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RESUMO 

 

A criação de um grupo teatral que pertencesse ao Teatro Guaira, em Curitiba, estava na 

lei n.º 2.382 de 1955 que previa a organização da Fundação Teatro Guaira. Esse intento, 

porém, só seria realizado em 1956, em virtude da preocupação com a baixa frequência 

de público devido aos elevados preços dos ingressos. A criação do grupo de Teatro 

Experimental do Guayra, portanto, pretendia suprir a falta de frequência de espetáculos 

locais no pequeno auditório e atuar como um instrumento em prol da popularização do 

teatro. Desta maneira, a presente pesquisa tem como intento analisar a trajetória do 

grupo de Teatro Experimental do Guayra, elencando os princípios de sua criação 

propostos pela diretoria do Teatro Guaira e as práticas realizadas pelo grupo entre 1956 

e 1961 em favor da popularização do teatro, buscando demonstrar afirmações e 

contradições dentro desses objetivos iniciais realizados em um período que apresentava 

elementos de desenvolvimento urbano e também de modernização da cena teatral. Para 

a realização dessa investigação histórica em particular nos utilizamos de abordagens 

teóricas e metodologias ligadas aos estudos de História e Teatro, partindo de dois 

artefatos teatrais específicos: programas teatrais do TEG e críticas especializadas sobre 

os espetáculos apresentados pelo grupo em 1956 e 1960. 

 

palavras- chaves: História e Teatro; Teatro Guaira; Curitiba 

 

ABSTRACT 

 

The creation of a theater group belonging to the Teatro Guaira in Curitiba, was in law 

the number 2382 of 1955 which provided for the organization of the Teatro Guaira 

Foundation. This attempt, however, would only be carried out in 1956, because of 

concern about the low frequency of public due to high ticket prices. The creation of the 

Teatro Experimental do Guayra therefore intended to address the lack of frequency of 

local gigs at small auditorium and act as an instrument to promote the popularization of 

the theater. Thus, this research has the purpose to analyze the trajectory of the Teatro 

Experimental do Guayra, listing the principles of its creation proposed by the board of 

the Teatro Guaira and the practices carried out by the group between 1956 and 1961 in 

favor of the popularization of the theater, seeking demonstrate statements and 

contradictions within these initial goals made in a period that featured urban 

development elements and also to modernize the theater scene. For the purposes of 

historical research in particular in the use of theoretical approaches and methodologies 

related to history and theater studies, from two specific theatrical artifacts: theatrical 

programs of TEG and specialized critics of the shows presented by the group in 1956 

and 1960. 

 

key – words: history and theater; Teatro Guaira; Curitiba 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa tem como objeto de estudo a criação do grupo de teatro 

Experimental do Guayra e sua trajetória nas décadas de 1950 e 1960, elencando os 

princípios de sua criação propostos pela diretoria do Teatro Guaira e as práticas 

realizadas pelo grupo entre 1956 e 1961 em favor da popularização do teatro. Busca-se 

demonstrar afirmações e contradições dentro dos objetivos iniciais do grupo, que foram 

propostos em um período que apresentava elementos de desenvolvimento urbano e 

também de modernização da cena teatral no Brasil. Para a realização dessa investigação 

histórica em particular nos utilizamos de abordagens teóricas e metodologias ligadas aos 

estudos de História e Teatro, partindo de dois artefatos teatrais específicos como fontes 

históricas: programas teatrais do Teatro Experimental do Guayra e críticas 

especializadas sobre os espetáculos apresentados pelo grupo.  

A criação de um grupo teatral que se vinculasse diretamente ao Teatro Guaira 

encontrava-se entre os artigos da lei n.º 2.382 de 10 de maio de 1955 que previa a 

organização e estrutura da Fundação Teatro Guaira. Esse propósito, porém, só seria 

realizado um ano depois, em decorrência da preocupação da diretoria do teatro com a 

frequência sempre baixa de público nos espetáculos; essa baixa frequência se devia 

principalmente pelos elevados preços dos ingressos. Fábio Laynes, superintendente do 

teatro na época, iniciou uma campanha de popularização dos preços dos ingressos, a 

partir do slogan "teatro a preço de cinema” 1, onde buscava superar acusações feitas à 

diretoria do teatro de elitizar o público e dificultar o acesso do palco aos grupos locais. 

Dessa forma, a criação do grupo de Teatro Experimental do Guayra (TEG) seria 

um veículo para suprir a falta de frequência de espetáculos locais no pequeno auditório 

e, de acordo com as palavras de Fábio Laynes, atuaria como um “instrumento em prol 

da popularização do teatro”2. Para a criação desse novo grupo, no inicio de 1956 foi 

realizado um convite para a Sociedade Paranaense de Teatro, fundada por Ary Fontoura, 

para unir seu elenco ao do grupo Clube de Teatro, dirigido por Glauco Flores de Sá 

Brito para juntos formarem o Teatro Experimental do Guayra.  

 Posteriormente em março de 1956 foi realizada uma reunião com os diretores 

dos dois grupos e a superintendência do Teatro Guaira para discutir e analisar o 

                                                           
1 TEIXEIRA, Selma Suely. Teatro em Curitiba na década de 50: história e significação, UFPR, 1992, 

pp. 102 
2 Programa de Comemoração do 1º ano do Teatro Experimental do Guayra. Curitiba, 1956 -1957, junho 

de 1957.  
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regulamento do novo conjunto teatral. Naquele momento, a criação do grupo ganhou 

grande destaque na imprensa e foi considerada por Ary Fontoura como “uma das 

perspectivas melhores que tivemos até agora” 3. A afirmação de Fontoura se referia 

principalmente aos propósitos da fusão dos dois grupos com diferentes características e 

experiências e a intenção de buscar através do TEG uma aproximação do teatro que se 

produzia na capital ao momento de modernidade da cena teatral brasileira.  

Quando nos referimos à modernidade da cena teatral brasileira, atribuímos esse 

conceito ao contexto histórico das décadas de 1950 e 1960 no âmbito teatral do Brasil. 

Período esse, muito importante para a compreensão de amplas questões sociais, 

políticas e também artísticas, devido às diversas discussões e manifestações artísticas 

que buscavam atualizar a sociedade brasileira no plano das artes. Após o fim do Estado 

Novo (1937-1945) houve em todo o Brasil um processo de liberação e força dada pelos 

projetos econômicos e industriais ao longo da década de 1950, esses fatores também 

tiveram repercussão na prática cultural do país, que passou a movimentar-se cada vez 

mais dentro de um circuito político e popular.  

