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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

As relações entre teatro e censura política no Brasil, ao contrário do que se pode pensar,
não foram exclusivas da ditadura militar (1964-1985), mas perpassaram uma série de momentos
da história do Brasil. Conforme Costa (2010), o teatro tem sido alvo da censura desde o Período
Imperial, a partir da instituição do Conservatório Dramático Brasileiro (1845), que tinha por
atividade controlar e tutelar as artes, instituindo a censura aos moldes portugueses. A censura
permanece na república e torna-se mais ostensiva na ditadura Vargas (1937-1945), como
instrumento de controle das informações que circulavam na sociedade, atuando sobre a imprensa
além do teatro, cinema e outras diversões públicas. Conforme esclarece Costa,

No início do século XX, ainda não havia sido estabelecido o exame prévio das peças de
teatro pelo serviço de censura. Tratava-se apenas de uma fiscalização policialesca
investida de autoridade para prender e apreender aquilo que, nos palcos, julgassem
prejudicial à moral e aos bons costumes. (COSTA, 2010:123)

O exame prévio dos textos teatrais se institui com a censura da ditatura militar, que é
regulamentada com a publicação do decreto Lei nº 5.536, de 1968, aproveitando-se de todo
aparato constituído pela ditadura Vargas, que compreende desde a regulamentação do censor até
a presença deste nos ensaios gerais. Além disso, durante a ditadura militar, a censura passa a ser
atividade vinculada ao Departamento de Polícia Federal (DPF), criando-se uma divisão específica
a Divisão de Censura de Diversões Públicas (DCDP), subdividida em Superintendências
Regionais (SR) nos estados da federação.

A instituição da censura prévia teve como consequência o arquivamento de boa parte da
produção teatral brasileira, acompanhada da documentação censória que compreendia os
processos, a saber: a) pareceres dos censores, em que se pode observar a perspectiva ideológica
que orientava os censores durante o julgamento dos textos teatrais; b) pareceres do ensaio geral,
onde se observa a apreciação da encenação, bem como o confronto do texto com a cena; c)
certificado de censura, documento de liberação do espetáculo, que contém o prazo de validade do
espetáculo, além das informações sobre o veto da peça ou cortes realizados ao texto e
classificação etária do espetáculo; d) texto do espetáculo carimbado, podendo conter ou não
cortes1.

No ano em que se relembra os 50 anos do golpe militar, em que se assevera a importância
do direito à memória e ao conhecimento da história do Brasil, acreditamos na relevância de se
tomar os textos teatrais submetidos à censura militar como objeto de estudo, sobretudo por neles

1 Dentre os acervos públicos, destaca-se o Arquivo Nacional, em Brasília, que guarda toda a documentação da
censura. Em Salvador, destacam-se os Acervos do Espaço Xisto Bahia, o acervo Nós por exemplo, do Teatro Vila
Velha e o Acervo da Escola de Teatro da UFBA.
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estarem registradas as representações da vida cotidiana sob os condicionamentos impostos pelo
governo. Tais textos, em sua maioria, encontram-se nos arquivos e acervos públicos e privados,
são datiloscritos mimeografados, o que não torna sua forma material propícia à circulação em um
contexto sócio-histórico dominado por textos impressos e digitais.

Faz-se, assim, necessário tornar tais textos como objetos de edições de cunho filológico, a
fim de atualizá-los e disponibilizá-los para a leitura. Para tanto, os pressupostos teórico-
metodológicos da crítica textual são o ponto de partida na realização desta tarefa, haja vista que
para tal intento é necessário estudar a materialidade em que estes textos se encontram e
compreender os condicionamentos históricos aos quais sua produção, transmissão e circulação
foram submetidos. O filólogo, dessa forma, tem o papel de mediar a relação do leitor
contemporâneo com o texto, de um tempo pretérito, devendo utilizar-se de estratégias para
aproximá-lo dos leitores sem descontextualizá-lo.

Neste intento trabalha o Grupo de Edição e Estudo de Textos – Equipe Textos Teatrais
Censurados (GEET-ETTC)2, que desde 2006 tem proposto edições e estudos da dramaturgia
baiana produzida e encenada durante a ditadura militar. As especificidades que configuram o
gênero dramático condicionam um série de desafios à proposta de edição a ser apresentada,
sobretudo pela diversidade de versões autorais e não autorais, decorrentes das intervenções feitas
ao texto pelos partícipes da cena teatral. Some-se a isso, ser esse um texto cujo fim último não é a
leitura, mas sim a sua transmutação em diversos sistemas semióticos no momento da encenação.

