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P eças obscuras escritas
por luminares da drama-
turgia universal têm si-
do uma constante no ex-

tenso repertório do grupo Tapa.
Por vários motivos que o grupo
explicita na sua poética e talvez
por outros menos evidentes.
Em primeiro lugar, está o prazer
de desafiar consensos críticos.
Por força de repetições, algu-
mas avaliações pioneiras se tor-
naram verdades universais e a
“melhor peça de Fulano de Tal”
permanece entronizada no pan-
teão das obras-primas, ensom-
brecendo outras criações do
mesmo autor. Além disso, as
“obras menores”, definição sus-
peita em uma cultura que apre-
cia rever critérios, são novida-
des para o público e os artistas,
uma vez que escaparam ao cote-
jo com outras encenações.

No caso desse grupo empenha-
do em um programa artístico em
que a dramaturgia ocupa lugar
de relevo, as peças inéditas ou
raramente encenadas entre nós
são também um modo de se apro-
ximar e dominar a escrita de dra-
maturgos axiais para a dramatur-
gia ocidental. Com essa disposi-
ção de enfrentar a novidade em
meio ao patrimônio consagrado,

as encenações do Tapa enfren-
tam por vezes textos tecnica-
mente mais difíceis e sob vários
aspectos mais complexos do que
teriam ousado companhias te-
merosas do risco empresarial.

Outro fator parece somar-se
na seleção das peças curtas de
Tennessee Williams enfeixadas
sob o rótulo de Alguns Blues do
Tennessee. Ao longo de meio sécu-
lo de carreira, o dramaturgo nor-
te-americano continuou entre-
meando peças
curtas aos textos
longos. Estima-
se que tenha es-
crito mais do que
as 70 peças cur-
tas publicadas.
Desse conjunto
pródigo, o grupo
Tapa selecionou três produções
juvenis, pequenas peças escri-
tas antes que o autor se tornasse
sucesso na Broadway. É recorte
que contempla ao mesmo tem-
po a juventude do dramaturgo e
a do elenco. Como um centro de
formação teatral cujo foco é o
intérprete, o Tapa mantém um
núcleo estável e forma novos
atores como os do elenco desse
espetáculo. Trata-se, portanto,
de textos produzidos pela sen-
sibilidade de um jovem autor e
destinados a intérpretes que
apenas começam a se apro-
priar das narrativas alheias.

Blues, palavra referente ao gê-
nero musical e aos temas melan-
cólicos do cancioneiro sulista é
uma denominação editorial que
enfeixava algumas peças curtas
do início da carreira do autor pu-
blicadas sob o título de American
Blues. Brian Penido Ross e Eduar-
do Tolentino preservam a analo-
gia com a cultura musical.

Nas três narrativas, o silêncio
é o significante que deve prevale-
cer sobre as palavras pronuncia-
das. O tempo de emissão dos dis-
cursos é, assim, um elemento or-
questrado com um rigor percep-
tível. Aquilo que não poder ser
dito porque romperia de modo
definitivo a precária estabilidade
davida cotidiana, o queé indizível
porque ainda não se tornou claro

para a consciência
das personagens e
também o silên-
cioostensivodain-
diferença são re-
cursos dramáti-
cosemergindoco-
mo uma espécie
de assinatura na

escrita de um jovem dramaturgo
e tornam-se cada vez mais impor-
tantes nas peças posteriores.

No espetáculo não há propria-
mente pausas, mas antes um re-
tardamento de respostas físicas
e verbais que compete aos ato-
res sinalizar como indício de
um movimento subjetivo mais
lento do que o dos discursos. O
adolescente representado por
Conrado Sardinha em Verão no
Lago, por exemplo, exibe algum
vigor ao desenhar com palavras
um autorretrato romântico. O
andamento do espetáculo, no
entanto, tem a languidez das

águas paradas do lago e a melan-
colia revela-se pela lentidão dos
gestos dos três atores e, sobretu-
do, no olhar alongado do meni-
no, ausente por antecipação do
lugar onde está e bem longe do
alcance das mulheres que o la-
deiam. Na perspectiva adotada
pela encenação, o tempo sobre-
põe-se aos outros componen-
tes da comunicação teatral.

Personagens e temas recorren-
tes e celebrizados pelas obras de
maturidade aparecem próximos
do público, conversando em voz
baixa, evoluindo com a delicade-
za do esboço que precede as
grandes obras pictóricas. A da-
ma sulista empobrecida, os mo-
ços sensíveis incompreendidos
e a beldade fracassada ganha-
ram traços mais fortes e situa-
ções dramáticas mais comple-
xas até se tornarem pontos de
referência do teatro e do cine-
ma do século passado. Alguns
Blues do Tennessee focaliza essas
personagens na intimidade, ain-
da sem a aura da celebridade.
Então ainda sem a carapaça da
grande arte, da técnica e da fa-
ma. Parecem mais vulneráveis.