A sociedade brasileira neste período, portanto, assistia a um considerável 

processo de urbanização que foi agravado por dois fenômenos específicos: a migração 

do norte para o sul e a industrialização, dessa forma cada vez mais a população se 

tornava heterogênea4. Essa busca por progresso e desenvolvimento era direta e 

indiretamente operada por uma ideologia dominante, que utilizava a cultura e os meios 

de comunicação como possíveis reprodutores das ideias recorrentes ligadas ao 

nacionalismo e o desenvolvimentismo5. Tal processo buscava a construção de uma 

nação promissora com um ritmo frenético da urbanização, do desenvolvimento e do 

alegre tom de otimismo estampado nos discursos de grande parte da população6. Para 

construir e reproduzir tais ideais as representações simbólicas do popular se adequaram 

às manipulações ideológicas, pertencentes às elites brasileiras, que visavam gestar um 

projeto de cultura, que deveria representar a face civilizada e educada do povo 

                                                           
3 FONTOURA, Ary. Teatro. O Estado do Paraná, Curitiba, 19 maio 1956, pp.ll 
4 NAPOLITANO, Marcos. Cultura brasileira: utopia e massificação (1950-1980). São Paulo: Contexto, 

2001, pp. 18 
5 A cultura nesse período estava diretamente ligada à construção de uma identidade nacional, Renato 

Ortiz em sua obra Cultura Brasileira e Identidade Nacional, analisa como e por que os intelectuais 

brasileiros, em períodos distintos, enfrentaram o desafio de definir a especificidade do brasileiro enquanto 

nação, anunciando e também fixando, por assim dizer, um caráter ontológico à identidade brasileira 
6 FREITAS, Talitta Tatiane Martins. Crítica, Palco e Platéia: Possíveis interrelações. In: XXVI Simpósio 

Nacional de História, 2011, São Paulo. Anais do XXVI Simpósio Nacional da ANPUH. São Paulo: 

ANPUH-SP, 2011. v. 1. pp. 05 
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brasileiro, provando a capacidade técnica e criativa da nossa sociedade em comparação 

com os centros urbanos mais valorizados da Europa e dos Estados Unidos, com as 

formas culturais tidas como superiores7.       

  No que se refere ao meio teatral, há quase um consenso entre os 

historiadores que realizam pesquisas direcionadas ao teatro e a história, quanto à 

ocorrência de um processo de modernização do teatro brasileiro, também iniciado na 

década de 1950 chegando até meados de 1960. Este processo de modernização 

carregava grandes mudanças para o teatro em si, baseando-se em novas concepções e 

anseios, almejando transformações dos meios e técnicas ligadas ao fazer teatral que 

superassem a ideia de “inexistência do teatro brasileiro” que se desenvolvia pela 

ausência de dramaturgos brasileiros, o número escasso de edifícios que abrigassem 

teatros, o desinteresse do governo, a predominância do teatro ligeiro e as montagens 

descuidadas e apressadas8. Essas novas concepções seriam derivadas de parâmetros e 

tendências que viajaram da Europa, desde o final do século XIX9, e se realocariam 

através de uma ânsia por uma elevação cultural ou pelo acesso a uma comunidade 

artística internacional e superação de antigos preceitos teatrais. 

No teatro, portanto, todo esse processo gerou, segundo a historiadora Tânia 

Brandão, uma obsessão por um impulso civilizatório na cena teatral brasileira. Não 

podemos caracterizar esse processo como um movimento de longa duração ou com 

parâmetros definitivamente estabelecidos. A palavra moderno, aqui, portanto, é usada e 

sintetiza esse período, mas é importante ressaltar que ela foi empregada posteriormente 

pelos historiadores para caracterizar essas mudanças no âmbito teatral brasileiro, na 

época havia a pretensão de apontar um futuro, romper com o passado e implantar um 

novo ritmo10 para os espetáculos realizados no Brasil.    

  Esse novo ritmo começaria e alcançaria grande destaque no eixo Rio-São 

Paulo, mas posteriormente também se expandiria a outras capitais, como Curitiba. Em 

Curitiba o desenvolvimento das artes cênicas já vinha sendo pauta de grandes debates 

                                                           
7 NAPOLITANO, Marcos. Op Cit, pp. 18 
8 BERNSTEIN, Ana. JUNQUEIRA, Christine. A Crítica Teatral Moderna. In. FARIA, João Roberto 

(org.) História do Teatro Brasileiro: Volume II. Do Modernismo às Tendências Contemporâneas. São 

Paulo: Perspectiva, 2013, pp. 168 
9 FERNANDES, Nanci. Os Grupos Amadores. In. FARIA, João Roberto (org.) História do Teatro 

Brasileiro: Volume II. Do Modernismo às Tendências Contemporâneas. São Paulo: Perspectiva, 2013, 

pp. 81  
10 BRANDÃO. Tânia. As companhias Teatrais Modernas. In. FARIA, João Roberto (org.) História do 

Teatro Brasileiro: Volume II. Do Modernismo às Tendências Contemporâneas. São Paulo: Perspectiva, 

2013, pp. 82 
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intelectuais e estaria diretamente acompanhado pela história própria do Teatro Guaira. 

Observamos esse fator quando nos voltamos para estudos que abordam o teatro 

paranaense em diversas áreas de conhecimento, documentações jornalísticas e outros 

tipos de produção escrita, que em sua generalidade destacam ou desenvolvem suas 

bases a partir da formação do Teatro Guaira, isso se deve, provavelmente, ao papel e ao 

fortalecimento ocasionado pela criação do órgão pelo governo do Estado na área 

artística.  

Não queremos de modo algum afirmar nesta pesquisa que a história do teatro 

paranaense é a história do Teatro Guaira, mas destacamos o vínculo e a linha tênue entre 

eles, onde ambos constituem a história do Teatro no Paraná.  Exemplo dessa relação 

próxima é a matéria publicada na Folha de Londrina em 30 de novembro de 1974, 

intitulada “A História do Teatro Guaira (é a história do teatro paranaense)” 11. Na 

matéria o autor disserta sobre a transição do Teatro Theodoro para o Teatro Guaira e 

posteriormente a mudança de local, e afirma a importância do espaço cênico e suas 

iniciativas para todo estado desde sua criação.     

 Dentro desse contexto, a formação de um novo grupo de teatro que representasse 

o Teatro Guaira e consequentemente o Estado do Paraná, deveria suscitar características 

e interesses não só vinculadas as artes, mas também deveria ser um veículo que 

transmitisse a imagem de um estado moderno, que agregaria nomes de prestígio dentro 

do panorama artístico curitibano, a partir disso destacarmos que o TEG, portanto, 

contava com um grande aporte financeiro e estrutural com o governo, que fornecia 

pauta para apresentações, salas de ensaios e também técnicos para os espetáculos, o que 

o diferenciava de outros grupos teatrais da cidade, vínculo esse que dava visibilidade 

aos interesses do Estado e a divulgação da imagem de um estado moderno e integrado a 

uma atualização cultural, dentro de um compasso com o mundo desenvolvido12. 

