desenvolvido. Existe
um
aprofundamento
das relações humanas, o
que o grupo quer é outro
mundo, outro universo,
a partir da forma de
criar, camaradagem e
solidariedade
fazem
parte das relações, é uma
transformação do homem,
do ser, do aqui e agora,
somos portadores de
sonhos, a partir deste lugar
telúrico, que recebe, e que
pode sair, ele pode partir
a qualquer momento,
uma ou outra coisa é
possível, não precisa de
competição, apenas de
presença, de encontros,
de desejos próximos, de
alguma coisa que possa
fazer e tornar vivo (TANIA
FARIAS, 2015).
A contribuição dos que
passaram pelo Grupo de
Teatro Finos Trapos garantiu
a essência desse coletivo,
que permanece desde a sua
fundação: o desejo do grupo de
estar fundamentado na lógica
da criação de Teatro de Grupo,
de coletivo de teatro. Fernando
Yamamoto, do grupo Clowns
de Shakespeare, reflete sobre
o Teatro de Grupo em termos
de continuidade, como afirma
o autor:
Só

na

condição

de

continuidade
que
o
grupo possibilita, o teatro
consegue aproximar-se de
sua mais essencial vocação:
pesquisa, experimentação
de
linguagem,
questionamento,
formação, produção de
conhecimento,
atuação
junto
à
comunidade,
atuação pública e teatro
público
(FERNANDO
YAMAMOTO, 2015).
O Grupo de Teatro Finos
Trapos existe porque acredita
na força do coletivo, porque
acredita na arte do encontro,
mesmo que desencontrado
algumas vezes; ele é aqui e
agora e isso se reflete em seus
espetáculos de repertório.
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MEMÓRIAS

CARLOS JEHOVAH DE BRITO LEITE

No final do ano de 2020,
despedimo-nos do poeta e
teatrólogo Carlos Jehovah
de Brito Leite, aos 76 anos,
em Vitória da Conquista,
onde sempre atuou. Muito
conhecido do meio artístico e intelectual do sudoeste baiano, produziu muitas
obras para teatro. Carlos
Jehovah escreveu, junto
com Esechias Araújo Lima,
o Auto da Gamela. Lançado
pela Editora José Olympio,
em 1980, o livro teve o prefácio da escritora Raquel de
Queiroz. A peça foi encenada pelo saudoso dramatur-

go e professor Roberto Ives
Abreu Schettini, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, com
o grupo Finos Trapos e ganhou o Prêmio Braskem de
melhor direção, em 2008.
Dentre suas obras mais conhecidas estão: Cicatrizes
e Quotidiano, escrita em
colaboração com Esechias
Araújo Lima, Ciranda dos
Ofícios, Águas do Meio-Dia,
Epístolas dos Cavalheiros
do Sol e Vesperal de luas.
Carlos Jehovah, como era
conhecido, foi condecorado
com a medalha 2 de Julho,
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maior honraria da Bahia
e foi também o fundador e
diretor do Grupo de Teatro Avante Época, Casa da
Cultura e outras entidades culturais de Vitória da
Conquista. O dramaturgo
foi e será um dos ícones da
Cultura Conquistense e em
função disso o Teatro Municipal orgulhosamente leva o
seu nome.

Vermelhazul

Exercício de escrita em fragmento. Teatro Máquina

1.
um foco no centro de onde
nasce o guerreiro
espelhos na cabeça de adorno
coroa desfoca no azul
saias amarelas
homens de cetim
espadas como lanças
caminham nas ruas sobre
sapatos de cadarços brancos
em meio a cores sem fim
ao passo que na confusão da
contramão carros cortam a
multidão
que ferve
estremeço meu olhar nas
bordas onde
homens mulheres crianças
são sagrados
o que de fato meu olho vê o
que de fato meu olho revê
invento na preparação para a
guerra
um guerreiro um mestre uma
rainha
tão poderosos quanto suas
impossíveis missões de
resguardar impossíveis
1. Teatro Máquina é um grupo de
teatro de Fortaleza-CE, em atividade desde 2003. Compõem o
grupo as atrizes e os atores Ana
Luiza Rios, Fabiano Veríssimo,
Levy Mota, Loreta Dialla, Marcio Medeiros, e Fran Teixeira na
encenação. Em sua trajetória se
destacam os espetáculos O Cantil (2008), Leonce e Lena (2012),
Diga que você está de acordo!
MÁQUINAFATZER (2014) e
Nossos Mortos (2018). Acesse
www.teatromaquina.com.

guardo nos meus olhos o final
da tarde
naquela hora de meio tom
de amargura
de “quintura”
de forças incansáveis
ajeito no meu corpo os corpos
que me cercam
onde tomo e sou tomado
no encarar silencioso e
pausado de uma curiosidade
misteriosa
desse instante privilegiado
2.
homens e mulheres de espadas
na mão avançam suas roupas
cintilantes em vermelhazul
entre os espectros de olhares
perdidos cada um num lance
na contraluz do crepúsculo da
tardenoite na rua da cidade
em oração com os elmos
espelhados sobre suas cabeças
contidos todos os espectros
em vermelhazul pelas gentes
que ali transitavam e pelas

carruagens urbanas em pausa
apenas aquele que me olhou
no centro me viu e o vi e nos
enxergamos por um tempo
em suspenso na contraluz do
percurso da tardenoite da rua
que celebrava em cantos o
que agora não podemos ouvir
de claro o guerreiroalado que
me olha de volta concentrado
enquanto outros ali ao lado
ou ao fundo e de chapéus
vociferam algo que de comércio
ou que de sede e aquele
ainda me vê atento profundo
suspenso em pausa com suas
altas meias vermelhas e saias
cintilantes e sapatos enlaçados
brilham suas estrelas nos
seus babadouros da terra em
movimento enquanto ainda
a noite não se ergue e ele me
vê em ponto de fuga certeiro o
espectro reisadeiro guerreiro
em sua capa longa e escura e
luvas escuras e saia de brilho
de pés firmes na virada da
tarde noite para dentro de

mim como uma criança que te
segue naquele olhar
3.
é o fim da tarde que interessa
ao olhar mais que os olhares
da gente mais que a passagem
dos reis e rainhas mais que
as crianças mais que as meias
listradas e as saias rodadas é
o crepúsculo o lusco-fusco já
é noite talvez ainda dia mas
as luzes dos postes já estão
acesas e o céu é meio cinza
como os espelhos pequenos
quadrados losangos - questão
de perspectiva - que parecem
editar e exibir apenas um
único objeto o mesmo objeto
não se vê outra coisa apenas
aquele que pesa sobre nossas
cabeças e começa a estelarse certamente a estrela d’alva
que na verdade é júpiter (ou
vênus?) já está ali e a imagem
mostra mesmo que tudo é
movimento tudo é enquanto

está sendo já deixando de
ser sendo passado já a todo
instante passando até os
imóveis parecem mover-se - ou
seria a terra? - até as árvores
e os colares até os coletes e
os chapéus de palha mas no
centro bem no meio mesmo a
olhar pra mim ele está imóvel
como que paralisado pelo meu
olhar ou pela minha câmera congelado no tempo - ele é o
único ser ou não-ser o único
qualquer-coisa o único que
não está ali sim ali mesmo ele
não está neste exato instante
ele está noutro lugar o que
pode parecer estranho porque
à primeira vista estar parado
imóvel com os pés fincados
à terra poderia indicar um
pertencimento àquele espaçotempo mas o que vemos é
outra coisa é o movimento que
guarda pertença a cada pedaço
de tempo presente antes de
tornar-se passado é a passada
da perna o pé que se descola
do chão que está ali naquele
pedaço de terra naquele tempo
certo antes de descolar-se mas
já rumando para outro lugar
e outro momento mas volto
para o imóvel-homem que não
está ali então onde ele está?
senão ali em 2017 naquela rua
do crato ou juazeiro já não
lembro bem onde estaria ele?
agora em 2020 - escrevi errado
o ano como o tempo é mesmo
uma incógnita - ucronia:
lembrei deste termo que uma
amiga escreveu talvez tenha
inventado não importa mas
diz sobre um tempo que não
se filia ao real ou ao relógio
mas a um sonho um desejo
uma lembrança vívida uma
outra vida que insiste em não
deixar de existir - páro volto
páro e esqueço o tempo um