Partindo-se dessas questões, propõe-se, neste trabalho, discutir as especificidades do texto
teatral, sobretudo aquele submetido ao protocolo de censura vigente durante a ditadura militar,
visando identificar as consequências dessas especificidades para a elaboração de uma proposta
editorial. Toma-se, especificamente para esta discussão o gênero dramático, materializado nos
textos teatrais censurados da atriz, dramaturga e diretora Jurema Penna, que escreve e encena
seus textos, em uma Bahia submetida ao poderio militar.

2 AS MÚLTIPLAS FACETAS DO TEXTO TEATRAL

De uma forma geral, o número de edições de cunho filológico que tomam os textos
teatrais como objeto de estudo é significativamente reduzido ao se comparar a outros gêneros,
disto resulta uma bibliografia restrita sobre o tema. Ao se tomar edições de outros gêneros
textuais como referência para a edição dos textos teatrais, fica evidente as diferenças presentes no
texto teatral em relação aos outros gêneros. Para pensar tais problemas, faz-se necessário refletir
acerca de algumas características do texto teatral.

Um dos elementos que particulariza o texto teatral, diferenciando-o dos demais é a
segmentação do texto em duas textualidades sobre o mesmo suporte, normalmente diferenciada
por um recurso tipográfico como o uso de parênteses ou maiúsculas, e que desempenham papéis
diferentes: a réplica e a rubrica ou didascália. As réplicas trazem o diálogo entre os personagens,
um dos elementos básicos para o espetáculo, meio pelo qual as personagens irão interagir entre si,
construindo o desenrolar da ação dramática.

As rubricas ou didascálias, por sua vez, apresentam uma textualidade narrativo-descritiva
da cena, em que estarão registradas todas as recomendações do autor no que diz respeito aos
elementos verbais e não verbais, como as indicações cênicas, as marcações espaço-temporais,
além da caracterização da personagem, indicações da modulação da voz na cena, do sentimento a

2 O grupo é coordenado pela Profa. Dra. Rosa Borges e está vinculado ao Instituto de Letras/UFBA. É composto por
estudantes de graduação e de pós-graduação da UFBA, além de professores da mesma universidade.
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ser transmitido. Elas direcionam o leitor na construção dos sentidos do espetáculo, o espectador,
no entanto, só tem contato com este texto de forma indireta, a partir da tradução que os partícipes
da encenação realizam das indicações cênicas, sejam eles os atores, cenógrafo, sonoplasta etc.

Pavis denomina o texto da réplica como texto primário e o da rubrica como texto
secundário, não obstante não considera que haja uma hierarquização entre as duas textualidades,
haja vista que no momento da encenação,

mesmo quando o texto secundário parece ausente, encontramos amiúde seu rastro no
cenário verbal ou no gestus da personagem. Porém o estatuto desse cenário verbal ou do
gestus é, todavia, radicalmente diferente daquele texto secundário. As indicações cênicas
espaço-temporais no texto são parte integrante do texto dramático: elas não podem ser
ignoradas pelo leitor ou pelo espectador, embora as indicações cênicas não sejam
necessariamente levadas em conta pela encenação. (PAVIS, 2005: 405)

Luiz Fernando Ramos (1999) entende a rubrica como espaço em que o dramaturgo faz
conhecer sua realização imaginária do espetáculo, ou o seu registro de uma experiência bem
sucedida de levantamento de cena, exercitando a sua poética.

Naquele espaço específico do texto dramático está esboçada uma primeira encenação
virtual, transcorrida simultaneamente à sua criação […] será ainda ali, contudo, onde o
dramaturgo indicou sua primeira leitura do texto encenado, que restará única parte
concreta da cena que ele imaginou, ou já construiu, e agora se recorda. É certo que esta
“visão” não tem nenhuma relação necessária com qualquer cena concreta, o que a
transformará profundamente, mas é a forma literária da cena na cabeça do autor, este
encenador conceitual. […] Como espaço da literatura dramática que oferece ao
pesquisador um ponto privilegiado de observação, será sempre o vestígio (real ou
imaginário) e o mapa de todas as encenações futuras (RAMOS, 1999:16, grifo nosso).

A dicotomia vestígio e mapa indica o duplo caráter da rubrica, espaço que contém a
tensão pré (ou pós) levantamento da cena, que servirá de norte para o direcionamento da leitura
ou que conterá informações vestigiais, plasmadas no texto escrito, daquilo que constituiu o
espetáculo.

A própria escrita para o teatro necessita também ser discutida e diferenciada do processo
de produção de textos que tenha como fim último a publicação. O texto teatral é um texto escrito
para pelo menos dois tipos de leitores que aqui interessa mencionar, os especialistas, que são os
atores, diretores, cenógrafos etc, cuja fim último da leitura é levantar a cena; e os leitores
silenciosos, cuja apreciação do texto em seu componente verbal constitui o objetivo da sua
leitura. Como na leitura de qualquer texto, qualquer leitor seguirá preenchendo as lacunas do
texto, dentro das suas possibilidades contextuais, psicológicas, mas também daquilo que se refere
ao seu desejo. A leitura dos textos dramatúrgicos, em geral mantém-se calcada nos textos
clássicos nacionais ou internacionais, o texto dramático ainda possui um espaço reduzido no meio
editorial.