1.MinC discorda da forma
de participação por
meio de colegiados seto-
riais porque “teria de

fazer eleição direta no País todo”
para escolher representantes.

2. Itens importantes do
projeto, como acessi-
bilidade gratuita, ain-
da não têm tratamen-

to de relevo no texto proposto,
e isso deve mudar.

3.Governo também dis-
corda do MinC de Juca/
Gil na questão dos Fi-
carts. Pelo texto origi-

nal, atividades de retorno comer-
cial terão 100% de renúncia.

4.MinC atual também
pretende modificar
lei no que diz respei-
to à produção inde-

pendente, por achar que concei-
to de independente é “frágil”.

5.Para o novo MinC, a
pontuação estabeleci-
da no texto para índi-
ces diferenciados de

renúncia deveria ser assunto de
decreto ou instrução normativa.

6.Elevação de 15% pa-
ra 25% de despesas
com o projeto, in-
cluindo captação,

poderá encarecer de novo o
sistema, segundo o MinC.
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No Congresso Nacional, um es-
pectro ronda a nova Lei Roua-
net, que pode nascer já desfigura-
da. Substitutivo da deputada Ali-
ce Portugal (PC do B/BA), apro-
vado no fim do ano passado, mu-
dou em essência pontos cruciais
da reforma, como a obrigatorie-
dade de o patrocinador colocar
ao menos 20% do seu bolso no
apoio a um projeto – tudo volta à
estaca zero, aos 100% de dedu-
ção do imposto.

O retorno dos 100% de renún-
cia fiscal, que torna o Estado o
único investidor real na cultura,
foi possível mediante a adoção
de mecanismo de contabiliza-
ção do investimento como des-
pesa operacional do investidor.
“Ou seja, apesar de estar previs-
to o máximo de 80% de renún-
cia, a possibilidade dessa conta-
bilização eleva o índice, facil-
mente, para 100%. Além disso, a
proposta de pontuação inserida

no substitutivo praticamente le-
va todos os projetos para 80% de
renúncia, com o atingimento
dos 100%, mas deixa o segmento
de patrimônio cultural muito
vulnerável, uma vez que nunca
chegaria aos maiores índices de
renúncia. Consideramos isso
uma distorção, porque perpetua-
rá a renúncia de 100%, para al-
guns setores, sem a efetiva parti-
cipação dos recursos privados
no sistema”, avalia Henilton Me-
nezes, secretário de Fomento e
Incentivo à Cultura do MinC.

Segundo Menezes, o governo
trabalha com a possibilidade da
apresentação de outro texto
substitutivo pelo deputado Pe-
dro Eugênio (PT/PE), relator do
projeto na Comissão de Finan-
ças, que poderia consertar o es-
trago feito no texto amplamente
debatido durante seis anos no go-
verno Lula. A ministra da Cultu-
ra, Ana de Hollanda, esteve no úl-
timo dia 19 na Câmara para con-
versar com o relator Pedro Eugê-

nio. “Ela entende que o projeto já
está numa forma bastante positi-
va; apenas está querendo passar
um pente fino para verificar se
não existe alguma possibilidade
dealteração no sentido de melho-
rá-lo ainda mais”, disse o deputa-
do.Henilton Menezes, interlocu-
tor do MinC na questão, diz que
o texto atual “tem problemas” a
serem corrigidos.

A espinha dorsal do texto enca-
minhado no governo Lula é a
adoção do Fundo Nacional de
Cultura como principal mecanis-
mo de financiamento da lei, ti-
rando dos departamentos de
marketing das empresas a tarefa
hoje exclusiva de decidir quais
projetos serão financiados. Até
isso parece ameaçado. “Isso está

na proposta do substitutivo,
mas teria que ser amplamente
negociado com a Fazenda, pois
implicaria um aumento de recur-
sos para o FNC e, claro, para a
cultura. Mas é um aumento de
despesa para a União e, por lei,
aumento de despesa tem que ser
casado com aumento de receita.
Essa pactuação deve ser feita pe-
lo Parlamento, principalmente
pelo relator da Comissão de Fi-
nanças”, considera Menezes.

O substitutivo também ele-
vou de 15% para 25% o limite
para estabelecimento de despe-
sas administrativas, incluindo
captação de recursos (o chama-
do “atravessador”). “Se isso fi-
ca no texto da lei, teríamos 25%
de todo o orçamento da Lei des-
tinados a atividades não finalís-
ticas, com o risco de todos es-
ses recursos serem direciona-
dos para captadores de recur-
sos. Para 2011, por exemplo, es-
tamos falando de 25% de R$ 1,35
bilhão”, avalia Menezes.
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