A imagem de um estado moderno, portanto, se construiria através de uma aposta 

cosmopolita intelectual baseada nos movimentos fin-de-siècle, construída por artistas e 

intelectuais das elites que travavam uma luta simbólica13 para adaptar seus pontos de 

                                                           
11 A História do Teatro Guaira (é a história do teatro paranaense). Folha de Londrina. Londrina, 30 de 

Novembro de 1974.  
12 NAPOLITANO, Marcos. Op Cit, pp. 18 
13 CAMARGO, Geraldo Leão Veiga de. Paranismo: arte, ideologia e relações sociais no Paraná: 1853 - 

1953. 2007. 213f. Tese (doutorado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciencias Humanas, Letras 

e Artes, Programa de Pós-Graduaçao em História. Defesa: Curitiba, 2007, pp. 158 
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vista tradicionais às novas situações políticas nacionais e internacionais14. Esse período 

ufanista que permeava o estado pode ser visto claramente através da figura do 

governador Bento Munhoz da Rocha Netto que assumiu o governo do estado entre 1951 

a 1955, seu governo tinha como meta principal de sua gestão construir marcos culturais 

e arquitetônicos, que indicassem a modernidade do Paraná para a posteridade, um 

exemplo desses monumentos arquitetônicos é o próprio edifício do Teatro Guaira15, 

construído durante as comemorações de emancipação política do Paraná.  

Com base no estudo deste período histórico, juntamente as questões que o estudo 

de História e Teatro suscitam e a criação do grupo de teatro Experimental do Guayra, a 

presente pesquisa foi norteada pelos seguintes objetivos principais: compreender como 

o propósito de popularização presente na criação do grupo foi buscado e aplicado ao 

longo de sua trajetória; analisar como o grupo suscitou debates acerca do teatro que era 

realizado no Paraná nas décadas de 1950 e 1960; buscar elementos que demonstrem 

como o TEG se inseriu nas discussões e intenções de modernização da cena teatral 

brasileira; discutir a relação entre os interesses do Governo do Estado do Paraná e as 

práticas do TEG; analisar o público alvo atingido pelo grupo em dois espetáculos 

apresentados. 

Os objetivos citados foram propostos a partir da leitura e análise de fontes 

históricas e pesquisas voltadas para a temática do teatro paranaense e do TEG. Dentro 

da pesquisa voltada para o estudo de História e Teatro a gama de documentos que pode 

ser utilizados como fontes é ampla, devido à pluralidade de documentação envolvida no 

meio teatral, como: programas teatrais, imagens, fotos, cartazes, criticas teatrais e etc. 

Nesta pesquisa especificamente trabalhamos com o programa de comemoração do 1º 

ano do Teatro Experimental do Guayra de 1957, o programa do espetáculo Chapetuba 

Futebol Clube de 1960, notícias vinculadas no jornal O Estado do Paraná entre 1956 a 

1960 sobre o grupo, críticas teatrais especializadas de Sylvio Back, René Dotti e Jairo 

Regis publicadas na coluna Letras & Artes do Diário do Paraná e na Revista Panorama 

entre 1960 e 1961. Os programas teatrais citados encontram-se no acervo do Teatro 

Guaira disponível no Arquivo Público do Paraná, as notícias localizam-se no acervo 

                                                           
14 SANTOS, Antonio César de Almeida. Memórias e cidade; depoimentos e transformação urbana de 

Curitiba 1930-1990. 2. ed. Curitiba: Aos Quatro Ventos, 1999, pp. 158 
15 BAHLS, Aparecida Vaz da Silva. Símbolos e Monumentos: as comemorações de emancipação política 

do Paraná nos logradouros de Curitiba. Publ. UEPG. Ciências Humanas Sociais Aplicadas, Lingüística, 

Letras e Artes, Ponta Grossa, Ano 14, nº 1, jun. 2006, pp. 13 
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histórico da Casa da Memória de Curitiba e na Biblioteca Pública do Paraná, assim 

como as edições da Revista Panorama e as edições da coluna Letras & Artes.  

Após esses apontamentos sobre o objeto de estudo aqui citado e seu recorte 

temporal, esta pesquisa monográfica ficou estruturada em três capítulos centrais. 

O primeiro capítulo realiza uma discussão acerca de fontes históricas no estudo 

das relações entre História e Teatro. Nele, pretendemos demonstrar os tipos de fontes e 

documentos que os historiadores que pretendem entrar no campo de História e Teatro 

podem se apoiar, quais seriam as metodologias que dariam o suporte para pesquisas 

nesse meio e quais seriam os ganhos possíveis numa eventual aproximação entre a 

História do teatro e o estudo historiográfico. Quanto à utilização do programa teatral e 

da crítica especializada de teatro como fontes históricas, nos aproximaremos de estudos 

já realizados, como os de: Walter Lima Torres, Rosangela Patriota, Kátia Rodrigues 

Paranhos, José Gustavo Bononi, Reginaldo Cerqueira, Manuel Guerrero, que 

possibilitam a percepção de possibilidades e pistas que nos levarão a abertura de novos 

caminhos e diálogos possíveis entre os campos de estudo da História e da História do 

Teatro propriamente dita. A relação entre Teatro e História, se coloca como um 

norteador na produção desta pesquisa, na medida em que possibilita a percepção de um 

recente interesse de pesquisadores de História em estudar artefatos ligados ao universo 

teatral (textos dramatúrgicos, críticas, fotografias, programas de espetáculo) como 

forma de entender melhor a participação do teatro na conjunção cultural e política de 

um determinado contexto. Essa aproximação dos historiadores ocorreu num período em 

que novos objetos passaram a fazer parte do fazer histórico, especialmente a partir da 

chamada História Cultural. De acordo com a historiadora Rosangela Patriota, o objetivo 

do historiador que se interessa por teatro é recuperar a historicidade dos documentos 

que podem se apresentar em diversos formatos, e através deles constituir um diálogo 

que permita uma maior compreensão em relação ao processo em que o mesmo estava 

inserido16. Entendemos esse documento então, como uma produção de uma prática 

coletiva, que fornece mais que informações planas, mas também abre alternativas 

resultantes da intenção de quem a produziu, inscrita no campo social.    

No segundo capítulo atentamos para a apresentação do contexto histórico em 

que o Teatro Experimental do Guayra se inseriu, visando sua formação, sua trajetória, 

os objetivos de popularização presentes no discurso de seus fundadores, bem como os 

                                                           
16PATRIOTA, Rosangela. A escrita da história do teatro no Brasil: questões temáticas e aspectos 

metodológicos. História [online]. 2005, vol.24, n.2, pp. 8 
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espetáculos apresentados, investigando como o grupo esteve voltado para um processo 

de modernização do teatro em Curitiba entre os anos de 1956 e 1961, coincidindo com 

um processo de modernidade teatral em outras cidades do país.  Neste propósito o 

estudo realizado por Selma Suely Teixeira na área de literatura brasileira, foi de grande 

valia na perspectiva da fundação do TEG e de outros grupos teatrais nesse contexto, a 

fim de também compreendermos as políticas culturais e sociais que suscitam debates 

vigentes do período. Juntamente com o contexto, realizamos uma análise do programa 

de Comemoração do 1º ano do Teatro Experimental do Guayra, onde observamos 

contrastes entre as propostas de criação do TEG defendidas por sua diretoria, e a 

presença de elementos publicitários cujo teor entra em confronto com a popularização 

do teatro pretendida.          