pouco e volto para o agora: é
2021 e ele só pode estar aqui
enquanto olho para ele eu
mesmo posso estar em 2020
ou em 2017 eu posso estar no
meio da rua em fortaleza ou
no crato juazeiro baralha sítio
cabeceiras num chão de terra
ou de asfalto no lusco-fusco ou
debaixo de um céu estrelado
mas ele não ele só pode estar
aqui como se soubesse que
anos depois eu o olharia ele me
olhou e mudou tudo inverteu o
tempo fincou os pés no futuro
e explodiu o passado num
gesto para sempre um gesto de
deslocamento intemporal da
ação do tempo do espaço de
4..
um zigue zague azul claro tom
celeste do céu às paredes e das
paredes aos pedaços de camisa
que se deixam ver por baixo
dos parangolés multicoloridos
das capas saias coroas que
espelham a luz do fim do dia
o corpo da brincadeira corpos
em dança mãos que seguram
espadas que projetam gestos
all stars e meias até os joelhos
suor calor fim de tarde
fachadas entreabertas postes
com luzes recém acesas fios
asfalto um carro tenta passar
a rua tomada festa e frenesi
amarelo sol de ouro vermelho
sangue chapéu de palha
transeuntes música tambores
e cantorias percurso trajeto
cortejo passeio querer dançar
também lembrança prontos
para a guerra para o combate
corpos em fé e fantasia onda
de um encanto que passa veloz
chão quente entre luz entre
foco entre festa burburinho
estrelas prateadas rainhas e
reis olhares jovens crianças e
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velhos corpos em teima janelas
batentes telhados praças e
esquinas pisadas puladas
riscadas em rodopios precisos
descendo de seus cavalos
invadem a cidade há muito
já não imaculada pelas ruas
estreitas e becos molhados
vultos no agora viajantes do
passado encapsulados em
roupas de cetim avançam em
dança até o escuro da noite que
chega chicoteando seu brilho
nas pontas de suas espadas
passam até que ninguém mais
os acompanha as crianças
os bêbados e os cachorros
vão ficando para trás e eles
partem para a próxima curva
com aroma de breu é sonho?
é não é sim dá medo e prazer
pele porosa de experiências
corpo coletivo emaranhado de
tecidos cintilantes
5.
o grupo de conga preto e
cadarço bem branquinho vê
e não vê o fotógrafo e talvez
também o fotógrafo veja e não
veja o movimento todo que
cabe ali eu conto cerca de vinte
pedaços pequenos de espelhos
nas cabeças pela luz pouca
do fim da tarde que também
ilumina ainda as panelas de
alumínio penduradas mais ao
fundo naquele lugar daquele
que seria o final de outubro na
semana de saudar os mortos
no cariri no cariri tem muita
gente nessa época dizem que
a cidade do juazeiro recebe
seiscentas mil pessoas tem
muita gente vindo e indo
guerreiras guerreiros meninos
meninas uma saia dourada
um tomara que caia e as cores
se apaziguam com a luz que
também morre numa rua que

parece não caber um carro
bordô meu pai já teve um carro
bordô e era bordô também o
tom que ficavam os cabelos
acaju das mulheres “pintei
meu cabelo de acaju” que era
mais ou menos assim a tintura
vinho dos anos oitenta um dia
descolori uma mexa de cabelo
e apliquei esse tom foi a única
vez que pintei meu cabelo que
agora já está ficando branco
assim já posso de novo deixar
ele bordô são também bordô
as coroas de papel e espelho
mas é de um vermelho sangue
sangue vermelho intenso e não
da cor do vinho bordô que me
lembro o colete dos brincantes
e as listras da saia verde que
vem vindo compondo o bloco
do reisado também no céu
as linhas dos fios elétricos se
cruzam e levam luz ao hotel
padre cícero depois do padre
nasceu muito cícero e cícera
no juazeiro onde pode ser bom
morrer nessa época morrer
depois de dançar junto e de
se apertar entre carro e gente
pra chegar na frente da igreja
que tem o corpo do padre
todo mundo vai pra lá pra
estar na cidade onde está o
corpo do padre e muita gente
gosta de comprar as coisas
para casa em juazeiro porque
já vem abençoado vem dessa
terra abençoada terra de chão
quente e santo mesmo que
coberto de asfalto quente
como posso ver pisar ali é bom
correr por ali é bom andar
ser levado a qualquer lugar
no calor infernal de outubro
e novembro é bom é bom se
deixar levar pela saudade a um
lugar

6.
um foco no centro de onde
nasce o guerreiro um ziguezague azul claro tom celeste do
céu chão quente das paredes
aos pedaços de camisa que
se deixam ver por baixo dos
parangolés multicoloridos das
capas cintilantes mãos que
seguram espadas como lanças
saias amarelas coroa desfoca
no azul a cabeça de adorno
espelhos reluzem a luz do fim
do dia que interessa ao olhar o
que de fato meu olho vê mais
que os olhares da gente mais
que a passagem dos reis e
rainhas mais que as crianças
mais que as meias listradas e
as saias rodadas é o crepúsculo
o lusco-fusco que também
ilumina ainda as panelas de
alumínio penduradas mais ao
fundo naquele lugar daquele
que seria o final de outubro na
semana de saudar os mortos
no cariri no cariri tem muita
gente nessa época dizem que
a cidade do juazeiro recebe
seiscentas mil pessoas tem
muita gente vindo e indo
onde pode ser bom morrer
nessa época morrer depois de
dançar junto e de se apertar
entre carro e gente pra chegar
na frente da igreja que tem o
corpo do padre todo mundo
vai pra lá pra estar na cidade
onde está o corpo do padre e
muita gente gosta de comprar
as coisas para casa em juazeiro
porque já vem abençoado vem
dessa terra abençoada terra de
chão quente e santo estremeço
nas bordas guardo nos meus
olhos o final da tarde as luzes
dos postes já estão acesas na
rua da cidade em oração com
os elmos espelhados sobre
suas cabeças contidos todos os
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espectros pelas gentes que ali
transitavam e pelas carruagens
urbanas em pausa apenas
aquele que me olhou no centro
me viu e o vi e nos enxergamos
por um tempo em suspenso
na contraluz do percurso
o grupo de conga preto e
cadarço bem branquinho vê
e não vê o fotógrafo e talvez
também o fotógrafo veja e
não veja o movimento todo
que cabe ali eu conto cerca
de vinte pedaços pequenos de
espelhos nas cabeças espelhos
pequenos quadrados losangos
que parecem editar e exibir
apenas um único objeto o
mesmo objeto não se vê outra
coisa apenas aquele que pesa
sobre nossas cabeças e começa
a estelar-se certamente a
estrela d’alva que na verdade
é júpiter (ou vênus?) já está
ali e a imagem mostra mesmo
que tudo é movimento tudo
é enquanto está sendo já
deixando de ser sendo passado
já a todo instante passando até
os imóveis parecem moverse prontos para a guerra
para o combate corpos em
fé e fantasia pisadas puladas
riscadas em rodopios precisos
descendo de seus cavalos
invadem a cidade há muito
já não imaculada pelas ruas
estreitas e becos molhados
vultos no agora viajantes do
passado encapsulados partem
para a próxima curva com
aroma de breu é sonho? - ou
seria a terra? - até as árvores
e os colares até os coletes e
os chapéus de palha mas no
centro bem no meio mesmo a
olhar pra mim ele está imóvel
como que paralisado pelo meu
olhar ou pela minha câmera congelado no tempo - ele é o
único ser ou não-ser o único