Ao se pensar o papel do dramaturgo, a partir da prática de trabalho de Rewald (2005),
desconstrói-se a ideia estabelecida de um texto de teatro terminado, bem como de um dramaturgo
que conclui seu texto e entrega-o para a encenação ou ainda que retoma a escrita de uma obra por
motivos inerentes somente ao texto. No percurso empreendido por Rewald, a perspectiva que se
solidifica é a do texto teatral sempre submetido à apreciação daqueles que irão utilizá-lo. Atores,
diretores, cenógrafos, figurinistas e iluminadores analisam ativamente o texto com que irão
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trabalhar segundo a sua própria perspectiva, ou seja, segundo o papel que desempenhará na
construção do espetáculo, dessa forma,

O dramaturgo não é artista soberano na construção da obra. Suas idéias e propostas têm
de ser aceitas e discutidas pelo grupo. No entanto, é a partir de tais discussões que
surgem novas idéias e material de trabalho para um evolução da obra, o que caracteriza
tal prática como um processo colaborativo (REWALD, 2005: xiv).

Como há uma transposição de linguagens no momento da construção da cena, abre-se o
precedente para que outros elementos interfiram no componente verbal do espetáculo, tanto nas
réplicas, como nas didascálias, ocasionando a devolução da cena para o texto dramático. Nesses
termos, a perspectiva de dramaturgo-demiurgo, que no exercício solitário de gabinete estabelece
seu universo ficcional se desfaz, permitindo emergir a figura do dramaturgo que desempenha
papéis diversificados.

Para caracterizar o trabalho dramatúrgico, Magaldi (2004, p.16) afirma que

Ao escrever a peça, o dramaturgo autêntico já supõe a encenação, da qual participa
obrigatoriamente o público. Se ele quisesse prescindir da representação, preferiria outro
gênero literário. Pode o autor não se importar com acolhida do público, mas nunca deve
esquecer que as suas palavras precisam ser encontradas em função de uma audiência.

Na perspectiva do teatro contemporâneo, o exercício imaginativo por parte do dramaturgo
não é suficiente para a efetiva construção do texto teatral. O dramaturgo, quando possível, deve ir
a campo, deslocar-se de sua perspectiva escritural e linear para perceber como seu texto reverbera
no processo de encenação. No caso da encenação de Narraador, em que o texto foi tomado como
ponto de partida para a cena, Rewald (2005, p. 23), caracteriza o papel do dramaturgo situado
para além da produção textual: a permeabilidade de observar as cenas e interagir com os
partícipes da cena teatral abre a possibilidade para o dramaturgo constituir-se como um tradutor
dos experimentos teatrais, transpondo para a linguagem verbal as experiências cênicas.

Partindo das ideias de autor-scriptor e autor-leitor, discutidas por Almuth Grésillon e
Jean-Louis Lebrave e retomadas por Philippe Willemart, Rewald (2005) propõe uma terceira
faceta, o autor-espectador. Ampliam-se, assim, as possibilidades de leituras de sua obra, antes
restritas a “leitura de gabinete”, silenciosa, é agora levada a uma perspectiva mais ampla, dessa
forma, “[…] a leitura praticada pelo autor-leitor é a de um texto escrito para ser encenado
enquanto que a outra, posterior, praticada pelo autor-espectador, é a do texto encenado após as
mediações da direção da interpretação.” (REWALD, 2005, p. 24). Assim, uma leitura do texto
lhe é devolvido, configurando um processo de recepção do texto do espetáculo.

Durante o processo de reescrita do texto, essas leituras e percepções do dramaturgo são
registradas. As diferentes versões suscitadas durante o exercício terminam por constituir no texto
dramático um espaço de memória do levantamento da cena, em que ficam postas as escolhas do
dramaturgo, e, na comparação das diferentes versões, torna-se evidente aquilo que foi suprimido
do texto, ou seja, o que não se adequou a proposta da dramaturgia.