  Já no terceiro capítulo discutimos que o público alvo e voltado para ideia 

central da criação do TEG de popularização do teatro, só foi efetivamente buscado a 

partir de uma segunda fase do grupo, inaugurada com a montagem do texto de 

Oduvaldo Viana Filho: Chapetuba Futebol Clube. A peça teve sua estréia em outubro 

de 1960 no auditório Salvador de Ferrante. A montagem de Chapetuba se destaca 

especialmente por dois pontos principais, o primeiro destaque se deve à pretensão do 

diretor Glauco Flores de Sá Brito em introduzir uma nova mentalidade teatral no meio 

teatral curitibano17, através de textos que se aproximassem da temática brasileira do 

teatro voltada para problemas sociais do período, ou seja, a idéia de um teatro engajado 

que estava sendo construída desde 195018; o segundo ponto de destaque seria a intenção 

de levar a peça para além de um espaço tradicional do teatro, caracterizado pelo edifício 

teatral, a grande inovação da montagem de Chapetuba, portanto, seria a intenção do 

TEG em realizar apresentações em bairros e em fábricas para operários 19, anunciada 

por Glauco Flores de Sá Brito, logo após o encerramento da temporada.   

 

 

 

 

 

                                                           
17 BACK, Sylvio. Futebol no palco: Chapetuba F.C. Revista Panorama, n.100. Curitiba, set.1960.  
18Uma análise aprofundada das concepções de teatro engajado e a relação com público entre 1955 a 1968 

podem ser encontradas no artigo de Marcos Napolitano A Arte Engajada e seus públicos, que trata deste 

movimento tanto no teatro, quanto na música e no cinema.  
19 Contra Ponto. Letras & Artes, Curitiba, 13 de novembro de 1960.  
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1.PROGRAMAS E CRÍTICAS TEATRAIS COMO FONTES HISTÓRICAS 

 

 

1.1 Fontes históricas no estudo das relações entre História e Teatro 

O teatro provém das mais antigas tradições, suas diversas vertentes e linhas de 

interpretação estão disseminadas pelas mais variadas culturas ao redor do mundo. O 

teatro como arte ou como instrumento de transmissão de alguma idéia ou história, 

jamais se limitou a apenas à cultura ocidental, ou a culturas consideradas “avançadas”, o 

teatro em si ultrapassa limites estruturais e também profissionais, afinal, o fazer teatral é 

diverso e implica inúmeras atividades amadoras, lúdicas e didáticas.  

Antes de iniciarmos uma discussão acerca dos programas e críticas teatrais como 

fontes históricas, é necessário distinguirmos a relação entre a História do Teatro e a 

ligação entre o Teatro e História. O teatro como área de estudos e como campo 

profissional artístico há muito tempo se consolidou através de diversos teóricos, atores e 

pesquisadores do universo teatral que se dedicaram a escrever a própria história do 

teatro, tendo como foco discutir técnicas, estilos, peças, textos teatrais, vertentes, 

dramaturgos, etc. Nessa área há uma diversidade de títulos e autores que abordam a 

história do teatro mundial, a história do teatro no Brasil, as grandes teorias do teatro, 

entre tantos outros temas ligados a grandes companhias, períodos históricos e estilos 

estéticos20. 

Mas no que se refere à relação entre Teatro e História, podemos notar o recente 

interesse dos pesquisadores de História em estudar artefatos ligados ao universo teatral 

(textos dramatúrgicos, críticas, fotografias, programas de espetáculo) como forma de 

entender melhor a participação do teatro na conjunção cultural e política de um 

determinado contexto. Essa aproximação dos historiadores ocorreu num período em que 

novos objetos passaram a fazer parte do fazer histórico, especialmente a partir da 

chamada História Cultural.  

                                                           
20Como bibliografia específica para o estudo da História do Teatro podemos citar como exemplos: 

História Mundial do Teatro de Margot Brecht; Teatro Grego: Origem e Revolução de Junito Brandão, 

Histórico do gênero trágico desde o mundo grego até a época contemporânea de Ligia Costa e Maria 

Ritzel Remédios, Introdução às grandes teorias do Teatro de Jean Jacques Roubine, Em Busca da 

Brasilidade: Teatro Brasileiro na Primeira República de Claudia Braga, História do Teatro Brasileiro: 

um percurso de Anchieta a Nelson Rodrigues de Edwaldo Cafezeiro e Carmem Gadelha, entre tantos 

outros.  
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A partir desses apontamos iniciais, podemos nos questionar acerca dos objetivos e 

intentos dos historiadores que pretendem fazer usos de artefatos do teatro como fontes 

históricas. Suscitando questões como: Em que tipos de fontes e documentos os 

historiadores que pretendem entrar nesse campo estão apoiados? Quais metodologias 

dão suporte para pesquisas nesse meio? Quais seriam os ganhos possíveis numa 

eventual aproximação entre a História do teatro e a relação com a história?  

Baseando-se nessa série de perguntas, buscamos, nesse primeiro capítulo intitulado 

Programas e Críticas teatrais como fontes históricas, elencar abordagens teóricas e 

metodológicas a partir de duas fontes especificas: o programa teatral e a crítica 

especializada de teatro. Ao nos aproximamos de estudos já realizados, há a percepção 

de que possibilidades e pistas nos levarão a abertura de novos caminhos e diálogos 

possíveis entre os campos de estudo da História e da História do Teatro propriamente 

dita.  

Segundo a historiadora Rosangela Patriota, o objetivo do historiador que se interessa 

por teatro é recuperar a historicidade dos documentos que podem se apresentar em 

diversos formatos, e através deles constituir um diálogo que permita uma maior 

compreensão em relação ao processo em que o mesmo estava inserido21. Entendemos 

esse documento então, como uma produção de uma prática coletiva, que fornece mais 

que informações planas, mas também abre alternativas resultantes da intenção de quem 

a produziu, inscrita no campo social.  

Diante disso, é relevante a afirmação do historiador Roger Chartier acerca da 

historicidade presente nesses objetos teatrais que são utilizados na pesquisa do 

historiador: 

A historicidade de um texto vem, ao mesmo tempo, das categorias de 

atribuição, de designação e de classificação dos discursos peculiares à época e 

ao lugar a que pertence, e dos seus próprios suportes de transmissão. Esta 

“materialidade do texto”, que deve ser entendida como a inscrição de um texto 

na página impressa ou como modalidade de sua performance na representação 

teatral, introduz uma primeira descontinuidade, fundamental, na história dos 

textos: as operações e os atores necessários ao processo de publicação não são 

mais os mesmos antes e depois da invenção de Gutenberg, da industrialização 

da imprensa ou do começo da era do computador22. 

                                                           
21 PATRIOTA, Op Cit, pp. 8 
22 CHARTIER, Roger. Do palco à página. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2002, pp. 11. 
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Nesse sentido, em relação à questão sobre os tipos de documentos que poderiam ser 

usados como fontes históricas dentro da pesquisa em história e teatro, a resposta é 

ampla, devido à pluralidade de documentação que pode ser investigada em um trabalho 

desse tipo. Dentro dessa discussão podemos citar um corpo documental composto por: 

documentos oficiais do Estado, como por exemplo, documentos do DOPs em geral 

usados por estudos a respeito do teatro e repressão durante a ditadura militar e seus 

desdobramentos23; imagens/fotos que compõem estudos que tratam a imagem não como 

uma mera ilustração, mas como documento com uma linguagem própria que é 

construída em um dado contexto histórico24; matérias de jornais; revistas programas; 

críticas sobre os espetáculos; textos teatrais entre tantos outros tipos de documentos. 