qualquer-coisa o único que
não está ali sim ali mesmo ele
não está neste exato instante
ele está noutro lugar o que
pode parecer estranho porque
à primeira vista estar parado
imóvel com os pés fincados
à terra poderia indicar um
pertencimento àquele espaçotempo mas o que vemos é
outra coisa é o movimento que
guarda pertença a cada pedaço
de tempo presente antes de
tornar-se passado é a passada
da perna o pé que se descola
do chão que está ali naquele
pedaço de terra naquele tempo
certo antes de descolar-se mas
já rumando para outro lugar
e outro momento mas volto

para o imóvel-homem que não
está ali então onde ele está?
senão ali em 2017 naquela rua
do crato ou juazeiro já não
lembro bem onde estaria ele?
agora em 2020 - escrevi errado
o ano como o tempo é mesmo
uma incógnita - ucronia:
lembrei deste termo que uma
amiga escreveu talvez tenha
inventado não importa mas
diz sobre um tempo que não
se filia ao real ou ao relógio
mas a um sonho um desejo
uma lembrança vívida uma
outra vida que insiste em não
deixar de existir - paro volto
paro e esqueço o tempo um
pouco e volto para o agora: é
2021 e ele só pode estar aqui

enquanto olho para ele eu
mesmo posso estar em 2020
ou em 2017 eu posso estar no
meio da rua em fortaleza ou no
crato juazeiro barbalha sítio
cabeceiras num chão de terra
ou de asfalto no lusco-fusco ou
debaixo de um céu estrelado
mas ele não ele só pode estar
aqui como se soubesse que
anos depois eu o olharia ele me
olhou e mudou tudo inverteu o
tempo fincou os pés no futuro
e explodiu o passado num
gesto para sempre um gesto
de deslocamento intemporal
da ação do tempo do espaço
para dentro de mim como uma
criança que te segue naquele
olhar

7.

Exercício de escrita, sala virtual na Plataforma Zoom. Captura de tela: Fran Teixeira.

8.
Em 1984, foi um desenho
de Emilia Kolewa, uma
estudante
de
cenografia
de Sófia, na Bulgária, que
motivou o dramaturgo alemão
Heiner Müller a criar o texto

Descrição de Imagem. O autor
se aproximou desse desenho
como quem se aproximou do
registro de um sonho. O texto
é uma espécie de exercício
descritivo em associação livre,
perseguindo a imagem em
seus pontos fixos e retornando
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a eles sempre. Nesse retorno,
retorna para o leitor também
a materialidade do objeto
observado e que inspira a
escritura, mas também se
expande a possibilidade de
recriação de outros universos
pictóricos e ficcionais que

desobedecem a regimes de
escrita dramatúrgica pautados
em construções lineares e
consequentes. Uma escrita
espontânea como pode ser
espontâneo um desenho sem
maiores pretensões.
Para o princípio de elaboração
de Descrição de Imagem,
Müller
foi
descrevendo
inicialmente as imagens do
desenho como o via. Figuras
como
pássaro,
árvores,
mulher, homem, casa, faziam
parte do desenho como
“pontos fixos” (MÜLLER,
1997), o que possibilitou a
ele produzir no material uma
diversidade de imagens, tendo
essas figuras como pontos de
apoio. E que, segundo o autor,
com um material no qual era
possível fazer um redemoinho
de suposições na descrição do
desenho, porque existiam nele
esses elementos fixos.
Para obter mais liberdade de
imaginação na escrita, o autor
se deteve com uma maior
atenção às imperfeições do
desenho e, a partir delas, ia
fazendo outras associações das
imagens no papel de modo mais
abstrato. As associações com
foco nos “erros” do desenho,
oportunizaram a Müller que,
nas descrições das imagens,
saísse da expressividade do
desenho em si e atingisse um
grau de subjetividade maior,
dando vazão a outras camadas
de interpretação no texto.
Dessa forma, as incorreções
do desenho apareciam como
caminhos de liberdade para a
escrita, o que gerou ao autor,
espaços de criatividade e
autonomia.
De modo estrutural, Descrição
de Imagem é um texto curto
e não apresenta cenas, nem

personagens ou passagem de
atos. Seu modo de construção
se dá contra um modelo
textual dramático. Em nota
posta ao texto publicado no
Brasil, na tradução realizada
por Christine Roehring e
Marcos Renaux, Müller atenta
para o caráter de fuga da
forma tradicional do drama,
ao afirmar que no seu modo
de recepção: “A ação é livre,
já que as sequências são
passado, explosão de uma
lembrança numa estrutura
dramática morta” (MÜLLER,
1993, p. 159). O autor acentua
ainda o olhar do observador
para
outros
modos
de
recepção da obra, ao apontar
nesta possíveis aspectos de
intertextualidade.
Heiner Müller é um autor
que defende a exploração
de espaços livres no texto,
a investigação da energia
que há na contradição, no
conflito, na construção de
figuras que possam criar
zonas de imperfeição e
desvio. O trabalho de Müller
se constrói, portanto, muito
9.

fortemente contrário à ideia
de uma dramaturgia e de uma
encenação
esclarecedoras,
tomando a experiência - em
seu caráter de incompletude e a estranheza como material
de trabalho. A Müller interessa
formular diferenças e abrir a
consciência para a produção
de conflitos, sem a oferta de
solução. Esses princípios de
trabalho provocam uma nova
atividade para o público que lê
ou que assiste.
Descrição de Imagem é como
um largo fragmento de sonho,
um pedaço incompleto de uma
atividade infinita, decalque
de realidade no qual colidem
tempos heterogênos, uma
experiência para se engajar.
A escrita em fragmento, ou
uma escrita que encontra a
incompletude como motor
e não como fim, impede a
indiferenciação das partes
numa aparente totalidade
e assim ativa a participação
do leitor e do espectador. O
fragmento é um espaço livre
para a fantasia.

Romaria de Finados, Juazeiro do Norte. Foto-montagem: Levy Mota.
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10.
Foi uma fotografia de viagem
que nos motivou a realizar pela
segunda vez um experimento
dramatúrgico inspirado no
texto de Müller. No dia 08
de fevereiro de 2021 o grupo
se reuniu virtualmente e
se desafiou a experimentar
novamente essa escrita, desta
vez a partir de uma viagem
que fez à região do Cariri, sul
do Ceará, durante o feriado
de Finados, em 2017. O
retorno a essa região, em 2017,
deu-se, por sua vez, como
visita de campo, durante o
processo de criação de Nossos
Mortos, nosso espetáculo de
2018. Havíamos realizado
anteriormente uma viagem de
pesquisa, em outro projeto, o
Sete Estrelas do Grande Carro,
e percorremos três regiões
do semi-árido nordestino. As
regiões visitadas foram o Raso
da Catarina, no norte da Bahia,
o Parque Nacional Serra da
Capivara, no sul do Piauí e