Nesse sentido, reforça-se a ideia de que toda discussão ocorrida na história do processo,
mesmo que tenha sido abandonada, faz parte de sua memória, e de um certo modo,
nunca desaparece. No máximo, pode ser encoberta por outras discussões e informações
posteriores, sendo, porém, passível de voltar à tona, ou então de ser descoberta por uma
leitura mais aprofundada. A estrutura de um processo pode ser aproximada à de um
palimpsesto, ou seja, o seu corpo guarda marcas de sua história, algumas plenamente
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visíveis, outras encobertas por camadas construídas ao longo do tempo. (REWALD,
2005, p. 24)

A ideia do texto teatral como palimpsesto da cena por um lado reforça a perspectiva de
multiplicidade do texto teatral e das diferentes camadas textuais visíveis e perceptíveis, mas
também pontua essa multiplicidade ao longo da história desse texto. Vale ressaltar a necessidade
de um olhar atento do pesquisador, haja vista que é por meio de sua interpretação e das leituras
que o corpo múltiplo do texto se mostrará em suas marcas, que o próprio processo de escrita se
empenha em apagar.

É graças aos registros da cena, lidos em paralelo ao texto em estágio terminal, que é
possível se perceber tais versões vivas. Na ausência de registros tão completos da cena teatral, os
vestígios desta a que se tem contato via fotografia, textos de jornais, anotações de cena etc.
permitem compreender as supressões, deslocamentos, inserções como presença, já que a retirada
de um personagem, rubrica ou cena, cumpre uma função dentro da textualidade do espetáculo e
portanto, sua ausência também constitui sentidos.

Por sua vez, em relação à esfera do tempo,

O texto deve não só compreender a história do processo e as questões nele surgidas, mas
também propor novos caminhos, possibilitar a sobrevivência do mesmo, vivendo no
limiar entre o passado e o futuro, a experiência e a proposição, a memória e a evolução,
ou então, a biografia e a vidência. E, mais do que tudo ser uma “janela/espelho”, que
possibilite ao processo e aos seus agentes visualizar o mundo com a mesma riqueza e
cuidado que visualiza, a si mesmos. (REWALD, 2005, p. 44)

Assevera-se, desta forma, a evidência da flexibilidade e abertura que apresenta o texto de
teatro, como uma forma de perpetuar-se. Excetuando-se, em certa medida, os casos da literatura
dramática canônica, em que os encenadores tendem a ser mais conservadores e ater-se mais ao
texto, um texto de teatro só perdura caso possua em sua textualidade a possibilidade de
atualização, elementos que lhe faça engendrar novos sentidos, possibilidades de revisão e de
releitura. Sem, no entanto, perder a identidade com o momento de sua escrita, sendo espelho de
quem lê e janela para constituir novos horizontes.

Um dos mecanismos para almejar essa abertura encontra-se na possibilidade de se
estabelecer questionamentos, na dúvida. Como não se espera que a transição texto-cena se faça
de forma linear, as questões ao texto são desafios que se impõem e que se constituirão como
elemento de inovação ao texto lido.

O texto necessariamente impõe seus desafios ao elenco é questionado pelos atores,
diretores, cenógrafos, figurinistas etc. Nesse terreno de instabilidade, em que surgem os
problemas, há também lugar para a invenção e para a construção coletiva, é no espaço de
experimentação cênica e ao assumir a posição de dramaturgo-espectador, que se torna possível a
presença do processo de colaboração entre as diferentes esferas da produção teatral presentes no
levantamento da cena.

Grésillon et al. (2013) têm se dedicado a pensar o texto teatral sob a perspectiva da
instabilidade da sua produção e do inacabamento do seu produto, além do processo criativo que
envolve os diferentes materiais, que compõem a cena teatral. Partindo-se do pressuposto que a
representação teatral sempre considerou o processo e o inacabamento como constitutivos da sua
arte e o texto teatral sempre teve essa incompletude no seu cerne, dessa forma,
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Se a hipótese do inacabamento provocou uma reviravolta no plano teórico literário, é por
que o texto de um poema, ou de um romance podia parecer fechado. Nunca aconteceu o
mesmo para o caso da representação teatral, menos ainda para o caso do texto dramático,
que a encenação moderna teve paradoxalmente tendência a construir um objeto estável,
mas que, redigido para a encenação, apresentou-se sempre como um conjunto aberto,
que se podia modificar, ampliar ou reduzir (GRÉSILLON, 2013: 392).

Ao se ler os textos teatrais a partir do sistema teórico da Crítica Genética, rejeita-se a
noção de texto teatral como depositório do sentido da peça, ou ainda como texto a ser
transplantado para a peça, assumindo-o, portanto, como texto incompleto. Se, por um lado, essa é
uma característica que perpassa os demais gêneros literários, por outro lado é no texto teatral que
essa incompletude se evidencia de forma mais intensa, sendo assim, esta corrente teórica vem se
somar com todas as outras perspectivas que visam revisar o papel do texto teatral na cena.