Um exemplo de trabalho estruturado a partir do uso de imagens dentro do meio 

teatral é a pesquisa História e Teatro: Imagens e Cenas do Brasil pós 1964 de Kátia 

Rodrigues Paranhos, que dialoga com imagens a partir da década de 1960, buscando 

explorar experiências e representações do movimento operário, sobretudo ao interrogar 

os textos, as imagens e os sons como fontes. 

 
O trabalho com documentos imagéticos se insere na lógica de construção e 

desconstrução de representações, definindo práticas de leitura que requerem 

rigor crítico e espírito aberto a sensibilidades. É certo que hoje se admite que a 

imagem não ilustra e nem reproduz a realidade, ela a constrói a partir de uma 

linguagem própria que é produzida num dado contexto histórico25. 

 

Outro exemplo de pesquisa histórica que se utiliza de fotografias de encenações, 

é o de José Gustavo Bononi que, ao observar as mudanças de foco retórico das 

fotografias de teatro durante a primeira metade do século XX, observa uma gradual 

relevância dada ao público nas montagens teatrais realizadas pelo Grupo Oficina, de 

São Paulo, entre 1958 e 1964, que passa a ser o objeto de interesse de boa parte das 

fotografias dos espetáculos26. A partir dos registros fotográficos dos espetáculos A 

Incubadeira e Andorra, o historiador realiza uma análise de como o foco retórico dos 

fotógrafos desse período indica rupturas ou permanências estéticas e sociais que 

                                                           
23 Dentro desse contexto histórico, podemos citar trabalhos como: Arte e Política: O Teatro como prática 

de Liberdade Curitiba (1950 – 1978) de Reginaldo Cerqueira; Censura no Regime Militar e Militarização 

das Artes de Miliandre Garcia; História e Teatro: Imagens e cenas do Brasil pós 1964 de Kátia 

Rodrigues Paranhos. 
24 PARANHOS, Kátia Rodrigues. História e Teatro: Imagens, Leituras e Cenas do Brasil Pós-1964 - doi: 

10.5216/hr.v16i1.14711. História Revista, [S.l.], v. 16, n. 1, p. 259-281, jun. 2011, pp. 260 
25 Idem, pp. 261. 
26 BONONI, José Gustavo. Teatro Oficina 1958-1964: indícios fotográficos da constituição de um grupo 

de vanguarda. Jundiaí: Paco Editorial, 2014. 
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configuram o modo do fazer teatral em São Paulo, indicando a existência de cinco 

diferentes tipos de enquadramentos e sentidos fotográficos relativos ao teatro, que são 

predominantes em momentos distintos do processo histórico da produção dessa arte27. 

Através desses indícios teceu-se uma narrativa onde a história da fotografia e a história 

do teatro andaram imbricadas, de maneira a perseguir os resultados da pesquisa através 

da análise dos usos da fotografia pelo teatro, da história das fotografias de teatro e dos 

significados dos conteúdos retratados (forma, contexto e semântica). 

Outro tipo de documento teatral que pode ser analisado por historiadores é o 

próprio texto dramatúrgico: suas ideias, metáforas, relação com o seu contexto de 

produção e com o posicionamento do autor frente ao mundo em que vive. É o caso, por 

exemplo, das pesquisas de Manuel Guerrero sobre a dramaturgia de conteúdo histórico 

produzida pelo dramaturgo chileno-peruano Sérgio Arrau28, Guerrero, em sua tese de 

doutorado, se dedica ao estudo de quatro textos dramatúrgicos específicos de Arrau, são 

eles: Os móbiles, A Libertadora do Libertador, Santa Maria del Salitre e 

Conquistadores29.   

Através da Pesquisa de Guerrero pode-se observar a relação da escrita de Arrau 

com diferentes noções de passado: a experiência pessoal recente do dramaturgo, a 

memória, a narração fundacional, e a História na pós-modernidade30. Tais textos teatrais 

foram eleitos porque todos possuem enredos que demonstram um envolvimento 

histórico com a América Latina, através de ações dramáticas de processos significativos 

da história latino-americano, demonstrando as ditaduras militares vivenciadas pelo 

dramaturgo entre as décadas de 1960 a 1980, o surgimento e os primeiros anos das 

jovens repúblicas, a consolidação da presença do capital privado e estrangeiro cujo 

poder foi absorvendo os Estados, e a colisão entre nativos e conquistadores31. Guerrero 

demonstra, assim, como há a possibilidade de se pensar diversas relações entre teatro e 

                                                           
27 Idem, pp. 18 
28 GUERRERO, Manuel Antonio. A dramaturgia como âmbito de discussão histórica: Reflexões sobre 

América Latina em quatro peças de Sergio Arrau entre 1980 e 2004. Tese de Doutorado em História, 

UFPR, 2015. 
29 Além do estudo voltado para as peças: Os móbiles, A Libertadora do Libertador, Santa Maria del 

Salitre e Conquistadores. Guerrero também tem outros estudos que envolvem outras peças de Sergio 

Arrau, em sua dissertação de mestrado o autor concentra-se na análise da trilogia de peças chamada 

Tríptico de Túpac Amáru de Sergio Arrau, abordando-a em relação à noção de fronteira entre mitificação 

e história. GUERRERO, Manuel Antonio. A História na Dramaturgia de Sergio Arrau: O Triptico de 

Túpac Amáru, Dissertação de Mestrado em Artes Cênicas, UFBA, 2010. 
30 GUERRERO, Manuel Antonio. A dramaturgia como âmbito de discussão histórica, Op.cit. pp. 02 
31 Idem, Ibidem.  
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história e como as escritas dramatúrgicas pode ser estudada também como uma forma 

de problematizar e repensar os diferentes campos de estudos.  

Além dos exemplos citados, há ainda outros tipos de documentos que o pesquisador 

pode fazer uso. Walter Lima Torres Neto define como “documentos da cultural teatral” 

uma série de produtos que o incentivaram a realizar pesquisas buscando suprir a 

ausência de estudos dedicados a fontes teatrais, e alerta para que historiadores e 

pesquisadores se dediquem também ao estudo de programas, críticas, publicidade e toda 

sorte de publicações que comentam e promovem um espetáculo32. 

Torres também chama a atenção para os apontamentos de Marvin Carlson acerca do 

tratamento desses documentos e seu modo de consulta, e chama atenção para que: 

Esses documentos não fossem consultados como um tipo de documento 

tributário, unicamente, de um utilitarismo em relação à informação que ele é 

capaz de oferecer. Isto é, a confirmação e/ou a extração de dados básicos. Mas 

defendia que o programa, a publicidade e a crítica, analisados conjuntamente, 

deviam ser estudados como elementos que condicionam e estruturam a relação 

de recepção de uma obra cênica com o seu espectador, oferecendo-lhe 

comentários que instrumentalizariam a leitura do público em relação às regras 

do jogo da encenação33.  