o Sertão dos Inhamuns, no
Ceará.
Parte dessa experiência pelo
sertão foi desvio do planejado
e um desses desvios foi a
visita ao Sítio Caldeirão da
Santa Cruz do Deserto. A
parada ali, mesmo que rápida,
foi fundamental para que
pudéssemos nos envolver
criativamente com as questões
que depois se apresentaram
incontornáveis ao processo de
Nossos Mortos.
Canudos, Remanso, Sítio do
Mocó, Assentamento Mucuim
e Cococi foram outros desses
lugares que interpelaram
nossa viagem planejada como
desvios necessários. Nesses
lugares,
especialmente,
pudemos realizar algumas
das ações que já havíamos
planejado e pudemos também,
a partir da experiência do
lugar, inventar e experimentar
novas ações.
Em Cococi, fizemos nosso
primeiro exercício de escrita
a partir dos procedimentos
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presentes
em
Descrição
de Imagem e que tinham
sido objeto de pesquisa
de Loreta Dialla em sua
monografia.
Nessa
ação,
fomos conduzidos a buscar
uma forma de enquadrar a
paisagem, em qualquer parte
dela que nos interessasse.
Não seria um desenho ou uma
imagem prévia o que iríamos
descrever, mas uma imagem
que decidíssemos aprisionar
em molduras provisórias.
Assim, com esses quadros
improvisados,
começamos
a descrever o que víamos e
o que os ultrapassava como
caminho natural de volta à
paisagem. Retornar ao que
estava enquadrado, tratar dele
enquanto ele se apresentava
como limite e assim romper
sua determinação gerou uma
primeira série de textos curtos
que reunimos sob o título
de Cidade Fantasma e que
se encontram publicados no
livro fruto da viagem como um
grande texto único (TEATRO

MÁQUINA, 2020).
Para a segunda experiência
de escritura coletiva a partir
dos procedimentos contidos
em Descrição de Imagem,
resolvemos eleger uma imagem
de viagem, mas da viagem
que nos levou novamente ao
Caldeirão, durante o período
de Finados, em 2017. Retomar
o experimento era uma forma
de realizar novamente a
viagem, de misturar diferentes
tempos e espaços e de acionar
um estado coletivo de criação.
Escolhemos
juntos
uma
imagem e definimos um
tempo para o exercício de
descrevê-la, cada um de sua
casa. Dessa vez, partimos de
um objeto comum e pudemos
reconhecer as coincidências
nos lugares e palavras que
usamos. Foi possível entender
que há determinados lugares
na
imagem
para
onde
inevitavelmente voltamos. E
assim também confrontar as

singularidades que cada um
pôde apresentar pelo mero
exercício de escrever sobre o
que se vê.
O texto de Müller nos
apresentou, na experiência
em Cococi e nos fragmentos
que abrem esse texto, uma
diversidade interessantíssima
de recursos de escrita e
descrição.
Experimentar
detalhar o que é observado,
eleger
espaços
dentro
do que se observa para
se
deter,
compreender
que
há
determinados
pontos que exigem maior
atenção ou que retornam
fantasmagoricamente
solicitando - e quase impondo
- a presença de volta no texto
são alguns dos procedimentos
que vão ganhando corpo e cor
quando decidimos explorar
esse caminho compositivo.
Um imagem, quer seja fixa,
prévia, fugidia ou em esboço, é
campo aberto para o exercício

da fantasia. Observar uma
imagem antiga novamente,
como o que nos moveu desta
vez, e se dedicar a apenas
descrevê-la, é também uma
forma de voltar ao sertão.
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TEXTO DRAMÁTICO

Renovação das memórias
Flávia Cristiana da Silva

“A fé é a soberania da vida de cada um, é a
palavra de luz e esperança a ser alcançada
em cada batalha, pois a fé sem ação é
morta, cada dia, cada noite ao amanhecer
esperamos a graça da fé, o sustento espiritual
das nossas ações indicada pelo espírito maior
para fortificar nosso anjo da guarda.”
Pajé Aripuanã.

I

nicio este relato com a fala
do Pajé Aripuanã1 (Bahia),
que me presenteou com suas
palavras através de áudio,
não por acaso, pois a centelha
que alimentou o desejo desta
escrita nasceu quando fui
morar no Cariri cearense no
ano de 2017. Lá, aproximeime das práticas culturais
da região, criando uma
1. O Pajé Aripuanã é da etnia
Tupinambá. Atualmente, reside
num distrito da cidade da Vitória
da Conquista-Bahia.

Texto em processo
relação afetiva e conhecendo
as pessoas, os mestres, os
brincantes, seus terreiros,
o território, suas formas de
pensar, agir e as ações que
existem neste espaço.
Vale salientar que o Cariri
cearense
é
reconhecido
como um celeiro das práticas
culturais que dialoga com as
artes na contemporaneidade e
a sua história foi construída em
torno das culturas indígenas,
negras e ibéricas. Então,
dizer sim ao desejo de um
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processo de criação da escrita
dramatúrgica era chacoalhar
vivências, fazer escolhas, ouvir
o outro, ouvir-me, era estar
atenta à experiência que ainda
se iniciava nesta região, era
gerar encontros afetivos numa
busca sensível de desejos.
Desta forma, começo a
frequentar o bairro João Cabral
que fica localizado na cidade
de Juazeiro do Norte-Ceará.
Soares (2019, p.33) diz que “o
bairro João Cabral, segundo
dados do IBGE, do ano de

2010, é o mais populoso da
cidade, com aproximadamente
17.859 habitantes”. É um
bairro, aparentemente, com
maioria afrodescendente e
indígena e que tem uma grande
quantidade de manifestações
populares nesta localidade.
Seus moradores, em grande
parte, são de origem sertaneja,
tendo características rurais
de práticas socioespaciais e
muitas manifestações culturais
(SOARES, 2019).
Ao chegar nesta localidade,
ainda conhecendo as pessoas,
fui convidada pelo mestre
Antônio
Evangelista2
do
Reisado Discípulos do Mestre
Pedro,
conhecido
como
Reisado dos Irmãos, para
participar da Renovação do
Sagrado Coração de Jesus na
casa de uma das moradoras
do bairro, pois, após a reza,
iria ter apresentação do seu
Reisado.
No Cariri cearense, segundo
Figueirêdo (2004, p. 24), a
devoção ao Sagrado Coração
de Jesus de Roma foi difundida
pelo Padre Cícero Romão
(1844-1934), um homem
religioso que tem uma grande
popularidade no nordeste
brasileiro e que se sobressaiu
na vida religiosa, social e
política da região. O “Padim
Ciço”, assim conhecido pelos
fieis, pregava que em cada
casa deveria ter em sua sala
2. Antônio Ferreira Evangelista,
conhecido como mestre Antônio,
natural do Juazeiro do NorteCeará, nasceu em 6 de janeiro de
1962. Desde os oito anos de idade
participa da brincadeira no
Cariri cearense e hoje é mestre
do Reisado Discípulos do Mestre
Pedro, popularmente conhecido
como Reisado dos Irmãos.