A autora chama a atenção para a conceituação da noção de inacabamento no teatro. Não é
suficiente definir a obra teatral como aberta e instável, faz-se necessário precisar de que forma se
caracteriza o texto inacabado, podendo este ser

o não produzido (o texto de teatro, como se sabe, é duplamente furado: as rubricas
demandam serem traduzidas cenicamente, o diálogo deve ser proferido e a própria cena
é o lugar do como se. Nada, nunca, realiza-se aí); o não fixado (nenhuma apresentação é
idêntica à outra); o incompleto (o espectador tem sua parte no desenvolvimento da
apresentação); o nunca terminado [Uma confusão dos sons, das coisas e dos seres. Uma
espécie de rascunho interminável em que se busca a obra, tomando emprestado todas as
liberdades do dia e da noite (Jean Vilar, 1975, p. 4552)]. (GRÉSILLON, 2013: 393)

Acredita-se assim que o inacabamento não é estanque e nem corresponde a um modelo
ideal, mas se manifesta de diversas formas no texto teatral. Nesse sentido, o inacabado pertence a
esfera da escrita dramatúrgica já que necessariamente demanda uma atualização no palco por
meio das diversas artes nele empenhadas (cenografia, iluminação, figurino, sonoplastia etc.),
assim como o verbo do texto que encontra a vida no corpo do ator através da sua interpretação de
texto.

Disto resulta que as diferentes apresentações nunca serão idênticas, uma vez que a cada
nova apresentação, haverá sempre atualizações improvisações, instalando a diversidade e a
diferença no corpo do espetáculo. Por sua vez, o espetáculo teatral só tem sentido ao encontrar a
audiência, o espectador é que atuará como grande organizador desses diversos fragmentos que
compõem o teatro, atribuindo-lhes sentido. No entanto, apesar de estar no terreno da
instabilidade, no momento da constituição do espetáculo teatral, há instâncias que se constituem
no sentido de manter a identidade do espetáculo teatral, havendo uma estrutura ou roteiro que
deve ser seguido, como uma ideia orientadora da qual não convém se afastar.

3 A EDIÇÃO DOS TEXTOS TEATRAIS DE JUREMA PENNA

Para pensar o texto teatral censurado na Bahia como objeto de edição, faz-se necessário
compreendê-lo como componente de uma produção dramatúrgica permeada pelo contexto no
qual se insere. Nestes termos, estudar o teatro da perspectiva da Literatura Dramática demanda
necessariamente pensar o valor dado ao texto e sua relação com os outros sistemas de signos que
compõem o espetáculo. Cumpre observar que o teatro baiano, era composto por uma diversidade
de movimentos e de fazeres teatrais que englobavam do teatro profissional ao amador, dos
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clássicos da literatura canônica ao teatro de cordel, bem como das grandes produções do Teatro
Castro Alves ao Teatro de Rua.

Sob a perspectiva da Filologia, interessa pensar o texto teatral como materialidade sobre a
qual esta multiplicidade de fazeres cênicos se inscreve e deixa os seus rastros. Nesse sentido,
entende-se que o texto de teatro é permeado pelos condicionamentos de seu contexto de
produção, constituindo-se como documento e monumento da cena. Como documento, é a prova
que atesta o contexto de sua produção, transmissão e recepção. Como monumento, entende-se o
texto de teatro como memória dos modos de fazer teatro na Bahia, bem como do processo de
encenação de uma peça específica (BORGES, 2008).

Deste contexto, destaca-se os textos de Jurema Penna (1927-2001), atriz, produtora e
dramaturga baiana, conhecida pela sua atuação em inúmeras peças teatrais e novelas, ou ainda
pela participação em instituições públicas de fomento às artes, como a Fundação Cultural do
Estado da Bahia (FUNCEB), sua produção dramatúrgica, no entanto, é pouco conhecida e pouco
divulgada, apesar de numerosa: entre as décadas de 1970 e 1990, contam-se vinte títulos, que
englobam produções originais, adaptações, textos para o público adulto e infantil.

Assim, a partir desses testemunhos, o filólogo poderá explorar o inacabamento do texto
teatral em sua edição crítica, valendo-se dos documentos de sua construção. As várias versões do
texto, assim como sua materialidade (os testemunhos), trazem os registros das diversas etapas da
construção do texto escrito, (o trabalho do dramaturgo), do texto da cena (com os registros do
diretor e dos atores), ou ainda anotações do orçamento, solicitação de pautas, registro da
Sociedade Brasileiras de Autores de Teatro (SBAT). Assim como as reações do público
registradas sobretudo nos jornais são determinantes para perceber a recepção às experimentações
presentes nesse fazer teatral.