No presente trabalho, abordaremos dois tipos de fontes históricas referentes ao 

teatro e suas metodologias de investigação. O primeiro tipo diz respeito a dois 

programas teatrais do Teatro Experimental do Guayra, sendo um deles do primeiro 

aniversário do grupo de 1957 e o outro do espetáculo Chapetuba Futebol Clube 

apresentando em 1960. Deste tipo de fonte, trataremos no próximo tópico, observando 

abordagens históricas dadas a esse tipo de documento através de estudos já realizados 

por outros pesquisadores, como Walter Torres Lima e José Gustavo Bononi, que 

propõem metodologias e análises para esses documentos. Buscaremos, nessa parte, 

indicar e elencar as diversas informações e apontamentos históricos que o programa 

teatral pode suscitar.  

Em seguida, no último tópico deste capítulo, buscaremos discutir outro tipo de fonte 

histórica dentro do campo do teatro: as críticas teatrais. Partindo dos estudos dos 

historiadores Talitta Martins Freitas, Ana Benstein, Ana Junqueira, Rosangela Patriota e 

Décio de Almeida Prado, discutiremos algumas características da crítica brasileira e seu 

lugar e relevância para a pesquisa histórica. 

                                                           
32TORRES NETO, W. L. Programa de Teatro como documento: questões históricas e metodológicas. 

ArtCultura (UFU), v. 15, 2013, pp. 207. 
33 Idem, Ibidem.  
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1.2 Programas Teatrais como Fontes Históricas  

O programa teatral como fonte histórica vem sendo, ao longo dos últimos anos, 

objeto de estudo de vários historiadores, dedicados a entender não apenas as 

informações sobre o espetáculo ao qual ele está vinculado e as informações sobre a 

mesmo, mas buscar compreender de que forma os grupos, as companhias privadas e 

públicas, os coletivos teatrais e outros conjuntos artísticos independentes se expressam 

sobre sua própria obra; como há uma variedade de formatos para os programas dos 

espetáculos (tamanho, corte, cores, número de páginas etc.); e também a grande 

diversidade de conteúdos presentes nos programas, que procuram elucidar o espectador-

leitor a respeito de diversas questões atinentes à montagem, ao processo criativo, ao 

tema trabalhado, ao autor, entre outros aspectos34. 

Há a necessidade também de destacar que as revistas programas não são uma 

exclusividade do teatro e estão presentes em outros tipos de cerimônias, há também uma 

divisão de suas denominações encadeadas às suas finalidades. Dentro do teatro, 

encontramos programas de um espetáculo, programas de estréia, programas para uma 

temporada anual, programas de comemoração, programa do espetáculo em turnê, entre 

outros.  

A partir desses apontamentos, podemos nos apoiar na definição de programa 

teatral/revista programa do historiador Reginaldo Cerqueira. Este afirma que as revistas 

programas “compõem uma prática teatral configurada segundo visões de mundo 

diferentes e de relações de interesses diversos. Organizadas em forma de jornal, revista 

ou mesmo encarte, as revistas programas eram montadas com jogo de imagens e 

conteúdo propagandístico”35 .  

Essas visões de mundo diferentes apontadas por Cerqueira se referem à presença 

de textos de diferentes pessoas participantes da mesma obra, com diferentes funções 

dentro da produção teatral. Como exemplos dessas diferentes vozes, destacamos que há 

programas com textos do autor sobre a criação do texto, do diretor sobre a construção e 

intenção da montagem cênica, dos atores sobre os personagens, dos apoiadores e/ou 

patrocinadores justificando o motivo do apoio e também seu interesse.  

                                                           
34 Idem, Ibidem.  
35  SOUSA, R. C. Arte e Política: O teatro como prática de liberdade Curitiba (1950-1978), UFPR, 2010, 

pp. 17.  



22 
 

Nesse segmento, o que nos chama atenção, é que por trás dessas classificações e 

cargos dentro da obra teatral há a presença de diversos discursos provenientes dessas 

vozes, que se apresentam de maneira institucional, criativa, comercial e publicitária36.  

Nesse ponto, analisar esses segmentos e também sua materialidade nos permite 

entender quais segmentos sociais o grupo teatral está inserido, e também características 

do mecenato que se interessa pelo público e suas formas de consumo. Esse apontamento 

se torna mais claro ao encontramos, em diversos programas a grande presença de 

propagandas dos mais variados tipos de produtos.  

Walter Lima Torres Neto, em seu artigo Programa de Teatro como Documento: 

Questões históricas e metodológicas destaca a figura de Eugène Rimmel, criador de 

perfumes e empresário do ramo de cosméticos. Rimmel revolucionou o uso publicitário 

em 1864 dos programas ao promover a propaganda para seus perfumes de maneira 

muito engenhosa: associou-se a diversos teatros ingleses para, na impressão de seus 

programas, aromatizá-los com as essências dos perfumes que tinha a intenção de lançar 

no mercado, segundo a moda e segundo o repertório em cartaz37. Esse vínculo 

demonstrado entre a publicidade e o teatro, foi uma das primeiras etapas da associação 

entre o lucro comercial da atividade teatral com a publicidade propaganda que passava a 

acompanhar a publicação de programas, fenômeno esse que podemos encontrar em 

alguns programas teatrais da atualidade.  

Esse recurso que associava o texto publicitário ao texto didascálico, mesclando 

a propaganda com as informações sobre o local da ação ou o tempo, ou ainda a 

especificação do espaço onde transcorre a ação, foi fortemente explorado pela 

máquina publicitária de Eugène Rimmel. Mediante contratos, a firma Rimmel, 

além de usar este tipo de expediente, inseria anúncios ou réclames de seus 

produtos nos programas dos principais teatros de Londres como The Adelphi, 

Avenue Theatre, Caterbury Theatre of Varieties, Covent Garden, Dury Lane, 

Queen’s Theatre, Royal Alhambra Palace, Royal Aquarium, Royal Globe and 

Royalty. A experiência londrina foi assimilada rapidamente na França e 

exportada para os Estados Unidos38 

 

No que se refere à sua forma física, há uma ligação direta com as diferentes 

culturas teatrais e seu acesso a diferentes tipos de técnica de realização e impressão, fato 

esse que se vincula a uma série de processos criativos, adjunto a um processo dentro do 

qual se decidirá aquilo que o público receberá em uma versão final.  

                                                           
36 TORRES NETO, W. L. Op cit, pp.208. 
37  Idem, pp.210  
38 Idem, pp. 210 
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Um estudo primário em que se elaborou uma sistematização para se efetuar uma 

leitura crítica dos programas de teatro foi idealizada por David Gilbert. Torres aponta 

como David Gilbert estabelece algumas definições cruciais para se avançar no estudo da 

morfologia dos programas de teatro. A pesquisa de David Gilbert associa-se a um 

corpus de programas do teatro quebequense desde os anos 1930 até o final do século 

XX. Para demonstrar o regime editorial desses programas, Gilbert propõe três níveis de 

leitura referentes aos três campos editoriais presentes nos programas: 

O co-texto referente a um conteúdo informativo e descritivo, isto é aquilo que 

chama atenção do espectador para os dados factuais presentes no programa; o 

avant-texto apresenta um teor comemorativo e promocional fazendo apelo ao 

valor da obra; e o meta-texto, que reúne um conteúdo exegético no formato de 

comentários abalizados sobre o espetáculo.39  

 

O programa teatral/revista programa, portanto, pode ser considerado como um 

processo de reciclagem e adaptação, síntese e expansão de formatos e conteúdos 

oriundos de outras publicações40 escritas previamente ao espetáculo propriamente dito. 