um altar e no quintal uma
oficina, assim se popularizou
essa prática cultural.
Cheguei no horário marcado
à casa em que iria ocorrer o
evento para ver todo o ritual
que ali iria ser realizado e,
em seguida, iria assistir à
apresentação do seu Reisado.
Descobri que a Festa da
Renovação é um momento
sagrado de uma casa onde a
família renova sua devoção
em Cristo através do Sagrado
Coração de Jesus e do Sagrado
Coração de Maria. Uma festa
que é permeada de fé, comida,
espaço
de
socialização,
descontração. Existe toda
uma preparação para esse
momento, a casa é enfeitada
e a vizinhança, amigos e
familiares são convidados
para essa ocasião. É um lugar
de encontro, de festa.
O local onde acontece a reza
é composto por um oratório,
um pequeno santuário que fica
localizado na sala da casa, ou
seja, Sala do Santo, composto
por uma pequena mesa ou
prateleira coberta com uma
toalha branca, que me foi
apresentada como a “toalha do
Santo”. As imagens de santos
católicos, que aquela família
era devota, ficavam sobre a
mesa e também penduradas
na parece. Algumas flores, na
maioria artificiais, enfeitavam
a mesa, com castiçal e vela
branca. Acima do altar
estavam afixados na parede as
molduras do Coração de Jesus
e do Coração de Maria. Nesta
casa, também permaneciam
a imagem do padre Cícero
Romão e Frei Damião. E tudo
foi guiado por uma mulher, a
rezadeira, com seus cânticos e
orações.
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Enquanto
presenciava
todo aquele ritual, após ter
escutado palavras e ter visto
corpos que traduziam-me
imagens, e ao observar o tom
multicolor daquele momento,
minha mente saiu vagando, ao
passo que meus pensamentos
começaram a se fundir aos
termos: mulher, fé, ritual,
memória, identidade. Este
vagar, eventualmente, guioume a um pensamento atrativo
e óbvio: a cultura é o reflexo
do cotidiano, sendo ao mesmo
tempo objetiva e subjetiva,
visível e invisível. Com isso,
essa vivência me veio como
base de inspiração para pensar
numa escrita dramatúrgica.
Descobri que essa prática
acontece uma vez ao ano em
lares da região, e o dia varia
conforme a data significativa
para a família como, por
exemplo,
batizado,
votos
matrimoniais
do
casal,
aniversário etc., no intuito
de renovar a fé, agradecer as
bênçãos e estreitar os laços
familiares em um encontro que
transita por valores, saberes
da coletividade e ritual.
Segundo mestre Antônio, a
festa é um dos momentos mais
importantes da família, uma
vez que é através da renovação
dos votos de fé que sua casa é
protegida e abençoada contra
todos os males, como também
é o momento de agradecer por
todas as graças derramadas no
seio familiar.
Percebo que, no sertão
nordestino, especificamente no
Cariri cearense, a experiência
religiosa é um dos elementos
de grande importância para a
cultura da região. Esse ritual
da consagração do Sagrado

Coração de Jesus é um evento
que perpassa de geração à
geração e denota os laços de
sociabilidade entre as pessoas
que ali habitam.
Sendo apreciadora de todo
esse momento, percebi a força
do caráter performático e
ritualístico que me interessou
de imediato para uma escrita
dramatúrgica. Um diálogo
entre o material e o imaterial,
visível e invisível, objetivo e
subjetivo. Assim, “o teatro é
antes de tudo ritual e mágico,
isto é, ligado a forças, baseado
em uma religião, crenças
efetivas, e cuja eficácia se
traduz em gestos, está ligada
diretamente aos ritos do teatro
que são o próprio exercício e a
expressão de uma necessidade
mágica espiritual” (ARTAUD,
1995, p. 75).
Como Artaud, pensei numa
escrita/encenação
voltada
ao ritual, ligada ao sagrado
e ao profano, provocando
reflexões humanas e, por
conseguinte,
questionando
as nossas ações e existências.
Assim, pensando num corpomulher-manifesto-social que
se presentifica e que vivencia
o próprio fazer-dizer, numa
perspectiva de construção de
uma atmosfera ritualística
em diálogo com o mítico e
social que transborda pelo
imaginário e por memórias
minhas e experiências no Cariri
cearense. Trago nessa centelha
de “escrita em processo”
algumas
elucubrações
simbólicas, tais como: cantos,
elementos de cena, espaço
cênico, entre outros, para
pensarmos a relação entre
ritual, performance, cena,
persona, tempo e espaço

numa corporificação de açõesmemórias.
Essa escrita dramatúrgica em
processo é apenas um gatilho
para o desenvolvimento de
histórias
que
perpassam
por ficção e realidade na
intenção de conectar pessoas
e compartilhar sentimentos
coletivos e individuais. Então,
vamos lá!
Cenário:
O local será numa casa. Todos
se instalam na sala, que terá
como cenário o “santo da
casa” (um oratório com alguns
santos, fotos, objetos) e uma
cadeira. Nesse oratório estão
objetos pessoais que, a partir
dali, vão se revelando através
de histórias e lembranças.
Personagem:
Uma rezadeira, benzedeira que
vai trazendo à tona lembranças
do passado, comunicando-se
com o presente e futuro.
1 – Abrição de porta
(Público
entrando.
A
personagem está sentada
numa cadeira com um terço
nas mãos cantando. Depois que
todos estiverem acomodados,
vai até o altar e começa o
momento da renovação).
(Este
momento
será
construído com rezas, dizeres
de rezadeiras, embaixadas
(versos
rimados
ditos
em alguns momentos da
brincadeira do Reisado de
Congo – manifestação popular
do Cariri cearense).
MÚSICA
GRAVAÇÃO: “A fé é a
soberania da vida de cada um,
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é a palavra de luz e esperança
a ser alcançada em cada
batalha, pois a fé sem ação é
morta, cada dia, cada noite ao
amanhecer esperamos a graça
da fé, o sustento espiritual das
nossas ações indicada pelo
espírito maior para fortificar
nosso anjo da guarda. Ahô”
Pajé Aripuanã.
2 – Árvore
Todo ano, nessa hora, eu faço
essas orações. Reverencio os
parentes vivos e mortos. Peço
licença aos meus ancestrais
para seguir em frente nesse
espaço. Toda vez que olho
pra esse altar, eu levo meus
pensamentos a Deus. É como
se fosse um pedacinho de céu.
Ele tem muito poder, graças a
Deus.
Aqui, nessa árvore da família,
tem raízes que se estende até
os dias de hoje. São raízes
invisíveis, mas que sinto elas
presentes. Elas se alimentam
do meu sangue, da minha reza.
Você acredita no poder das
palavras? Você acredita que as
palavras têm força?
Eu acredito muito. Reza pra
mim é coisa muito importante.
Todo tipo de reza, – cada
um chama conforme vai sua
crença. Acredito que a reza é
a ligação que a gente faz com
Deus.
Quando eu rezo, eu também
tô contando histórias. Tô
alinhavando as memórias, pra
não poder esquecer. Eu me
lembro de muita coisa, como
se fosse agora.
Quando eu olho para o
passado, eu vejo. Às vezes,
tem um nevoeiro, mas depois

clareia. Eu me alembro como
se fosse agora.
Já que estão aqui, vou contar
uma coisa pra vocês, vou
contar o que eu vi, ouvi e vivi,
coisas que achei, perdi e assim
por diante.
Peço que abram bem os
ouvidos, para que a minha
história chegue no coração
de vocês e que tenham
compreensão do que vou
contar.
Veja bem, meu pai era do
Juazeiro do Norte, do Ceará.
Minha mãe era do Juazeiro
também, do Norte. Meu pai
conheceu minha mãe, falou
casamento ao pai dela.