Além disso, é necessário considerar as interferências da censura sobre a produção
dramatúrgica. Em entrevista a Viera Neto, Jurema Penna expõe sua perspectiva sobre a ditadura
militar e a censura:

Nos anos 70 houve muito cerceamento à liberdade de expressão. As pessoas queriam
falar, mas não podiam por muitos motivos óbvios. Então, partiram para o convencional,
salvo algumas manifestações isoladas que provocaram invasão de teatro por tropas
policiais, etc., etc... A palavra estava castrada. Aí surgem os espetáculos em busca de
uma nova linguagem, mas sem dizer aquilo que o teatro precisa dizer. Isso porque os
espetáculos estavam sendo interrompidos pela polícia e o pau quebrava (aqui tivemos
“Senhoritas”, no TCA, produção de Vieira Neto). Todo mundo ia preso, o prejuízo e o
desgaste eram inevitáveis. Talvez agora, com a possibilidade de maior liberdade de
criação, se encontre o caminho, através de uma linguagem que alcance o público e que
este entenda e dê uma resposta. O teatro sendo a arte da palavra, foi a maior vítima na
época em que falar era proibido. (VIEIRA NETO, 1980)

O protocolo da censura estabelecia uma série de etapas e documentos para que o texto
fosse avaliado e liberado ou não. Coriolano Fagundes (1975) detalha o processo pelos quais os
textos eram submetidos à censura em que os espetáculo teatrais eram

[...] examinados por comissões que serão sempre constituídas de três ocupantes de
cargos de técnico de censura, cada uma delas. Se houver divergência entre a chefia da
censura e a decisão tomada por comissão examinadora de determinada obra teatral, a
primeira autoridade pode [...] avocar a matéria objeto de exame.
Estribado nas informações contidas nos laudos censórios que lhe são encaminhados, o
titular da Censura emite ou não o respectivo certificado liberatório. Caso o certificado
seja concedido, dele deverão constar a classificação etária do espetáculo e todas as
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demais restrições – cortes e limite de idade – impostas pelo órgão censório.
(FAGUNDES, 1975:208)

Apesar da opressão à liberdade de expressão e de experimentação no palco, boa parte dos
textos teatrais censurados que hoje estão preservados nos arquivos e acervos, sobreviveram ao
tempo em decorrência das imposições do protocolo de censura. Ademais, esse mesmo protocolo
dava origem uma série de documentos que possibilitam entrever a rotina dos espetáculos, o
processo de censura e de levantamento da cena.

Apresentam-se, a seguir, alguns documentos de censura à peça O bonequeiro Vitalino,
produzida e encenada por Jurema Penna nos anos de 1977 a 1978. A peça é uma auto de natal
que visa representar uma comemoração de maneira mais coerente com as raízes nordestinas e
menos calcada nos valores capitalistas das compras de presentes. A fim de cumprir tal propósito,
a dramaturga toma os bonecos do Mestre Vitalino para resgatar os valores no natal nordestino
com símbolos como o presépio e a missa do galo. Os bonecos ganham vida no badalar dos sinos
da missa do galo e se organizam para compor o presépio do Mestre Vitalino. O texto foi
submetido à censura em 1977 (Cf. figura 1) e liberado sem cortes e com classificação livre.

O certificado de censura autoriza a encenação do texto até 28 de novembro de 1982. O
parecer do censor indica a liberação da peça sem restrições ao texto ou ao público, “considerando
a inexistência de matérias ofensiva às normas vigentes” (Parecer do censor). A ênfase do parecer
recai sobre a ausência de temas que afrontem o referencial sócio-cultural do regime militar. Por
sua vez, a temática infantil e a linguagem do espetáculo condicionam um parecer que traz poucos
elementos do texto, sendo considerado apenas o seu caráter natalino e a temática do pastoril
nordestino.

Figura 1 – Documentos da censura da peça O bonequeiro Vitalino

Certificado de censura Texto carimbado pelo DPF

Fonte: Digitalização a partir de cópia depositada no Espaço Xisto Bahia

Dentre os documentos em que se registram as cenas e que fornecem dados necessários à
crítica filológica em seu intuito de buscar pistas da encenação, listam-se as fotografias, figurinos,
cenários, folhetos, folders e matérias de jornais. Destes, destacam-se as matérias de jornais pois
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dão conta de representar a recepção dos textos teatrais, a partir dos sujeitos contemporâneos, de
sua perspectiva social, suas crenças e concepções acerca da arte e do teatro.

As diferentes encenações, por sua vez, se registram nos diferentes testemunhos da peça,
destacamos aqui dois, do conjunto de cinco testemunhos, que contam a história d’O bonequeiro
vitalino, a saber: Tsd, testemunho sem data que traz uma série de anotações ao texto e à cena;
T91, testemunho que traz anotações referentes ao personagem Quico.