O que também é importante apontar, é que o programa teatral, em geral, sempre sugere 

muito mais do que pressupõe, devido ao trabalho de composição gráfica e ao conjunto 

de textos da publicação, a identidade artística do coletivo de agentes criativos e seus 

colaboradores envolvidos no projeto.41 

No campo do saber da história, o programa de teatro abriga em si questões que 

não estão restritas ao seu formato e de suas transformações, sofridas ao longo da história 

do espetáculo no ocidente, o objeto programa é uma publicação que, seja vendida ou 

oferecida gratuitamente ao espectador, conseqüentemente se caracteriza como uma 

lembrança, um traço, um vestígio, um lugar de memória ao alcance das mãos, 

lembrança do que fora o deleite dos olhos e dos ouvidos42.  

Um exemplo de pesquisa que se utiliza do programa de teatro como fonte 

histórica, é o trabalho já citado de José Gustavo Bononi, no capítulo três de sua 

dissertação, o autor que adota o programa do espetáculo Andorra do Teatro Oficina, 

onde aponta que o programa de uma peça de teatro geralmente é produzido com o 

intuito de informar o público acerca da montagem que está sendo feita, apresentar o 

                                                           
39 Idem, pp. 211 
40 Idem, pp. 208 
41TORRES NETO, W. L. Programas de Teatro: traços de uma experiência criativa. In: VI Congresso 

Nacional da ABRACE - Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas, 2010, 

São Paulo. Memória Abrace Digital. São Paulo: ABRACE, 2010, pp. 04 
42 Idem, pp. 02 
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elenco do grupo, as personagens da peça, os possíveis patrocinadores e propagandas que 

ajudaram na impressão e na realização do espetáculo, além da trama que deverá ser 

iniciada43, além dessas características o autor demonstra que também se podem perceber 

outros sentidos referentes ao engajamento político da companhia.  

Nota-se, através do programa de Andorra, que apesar da bandeira temática do 

Oficina estar alicerçada na representação dos complexos existenciais do indivíduo e nos 

problemas do homem com a imposição cultural do que na discrepância social causada 

pelo capitalismo ou nas atrocidades da luta de classes44, havia no programa  

propagandas que de certo modo contradiziam as propostas do grupo e reforçavam ideais 

de consumo de um público de elite no teatro. As propagandas presentes no programa de 

Andorra são de grandes empresas daquele contexto, como: Varig, Lufthansa, Casas 

Bahia, Alumínios S.A, General Motors, HStern, entre outras.  

Mesmo procurando agradar um público jovem, buscado nas faculdades com 

pacotes promocionais, como descrito por Etty Fraser em sua biografia, com 

uma montagem, tematicamente “à esquerda” (ainda mais ao trazer este tema 

como metáfora na peça), o grupo não se importou em propagandear um 

comércio de elite, que tradicionalmente busca programas de peças teatrais para 

atingir esse público específico. Pode-se dizer que tanto o teatro moderno 

europeu, quanto o moderno brasileiro profissional (inspirado nesse), em quase 

toda sua trajetória, sempre se firmou como uma arte da elite45. 

 

  Bononi destaca essa contradição, mas também evidencia que no próprio 

programa nota-se, talvez, uma “explicação” para essa questão, já que no final há uma 

página específica com agradecimentos menores a empresas não tão grandes que 

possivelmente contribuíram com o espetáculo, e em forma de metáfora a companhia 

parece se redimir metaforicamente de uma possível culpa, utilizando Franz Kafka: 

“Nossa sentença não é severa. Nós simplesmente gravamos com o auxílio de um ferro 

em braza, o texto do parágrafo violado na pele do culpado” 46.  

 Já Walter Torres, em sua análise do programa da peça A Megera Domada 

encenada pelo grupo Teatro de Comédia do Paraná em 1964 na cidade de Curitiba, 

demonstra como um espetáculo pode estar a serviço de discursos institucional. 

Descrevendo as especificidades do programa e suas características, tendo como foco a 

última seção onde se apresentam um conjunto de oito páginas espassadas divulgando as 

ações e finalidades das instituições públicas associadas ao estado do Paraná: Companhia 

Paranaense de Energia Elétrica, Loteria do Estado do Paraná, Colégio Estadual do 

                                                           
43  BONONI, José Gustavo, Op Cit, pp.137 
44  Idem, pp. 139 
45  Idem, pp. 143 
46  Idem, pp. 144 



25 
 

Paraná, Secretaria da Fazenda do Estado, Sanepar: Companhia de Água e Esgoto do 

Paraná, Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, Banco do Estado do Paraná e 

Café do Paraná, ligada à Secretaria da Agricultura. Tais anúncios ultrapassam o foco 

apenas comercial, pois, de acordo com Torres se comportam como verdadeiros 

“anúncios-relatórios” que demonstram a finalidade ou a função das principais 

instituições do serviço público do Estado do Paraná47 

O programa de teatro/revista programa, com o passar do tempo, portanto, ativa a 

lembrança do espectador teatral acerca daquilo que foi representado, com informações 

referentes à obra e os atores que nela estiveram e ao mesmo tempo registra uma 

atividade artística e diversas relações que ela estabelece com outras instâncias (políticas, 

sociais e econômicas). Em vista disso, consideramos que esses documentos produzidos 

pelo teatro são fontes históricas importante para diversas pesquisas e extrema relevância 

para a história cultural e suas vertentes temáticas. 

1.3 Críticas Teatrais como Fontes Históricas 

 Igualmente, a crítica teatral também está inserida na série de documentações que 

registram o fazer teatral. A crítica pode nos dar pistas acerca do espetáculo, como: quem 

fez a produção, os atores participantes, as intenções do diretor da obra, a recepção da 

obra pelo público no dia do espetáculo, mas, no entanto, mais que informações, a 

“função” da crítica teatral está associada à análise do espetáculo de acordo com 

fundamentos teórico–metodológicos, componentes de aspectos formais e estéticos já 

pré-estabelecidos, relacionados diretamente com a formação do autor que redigiu a 

crítica e suas próprias percepções. 

A crítica é inerente à produção da cultura dramática. Não se pode imaginar o 

desenvolvimento de um meio teatral sem o respaldo de intelectuais conhecedores da 

arte, capacitados à análise e discussão do fenômeno estético. Sob esse ponto de vista, a 

crítica tem função analítica e organizadora das diferentes correntes de pensamento que 

incidem na produção dramática.  

Há que destacar nesse sentido, que o teatro em si carrega um caráter efêmero, 

pois, o espetáculo é representado em determinado momento, e mesmo que seja realizada 

uma temporada longa, a cada dia esse espetáculo não será exatamente igual ao anterior, 

há uma experiência ligada ao presente. Outro fato dessa efemeridade também seria o 

                                                           
47  TORRES NETO, W. L , Programa de Teatro como documento...Op Cit, pp. 218  



26 
 

público presente naquele instante, integrando a obra através da recepção, inserido neste 

público está o crítico teatral, que faz parte do público, mas ao mesmo tempo se 

diferencia pelas especificidades de seu trabalho e motivação de assistir o espetáculo. 