Minha mãe não gostava de
jeito nenhum dele. Repare que
tempo. “Eu não quero casar
com ele” “mas você tem que
casar com ele”. Mexeu pra cá,
mexeu pra lá, ela aceitou. Aí
casaram.
Ele disse assim: ”agora vamos
simbora pra Pernambuco”. Ela
disse assim: “vou falar com
meu padrinho Cicero pra ver
se dá certo”.
Chegando lá, pediu licença,
depois pediu a bênção a ele
e falou que ia mudar pra
Pernambuco. Ele disse: “minha
filha, não vá não, porque se
você for vai se arrepender até
a hora da morte”. Mas, como
tava tudo certo pra ir, ela foi.
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Chegou em Pernambuco, ela
foi morar num sítio. Teve 11
filhos. Era muito pobre minha
filha, só tinha o dia e a noite.
Eu fui a mais nova dessa penca
de menino e vi muita coisa
como se fosse agora.
Carrego aqui, gravada nesse
altar, a sombra de toda
minha história, habitantes
que passaram pela vida com
muita luta, vitória, morte,
guerra. Carrego aqui um
álbum de família, retratos que
representam mais de cem anos
de história. São memórias
que me vêm nem sei de onde,
carregadas de acontecimentos
que se misturam no caminho
do tempo.
Música

3 – História de rezadeira
(Observação: O item 3 foi
criado em colaboração com
Lia Vasconcelos)
O senhor crer em Deus? Creia
na natureza, se crer na natureza
crê em Deus. O senhor veio
aqui foi pra lhe rezar, foi?
Hum! O (A) senhor(a) acredita
em reza? É preciso ter fé, viu?
Senão num tem jeito. Ói, eu
aprendi a rezar quando era
miudinha assim.
Rezo de tudo, peito aberto,
espinhela caída, dor de
cabeça, dor de dente, olhado,
quebrança,
vento-caído,
triação, mar vermelho... Ah, eu
nunca digo não, sempre rezo
conforme as necessidades.
Nunca recebi nada, que reza
não se vende, vende?
Eu acho que esse dom de rezar
nasceu quando eu era muito
pequena, porque na minha rua
tinha uma rezadeira e eu ficava
observando ela. E toda vez que
eu estava me sentindo mal,
com corpo mole, sem vontade
de comer, minha mãe me
levava até ela. Ela me rezava
com umas folhinhas que
pegava no quintal da sua casa.
E depois de algumas horas, eu
ficava boa. E era assim toda
vez que eu estava desse jeito.
Ela sempre me dizia: “olhe
minha filha, eu nunca tive
raiva, não sei o que é raiva.
Você sabia que onde está o
bem, também está o mal? Os
dois andam juntos, por isso,
tome muito cuidado com quem
você anda, o que você pensa, o
que você faz”.

peço por vocês tudinho,
acendo minha vela para o meu
anjo da guarda, porque a gente
é que nem vento, precisamos
saber a direção que queremos
ir.
Música
4 – Parteira
De primeiro eu só fazia a
reza, quando foi um dia me
chamaram, aí quando eu fui,
a criança botou a cabeça pra
fora e eu só fiz ajeitar.
Eita, agora me lembrei das
crianças que botei no mundo.
Não são crianças minha não,
viu?! É dos outros. Eu sou
parteira também, além de
rezar.
Eu ainda lembro da primeira
vez, quando chegaram na
minha porta pedindo ajuda,
eu fui. Quando cheguei lá, a
criança já estava pra nascer,
e eu ajudei a botar um ser no
mundo.
Quando eu fazia isso eu não
tinha preço marcado, era o
que eles pudessem me dar.
Tinham uns que pagavam
bem, recompensavam bem.
Tinham outros que eram
pobrezinhos, num tinham
nem com o que enrolar a
criança, uma roupinha, era
bem pobrezinho, o que é que
eu ia fazer? Deus é quem me
dava.
A nossa vida é um parafuso,
só quem destroça é Deus, né?
Precisamos estar atentos pra
ele não enferrujar.

5 – Mãe adotiva
Conseguem ouvir o silêncio?
Conseguem ouvir a voz
dos invisíveis? Façam um
pouquinho de esforço. Oh,
ouça!!!!
Eu escuto a voz dela como se
fosse agora. Eu não esqueço de
nada. É preciso não esquecer
nada. Eu sei tão pouco do
mundo.
Canta!!!!
Canto pra não
chorar, não vá reclamar contra
a minha saída (2x)
Só peço que quando eu
morrer / a minha alma vai ser
de Jesus querida (2x)3
Lembro da minha mãe. Eu tive
duas. Uma era magra, alta. Era
bem braba. Ninguém chegava
perto. Essa trabalhava na roça
plantando feijão e colocava
todos os filhos pra fazer. Ela
teve 11, 11 filhos, já disse isso,
né?!. Éramos muito pobres,
pobres, só tínhamos o dia e
a noite. Tinha dia que tinha
o que comer, outros não, e a
gente ia levando assim. Comia
frutas, jaca, manga. Comia
o que dava no sítio. Lembro
como se fosse agora de tudo.
Aí, teve um dia que eu estava
sentada na calçada de casa,
quando a outra chegou. Uma
senhora letrada, bonita, bem
vestida.
Viu a situação que a gente
vivia, aí olhou pra mim e
disse pra minha mãe assim: “a
senhora me dá essa menina”.
Ela disse: “doou”. “Então eu
vou levar ela agora,... Olhe,
3. Parte de música do Cd
Guerreiro – Mestres Navegantes,
cantado pela mestra Margarida
do Guerreiro Santa Joana D´Arc,
produzido por Betão Aguiar.

Eu era muito pequena e não
entendia nada, mas hoje eu
entendo. Por isso, que rezo,
104

mas eu só posso levar ela se
o pai dela consentir”. Minha
mãe disse: “está certo”.
Quando pai chegou, eu disse:
“papai, eu vou embora, vou
morar com uma senhora que
ela veio aqui e vai me levar”.
Ele disse: “não, não vai não”.
“Se o senhor não deixar, o
senhor vai ter que me dar um
vestido e um sapato”. Ele viu
que não podia, aí deixou. Eu
fui embora com ela.
Acho que eu tinha 10 anos, eu
era tão pequena que parecia
que tinha 5 anos.
Ela era muito boa, ajudou
muito minha família, dava
roupa, comida, me dava tudo.
Eu vivia como uma princesa.
Tinha tudo que eu precisava.
Ela me deu muito carinho.
Mas teve um tempo que ela
adoeceu. De repente, ela
morreu. Ela morreu assim, nos
meus braços. Eu me lembro
como se fosse hoje. Eu chorava
muito, muito, muito, fiquei
toda roxa. Pedi a morte todo
dia, todo dia, porque eu só
tinha ela. A dor foi tão grande
que eu não choro mais de jeito
nenhum.
Música
As
lembranças
dançam
aqui dentro, essas não me
abandonam nunca, é um
silêncio que me invade,...
A gente inventa o tempo, mas
nunca conseguimos controlar
ele. O tempo se desgarrou de
mim com uma rapidez sem
tamanho. Eu lembro de tudo
como se fosse agora, é como se
eu pudesse ver...
Música

6 – Despedida
Eu não sou mulher de
esquecer. Depois que o tempo
passa, passa também os
amores, os amigos, a nossa
única companhia é a memória.
Ser eu não é para quem gosta,
mas é para quem aguenta. A
gente nunca sabe o que vai
dar certo. Eu penso que se
a gente soubesse o que iria
dar certo e quando iria dar
certo, a gente não fazia nada,
ficava só espertando a hora do
acontecimento.
Aí eu me pergunto, o que é dar
certo? A gente não tem certeza
de nada nessa vida, num
e verdade?!. Viver é muito
perigoso. O nosso corpo tem
medo da morte. Então, o nosso
treino é fazer a morte ser nossa
companheira de todo dia, para
nos lembrar que isso aqui é
uma passagem.
O maior treino desse corpo
encarnado é estar pronto para
morrer, a qualquer hora, a
qualquer momento, porque
está pronto para morrer libera
a gente pra viver. É como
dizem: “se você cochilar o seu
cachimbo cai”.
Mas, a gente pode ter alguns
aliados na vida. Vocês aqui
mesmo, podem ser meus
aliados, meus amigos; a
cultura pode ser minha aliada,
e assim vai... Só existe o
presente. A certeza que tenho
nesse momento é em voar.
Voar agora, aqui, com vocês.
Quem faz o bem, ganha o bem,
quem tem amor ganha amor, e
quem faz o mal recebe o mal.
Nunca esqueçam isso.
Escute bem, as histórias são
como retalhos de uma colcha
105

velha,
alinhavadas
memórias.