Conforme o quadro seguinte, foram identificados 4 tipos de caligrafia, para cada uma, é
possível, estabelecer um tipo de intervenção ao texto. No que tange à caligrafia 1, observamos
que suas anotações sempre se referem às marcas cênicas, inclusive correções ao texto, da
personagem Maria, havendo também algumas indicações para a personagem Judith, quando as
duas contracenam, acredita-se, dessa forma, que o testemunho tenha sido tomado pelo/a ator/atriz
que interpretou Maria.

Por sua vez, a caligrafia do tipo 2 é utilizada para indicar marcações cênicas mais gerais,
sem se referir a um personagem específico, podendo ainda indicar uma redistribuição de falas
para diversos personagens, além de corrigir os erros de ortografia do texto. Por trazer
comentários gerais acerca da encenação, acredita-se serem essas as intervenções do diretor do
espetáculo. Por sua vez, este tipo se assemelha bastante à caligrafia de Jurema Penna e como a
dramaturga foi também diretora do espetáculo nos anos 1977, 1978 e 1979, acredita-se que estas
intervenções podem ter sido feitas por ela. A caligrafias tipo 3 e 4 estabelecem acréscimos gerais
ao texto da peça e também se encarregam de indicar a partição das réplicas por meio do
acréscimo de nome de personagens.

Quadro 1 – Caligrafias presentes em Tsd, d’ O bonequeiro Vitalino

Caligrafia 1:
pequena,
ligeiramente
inclinada para
direita (letras
achatadas),
grafadas a
tinta preta,
presentes ao
longo de todo
texto

f.2 f.14

f.19

Caligrafia 2:
grande, letra
alongada e
reta, grafadas
a tinta azul

f.5 f.7 F9

f.19 f.19
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Caligrafia 3:
Tamanho
médio, a tinta
azul f.12 f.12

Caligrafia 4:
Tamanho
pequeno,
escrito antes
da reprodução

f.23

f.25 f.25

Observam-se, assim, várias mãos manipulando o mesmo texto, possivelmente em
momentos distintos. Há as mãos que corrigem o texto antes que ele seja distribuído entre os
atores, marcadamente as inscrições antes da reprodução. Têm-se anotações de cunho mais gerais
ou mais específicos. Todos esses elementos nos levam a acreditar que esse texto foi tomado em
momentos diversos, por diferentes sujeitos.

Ao tratar de textos escritos e encenados em tempos pretéritos, resta ao pesquisador
trabalhar com os vestígios deixados por eles. Nas fotos que se apresentam em sequência (figura
2), o destaque recai sobre o espaço cênico, na primeira fotografia, está o cangaceiro com arma em
punho, talvez em sinal de ameaça. É possível ver, com clareza, uma série de casarões históricos
que permitem localizar a cena no Largo do Pelourinho, onde se vê à direita o casarão que abriga
hoje o Museu da Cidade. Confronta-se abaixo a descrição do cenário, corroborada pela a
fotografia da encenação (s.d.), que se pode precisar a localização com a fotografia do Pelourinho
atual.

Não há, obrigatoriamente, um cenário. Deve ser criado um ambiente de pequena feira de
camelôs em véspera de Natal. O espetáculo se inicia com os atores chegando ao espaço
cênico (rua, praça, adro ou interior de igreja, palco, etc.),
(PENNA, 1978:[cenário] [s.f])

Figura 2 – Diferentes espaços cênicos de O Bonequeiro Vitalino – Pelourinho

Fonte: Digitalização a partir de cópia depositada no
Espaço Xisto Bahia

Fonte: Google Street view (2014)
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Quanto às modificações ao texto, uma leitura comparativa entre as suas versões permite
observar o seu percurso de elaboração. Observe-se o trecho selecionado abaixo (Cf. figura 3):

Figura 3 – Intervenções do ator no texto d’O Bonequeiro Vitalino

T
sd

T
91

Fonte: Digitalização a partir de cópia depositada no Espaço Xisto Bahia

Ao analisarmos os dois testemunhos, observamos modificações que ocorrem de Tsd a T91
e modificações que ocorrem em T91, em decorrência de intervenções ao texto feitas pelo ator.
Exemplificam o primeiro tipo, a substituição do ponto pela exclamação em “Flores! Flores!
Flores de Tia Cota.” (Tsd, L.3) e “Flores! Flores  de tia Cota!” (T91, L.3) esta mudança pode ser
lida como uma tentativa de conferir mais ênfase para este trecho no qual a personagem está
mercando seus produtos. Por sua vez, a substituição de exclamação por dois pontos em “Compra
as flores frequeza![sic]” (Tsd, L3) e “Compra as flores freguesa:” (T91, L.3) marca uma mudança
na inflexão da voz do ator, além de indicar uma relação entre as duas orações.