pelas

Quando olho pra mim, fico com
medo do meu destino, mas
se eu olhar bem pra dentro,
lá pro fundo o meu peito,
vejo que acende uma vela, aí
vejo muitas luzes coloridas,
muitas cores,... como eu vejo
na cultura, no Reisado, Cavalo
Marinho, Coco,... e eu vou me
iluminando e crescendo como
uma gigante, vejo Nhanderú
(Deus) mais próximo a mim.
Aí, eu peço licença aos meus
antepassados e brinco, faço
disso a minha oração. Me
alimento com muita alegria
dessa força desconhecida do
encantamento. E assim eu vou
enfrentando as dificuldades,
os desafios e mergulho nesse
agradável desconhecido.
O importante é compartilhar
com os nossos companheiros.
(para plateia) Você, pode me
dá de presente? Qualquer
coisa. Pronto, uma coisa sua.
Uma coisa que você tenha
ai, na bolsa, no bolso, no seu
corpo, mas que eu possa ficar
pra mim. Você pode me dá
alguma coisa? (recebe algo
material da plateia)
Eita,
que
coisa
bonita
(descreve o objeto). Parece
que adivinhou o que eu estava
pensando e precisando nesse
momento. É de coração?
Que coisa boa. Awete Katu
(gratidão). Você dá porque é
uma pessoa muito boa, muito
generosa, nem todo mundo
tem esse desprendimento das
coisas. Hoje em dia é raro
encontrar pessoas assim. Mas
é importante a gente sempre
identificar quem tem coração
bom, pra não cair em arapuca.
Pronto!!! Vou te dar esse
objeto aqui que eu fiz pra

você guardar de lembrança de
mim. Guarde com carinho e
quando vê vai se lembrar desse
momento.
A vida é assim. Eu comecei a
fazer as minhas práticas pra
mudar. Porque se a gente
quer mudar não dá pra ficar
esperando, esperando, tem que
fazer alguma coisa, tem que
fazer as práticas. Porque quem
espera a mudança é caminhão
de frete, não é mesmo?!. E
mudar é uma prática curativa
como as ervas.
Vou ter que me recolher
porque já deu a hora, mas eu

vou lhe dizer uma coisa: Deus
no dia primeiro fez o ar e
soprou pro vento, no segundo
ele fez o firmamento, no
terceiro som aluzir e no quarto
fez a atmosfera, no quinto fez
Ave Maria, no sexto ele fez o
gênio humano e nosso Deus
soberano descansou no sétimo
dia.
Música despedida
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LITERATURA DRAMÁTICA

Ser poeta um dia no Sertão

Alvinho do Riacho
Alvinho do Riacho e suas correntes imprevistas

Á

lvaro Perez nasceu,
em agosto de 1936, na
capital baiana, filhos de pais
espanhóis que imigraram na
década de 1920. Formou-se
em Direito pela Universidade
Federal da Bahia em 1962,
onde
conheceu
Glauber
Rocha e João Ubaldo Ribeiro.
Comunista, escapou da prisão e
tortura ao contrário de muitos
amigos, como a cineasta Lúcia
Murat. Envolveu- se com
cinema nessa época e produziu
entre outras coisas um curta
metragem com Ney Negrão.
Casou-se duas vezes, dessas
relações
nasceram
cinco
filhos: do primeiro casamento,
vieram Pedro, Maria e Paloma

e do segundo casamento, Yara
e Marina.
Depois de se formar, decidiu
sair de Salvador e encontrou
o Sertão baiano, que inspirou
toda a sua produção artística:
poemas, ‘proso poemas’ (texto
que ele identificava assim,
por não ser especificamente
uma prosa nem um poema,
mas que era composto com
elementos dos dois estilos
textuais), os poemas hidrocolorizados e ainda os textos
dramáticos
que
também
possuem um estética muito
particular. Desde a década de
1990, ele começa a assinar o
seu trabalho como Alvinho do
Riacho, pois se estabeleceu na
cidade de Saúde, em um
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povoado com esse nome,
Riacho, onde tinha a Fazenda
Bela
Vista
que
queria
transformar em uma cidade
alternativa, aliás esse era um
sonho solitário. A Bela Vista
também aparece sempre em
seus textos.
Aqui, apresentamos um de seus
textos inéditos, a produção é
variada e sua filha Yara Perez
pretende que esta seja seu
objeto de um doutorado em
breve. A dramaturgia passeia
entre as livres associações dos
surrealistas, entrecruzando a
solidão povoada da metrópole
e o isolamento voluntário
do sertão. Esta dicotomia
alimenta o poeta que flui
em vários aspectos do texto

e no seu caleidoscópio de
imagens, navegando entre
várias línguas: o português,
o castelhano, o inglês e o
linguajar
sertanejo,
sem
nenhum receio ou pudor. A
sua energia e pensamentos
utópicos vão para além das
paisagens poético-dramáticas
que seus textos desenham
e vazam na sua vida como
este riacho-mundo, assim o
personagem está imerso numa
poesia do desencanto que tem
raízes, como ele afirma, com
suas próprias palavras, no
“caminho árduo em surto de
nostalgia”, inclusive a mais
terrível nostalgia da nossa
existência, aquela do que
jamais vivemos.
Apresentamos também um
texto que Alvinho escreveu
sobre si mesmo no blog do
fotógrafo Marcos Cesário1, seu
1.

http://meninobiro.blogspot.

grande amigo, autor das fotos
que ilustram esta seção.
“Sou poeta, não sou filósofo,
não sou esteta, sou de
esquerda, meia esquerda, de
centro disfarçado, admitome, em raros momentos,
até
de
direita,
jamais
niponazifascista,
tampouco
neoglobalizado.
Não sou crente, nem descrente,
muito
menos,
apostólico
romano, sou, apenas, um
angustiado ser humano.
Fiz e faço pinturas-poema,
desenhadas, hidro colorizadas,
proso poemas, dramaturgia,
cinema, saudáveis ironias,
gozações comigo mesmo,
outras coisas mais, eteceteras
e tais.
Fiz e não faço mais: amar

com/2011/07/sou-e-nao-sou-fize-nao-faco.html?m=1
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mulheres sem pescoço e
cabeça de bagre, mesmo sendo
ou querendo ser belas e, fora
de cogitação, transar anã, com
receio que, na hora agá, ela
me escape por entre minhas
canetas, quedando-me, de
caralho duro, a ver navios,
conforme deveras aconteceu.
Fui
amado,
desamado,
invejoso, invejado, frutifiquei
filhos, netos, quiçá bisnetos.
Atualmente,
habito-me
solitário, em clima semiárido,
serrano, levemente temperado.
Nasci em Salvador-BA, fui
criado, tal e qual, sem tirar
nem pôr, como filhinho de
mainha e de papai.
Formei-me
em
Ciências
Jurídicas, com direito aos
direitos de Cidadania, como
igualmente deveriam merecer
o Zé Povinho e João Ninguém;

entretanto
afirmo,
com
tristeza e certeza, aos crédulos
em estórias A carochinha, que
tal fato jamais acontecerá.
Considero-me
leitor
de
deliciosos livros, ouvidor de
músicas bem-vindas às minhas
ouças, mirador com “zóios
esbugaiados” para encantadas
pinturas.
Sou amante de Cora Coralina,
Quixote, Sancho, o Manco
de Lepanto, Miró, Di, Carlos
Gomes, Pixinguinha, Bach,
Offenbach, quiabada e feijoada
de feijão mulatinho ou rosinha,
à moda baiana.
Sou cabeça feita para pensar,
duvidar, analisar, sintetizar,
acender, iluminar... e fim de
papo.”
MONÓLOGO
Ser poeta um dia no Sertão
Retirou-se
do
baú
dos
tempos, anotações, rabiscos,
rascunhos,
lamentos,
prosopoeamas,
no
longo
exílio da poesia no sertão, sem
amigos, só e consigo, enviando
alguns esses escritos a Flávia,
musa barroca de Mariana,
pedindo-lhe mil desculpas por
ter enviado texto insensato,
pornográfico, não revisto, por
causa da revolta de sentir um
olhar sofrido expresso no rosto
sertanejo, dramático como o
solo seco, semblante do sertão
em sol permanente, chão
pisado por gastas pracatas
sem rumo, passos silenciosos
mundo e fora, retirantes em
retorno, enquanto tangem as
cordas de uma viola retratando
a criança que chora o leite não
derramado nas inclementes
estiagens, dores da terra
do coração do sertanejo e
maturar no cachimbo de barro
soltando perdidas fumaças nas
lembranças de memória, sendo
ele próprio a criança sugando