Analisando os movimentos dentro de T91, observamos nas intervenções manuscritas às
margens do texto um interessante registro de como se deu a interpretação da réplica pelo ator.
Registram-se palavras com o prolongamento da vogal em “Flôôores Floores de Cota” (T91, L3) e
“Muundo” (T91, L.5), além do uso de colchetes em “Jesus!” (T91, L4) e “Girassol” (T91, L5),
possivelmente para marcar as pausas. Há também outros registros da cena: à margem esquerda da
linha 4 lê-se “mercar” a lápis, e logo abaixo à tinta azul, lê-se a marcação de espaço “Junto de
Dona”. Ainda em T91, há em L 3-5 supressões das marcas de plural, como em “As maiores rosas
do mundo!”, o que demonstra a tentativa por representar no discurso escrito a fala de um
personagem oriundo da classe menos escolarizada. Se em Tsd do texto a língua da autora se faz
representar, em T91 a língua da personagem que ganha espaço pelas intervenções manuscritas do
ator.

Diante de todos esses elementos elencados, acredita-se que uma edição crítica que resume
todas as versões do texto a uma única, não daria conta de representar a diversidade textual e as
modificações observadas nos textos teatrais censurados. Todos esses dados são fundamentais
para a compreensão do processo de produção, circulação e recepção do texto, não podendo
também ser tratados simplesmente como documentação paratextual, haja vista que não se
encontram na periferia do texto, mas se constituem nele, como as anotações dos atores. Por sua
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vez, apesar de identificarmos uma dramaturga que assina e assume a autoria dos seus textos, é
indiscutível a presença de outros partícipes da cena em suas intervenções sobre o texto. Além
disso, as fotografias dos espetáculos e os textos jornalísticos são fundamentais verificar a
recepção do texto pelos seus contemporâneos. Nesse sentido, revisões teórico-metodológicas do
trabalho editorial no que tange a noção de texto, de autoria, variantes, dentre outras questões
fazem-se necessárias para a proposição de edições de cunho filológico coerentes com a
especificidade de cada texto.

Acredita-se que o uso das ferramentas digitais, tais como o hiperlink, se configura como
uma possibilidade de apresentar de forma integrada, não hierarquizada todo esse material que faz
parte da história do texto, superando os limites impostos pelo suporte papel. Considerando-se a
rigidez e a linearidade como limites impostos pelo suporte papel, acredita-se que o suporte digital
seja aquele que poderá contribuir com a construção de uma edição crítica menos rígida, a partir
das relações hipertextuais. A possibilidade de reunir na mesma tela uma infinidade de
informações a distância de um clique torna o hipertexto uma ferramenta digital fundamental para
as aspirações da filologia contemporânea, quais sejam, constituir um texto crítico de forma mais
relacional, trazendo para o cerne da edição os elementos de cultura que permeiam o texto, além
de suas diferentes versões.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas encenações contemporâneas, é comum ver textos de diversos gêneros sendo
convertidos em performances teatrais, no entanto, este fator não atravessa o trabalho de escrita do
autor que visa publicar o texto em via impressa ou digital, dotando o texto da estabilidade
inerente a cada tipo de suporte. Ao contrário do texto para o teatro, em que sua escritura é
perpassada pela dimensionalidade do espaço cênico, que, por sua vez, é registrada no texto na
forma das didascálias. Além disso a cena levantada constitui-se ela própria como uma leitura do
texto, devolvendo para o dramaturgo uma concretização daquilo vislumbrou durante a elaboração
do texto. Nesse sentido, acredita-se que as especificidades do texto teatral devem ser elucidadas
no que concerne ao gênero, a fim de então ser possível elaborar propostas adequadas a ele,
considerando a dinâmica em que se insere.

Ademais, por ser um texto dado à instabilidade, torna-se tarefa difícil propor um texto
final, correspondente a última vontade do dramaturgo. Caso isso seja realizado, corre-se o risco
de promover um apagamento dos diversos testemunhos que compõe uma tradição textual e suas
respectivas histórias e lições. Tem-se, assim, o desafio de propor uma edição crítica, que em vez
de resumir todos os testemunhos a uma única versão, consiga disponibilizar a diversidades de
versões para os seus leitores. Por sua vez, faz-se necessário intensificar os diálogos entre Crítica
Textual e Informática, a fim de buscar nas ferramentas digitais suporte para apresentar de
maneira flexível e relacional a riqueza e diversidade de registros que acompanham o texto teatral.
Acredita-se que a partir de tais problematizações será possível propor edições adequadas às
situações textuais encontradas, que se configurem como uma forma efetiva de ler, interpretar,
editar e dar a conhecer a produção dramatúrgica baiana em tempos de ditadura militar.
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