o leite murcho da mãe heroica,
seu sertão, lamentando-se em
versos o poeta ,no silêncio
solidário, fraterno, esperando
sorrir um sorriso libertário,
prisioneiro no peito, pleno de
paz, fé, esperança, segredo
a ser descoberto consigo e
revelado as condições dos
homens que vivem nos
grandes centros urbanos,
com
sentimentos
rurais
transformados, urbanizados,
compungidos,
envolvidos
em segmentos corporativos,
distanciando-me do social
pelo consumismo devastador,
alienando-se em situações
abstratas, sem comunidade,
sem
cidadania,
sem
ideologia, conflito do poema
por desconhecer o desejo
do povo desesperançado,
da colheita de péssimos
resultados, especialmente o
para o nordestino, proibido
ao pedaço de um bolo assado
na fogueira das vaidades dos
poderosos, que tudo consome
e devora, fenômeno talvez
irreversível, e transformar em
cinzas o destino de uma nação
se continuarem a fatiar no
bolo, antidemocraticamente,
repartindo-o para tão poucos
e pouco parta tão muitos,
alijando o povo e o poeta da
liberdade,
independência
e
vontade,
levando-os
`estética da fome e aos apelos
comunistas, especialmente o
poeta que sempre vai à falsa
barraca americana comer hot
dog com Sprite Light, comprar
latinhas de batatas fritas e
receber de troco chicletes
para a camarada mascar, fazer
bolas cor de rosa e estourá-las
plic ploc, sensuais estalidos
na boca, que o encanta,
estimulado pelo papo besteirol
comentando a novela das
oito, enquanto o hot dog chia,
esquenta, absorvendo o óleo
de muitas frituras e esfria na
barriga com a ajuda de uma
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inevitável azia, por isso, nessa
fervura, nessa fritura, nessa
frescura, ser poeta é fogo,
fogo-fátuo, tempo perdido,
um destino no juízo e no verso
forma de forma e conteúdo,
apesar e contudo, com lapsos,
relapsos,
drogas,
flashes
alucinógenos , esquizofrênicos,
arco-íris na boca da moringa,
S. Jorge despejado da lua como
a cultura no seio familiar,
prenunciando contratempos
furibundos, raramente bom
tempo no sertão, que se
chegasse
inopinadamente,
de
enxurrada,
carregaria
em suas águas abençoadas,
versos náufragos, mágoas
concretas,
esperanças
abstratas,
imaginárias,
utópicas,
verborreia de
palavras cansadas, poluídas,
puídas, amestradas, fodidas,
que desconhecem a realidade,
enigmático
e
irresoluto
problema que nem a revolução
resolve nesta data presente,
daí não usar o poeta a sua
pena, florete panfletário em
duelo consigo próprio , sem
conseguir matar o bandido,
por não saber mais quem é o
vilão, como se sabia nos filmes
capa-e-espada em preto e
branco, nos idos brilhos da
brilhantina, derretendo-se nas
melenas ao sol tropical a pino,
no demonstrar o poeta o seu
calor adolescente à marginal
morena de pelos negros
assanhados
nos
sovacos
perfumados com Floramélia
e Leite de Rosas, vivendo
de subemprego para não
pedir esmolas, enfrentando
o destino asem escola,
desconhecendo o misticismo
do Conselheiro, o radicalismo
de Virgulino, o ideário de
Sandino, os efeitos do golpe 1º
de abril de 64, que perdurou
sob tortura por 21 anos, o
destino brasileiro, onde se
foi gerando o neoliberalismo,
a corrupção, o consumismo

em embalagens plásticas,
metalografadas, aluminizadas,
aciduladas,
edulcoradas,
superfaturadas e, no ar,
poluição, doenças crônicas de
chaminés fálicas a foderem a
brisa marinha dentro da boca
da noite, enlouquecendo o
poeta que se fez Quixote nos
cainhos altiplanos, bolivianos,
à procura de Dulcineia latinoamericana, estrela solitária
adormecida no boné de
Guevara, para libertá-la da bota
ianque pisando nosso chão
e, por fim, , a fim de curar-se
da paranoia, retorna o poeta à
megalopólis, emprega-se num
lugar ao sol, aluga uma gaiola
dourada, enfia-se dentro dele,
rumina indigestos cartões
de crédito, taxas, impostos,
correções
monetárias,
prestações vencidas e nunca
vincendas, compra utensílios
domésticos,
adquire
no
crediário geladeira com fecho
magnético , conservando
no congelador seus ideais

revolucionários,
casa-se,
dilata o ventre, enquanto sua
cara metade empanturra-se de
gulodice, celulites, telenovelas
e outras sandices, gerando
filhos obsoletos no caminho
larescola e uma inevitável
solidão, que o fez escrever ao
compadre Herrera sobre a
necessidade de ser poeta um
dia, compor dos desencantos,
profundo canto de aprendiz,
sem espanto, como o manco de
Lepanto nesta vida meretriz,
, verso aqui, verso acolá, até
finalizar o poema, exibindo
no peito o crachá de poeta
por um triz que um dia será,
moldando sins, nões, senões,
emoções,, canções, formas,
conteúdos teúdos, manteúdos,
caminhando de sapatos novos,
doendo os calos pra caralho,
nas
avenidas
soterópolis
, mas , logo arrependido,
aguardando sinal verde dos
semáforos tricolores, descalçase e corre de pés descalços em
direção perdida no Nordeste,
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não conseguindo ser poeta
nos anversos, reversos, vide
versos se ndo embora no
Pentium, Mcintosh, double
Windows, softwares, sem
saber como livrar-se do bug
do milênio e dessa mixórdia
de acessórios no equipamento
de computação, rezando a
Deus e a Nossa Senhora, para
continuar de cócoras nas
noites das veredas sertanejas,
para eirar que te quiero
mirando, mozuelas de Lorca
refrescando a bunda no ribeiro
e, nessa espreita tão legal e
sem vergonha, picam-se os
versos em confetes, atirandoos ao ar em respeito à censura,
a quem se pergunta se ser
poeta é crime, nódoa ou ph
de foda e se está fora de moda
tecer versos de paixão, amor,
dopr, uis, ais, haicais, pero
afirmar que nosso sofrimento
carrega pesado fardo no lombo
de um jumento, caminho
árduo em surto de nostalgia,
convidando para retornar à
terra, Cuíca de Santo Amaro,
o maior trovador baiano da
década de 40, pendurando
seus cordéis nas feiras livres,
nas praças, nos recreios
das escolas, romances em
sextilhas narrando comédias
e costumes da hipócrita classe
média, convidando também
João Cabral sem aspirina, para
encontrar-se com Federico às
cinco em punto de la suerte
nordestina, no rito de Jackson
do Pandeiro, ao toque de
sanfona, rabeca, concertina,
zabumba, triângulo, pandeiro,
violão nada mais querendo,
além da chuva abençoada, a
morena de cabelos assanhados
nos sovacos, o casebre, a viola
e a saudade, para ser poeta um
dia no sertão.
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