Faz-se necessário considerar que neste trabalho abordamos o teatro em seu sentido 

efêmero, porque a crítica aqui utilizada está relacionada a encenações teatrais pontuais, 

mas vale lembrar que a crítica em si aborda um campo vasto, desde encenações teatrais 

até a uma critica direcionada aos textos literários.  

Nessa perspectiva, no que se refere ao teatro o que permanece no tempo não é o 

espetáculo em si, mas sim seus registros48, esta afirmação de Ana Benstein e Ana 

Junqueira se refere à importância da crítica teatral como registro histórico, uma vez que 

o objeto de estudo (texto teatral, grupo, companhia, etc.) e a crítica são indissociáveis49. 

Por este fundamento, em geral, pode-se confunde a história da crítica teatral com a 

história do teatro.  

O crítico teatral Sebastião Milaré destaca a importância da crítica como central 

no teatro. De acordo com ele a crítica está ligada diretamente a produção dos 

espetáculos, assim como Milaré, Décio de Almeida Prado, também afirma não haveria 

dissociações entre o teatro e a crítica.  

A crítica é inerente à produção da cultura dramática. Não se pode imaginar o 

desenvolvimento de um teatro nacional sem o respaldo de intelectuais 

conhecedores da arte, capacitados à análise e discussão do fenômeno estético. 

Sob esse ponto de vista, a crítica tem função analítica e organizadora das 

diferentes correntes de pensamento que incidem na produção dramática50. 

Entendemos, por outro lado, que de maneira alguma há um caráter neutro em 

uma crítica teatral, afinal, qualquer discurso é determinado pelas particularidades do seu 

lugar de produção51. Partindo desse pressuposto, o crítico não é apenas um expectador, 

mas ele está em uma posição diferente dos demais, devido à sua obrigação profissional, 

que lhe permite exercer uma voz de autoridade perante o resto do público.  

Sobre esse conceito de vozes de autoridade, destacamos um trecho de Rosangela 

Patriota, em que a autora destaca a problemática e o poderio da crítica teatral, afirmando 

                                                           
48 BERNSTEIN, Ana. JUNQUEIRA, Christine. Op Cit, pp. 161 
49  Idem, Ibidem.  
50MILARÉ, Sebastião. A Crítica teatral e sua função nos novos tempos. Disponível em: 

http://ensaioecriticadejornal.blogspot.com.br/2009/06/critica-teatral-e-sua-funcao-nos-novos.html Acesso 

em 26 de agosto de 2015. 
51 FREITAS, Talitta Tatiane Martins. Op Cit, pp. 02 
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que “o material elaborado pelos críticos teatrais são os documentos utilizados como 

vozes de autoridade para justificar e, posteriormente, cristalizar determinadas 

interpretações52”, essa cristalização se dá, também, pela constante (re)utilização desses 

materiais, que delimitam temáticas, lugares e sujeitos a serem propagados na 

posteridade.  

A crítica teatral, por conseguinte não pode ser vista como uma verdade absoluta 

que represente todo um período, ou uma opinião generalizada; ela é por sua vez um 

documento produzido, representante de um determinado ponto de vista construído por 

uma série de valores presentes em uma sociedade. 

Com base nessas afirmações, a crítica teatral, de certa forma, registra todo um 

processo teatral referente à representação, e a recepção da obra por visões de mundo 

específicas. Décio de Almeida Prado, historiador e crítico teatral, defende a importância 

das críticas afirmando que “todo um processo da vida teatral, referente à representação, 

aos atores, que não costuma subsistir a não ser através dessas notações diárias, 

apressadas, imperfeitas e fragmentárias53. Portanto, através dessas notações, nós 

historiadores podemos encontrar vestígios que contribuam para a escrita da história do 

teatro ou, no caso desta pesquisa, para a interpretação histórica desse conjunto de 

documentos, no âmbito teatral curitibano, em seu diálogo com questões sociais e 

políticas que estavam em debate na virada dos anos 1950-60. 

Especificamente no período de 1940 a 1960, período esse que está inserido em 

um processo de modernização do teatro brasileiro propriamente dito, podemos situar o 

que estudiosos também apontam como ciclo de formação da crítica teatral moderna.  

Até meados da segunda metade da década de 1940, segundo Marcia Da Rin, “o 

papel do crítico se assemelhava à figura do divulgador. Seu trabalho consistia 

basicamente em fazer um rápido resumo da peça e da atuação dos seus principais atores, 

relatando os aplausos ao final do espetáculo54”. Há uma mudança a partir de dois 

eventos em específico: um foi a apresentação de Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues 

em 1943, pois, a peça gerou debate entre os próprios críticos. O outro foi à entrada de 

                                                           
52 PATRIOTA, Rosangela. Críticos, Críticas e Dramaturgo. Vianinha – um dramaturgo no coração do 

seu tempo. São Paulo: Hucitec, 1999, pp. 89 
53 PRADO, Décio de Almeida. Apresentação do Teatro Brasileiro Moderno. 2 ed., São Paulo: 

Perspectiva, 2001 , pp. 17 
54 DA RIN, Márcia. Crítica: a memória do teatro brasileiro. O Percevejo, ano III, n. 3, 1995, pp. 38 
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Décio e Almeida Prado55 para o jornal O Estado de São Paulo em 1946, o que 

proporcionou uma maior expressividade do trabalho dos críticos teatrais56. 

Após este breve olhar sobre a trajetória da moderna crítica teatral brasileira, 

cabe enfatizar a estrita relação entre a modernização do teatro e da crítica. Nos 

anos 40 e 50, quando o teatro brasileiro começa a dar seus primeiros passos em 

direção à modernidade, também a crítica caminha nesse sentido. As grandes 

inovações trazidas pelos críticos são diretamente proporcionais às 

transformações que o teatro brasileiro vinha buscando. O movimento de 

ambos, se não foi sincrônico, sem dúvida alguma, foi pelo menos paralelo.57 

Ademais, Sobre Décio de Almeida Prado e sua importância individual para a 

crítica teatral brasileira, as historiadoras Ana Bernstein e Christine Junqueira destacam 

em seu artigo A Critica Teatral Moderna que à medida que o teatro brasileiro tende a se 

afirmar, a crítica de Décio de Almeida se mostra também mais exigente, abrindo maior 

espaço para a reflexão teórica e estética, sem perder, entretanto a perspectiva histórica58. 

Para ressaltar a importância de Prado para a crítica teatral e tema proposto neste 

trabalho, há que destacar que em 1956, o grupo Teatro Experimental do Teatro Guaíra 

fazia uma avant-première para a imprensa e pessoas ligadas ao teatro, encenando o 

espetáculo A margem da vida, para essa apresentação de abertura da temporada, foram 

convidados os diretores de teatro Gianni Ratto e Alfredo Mesquita, do TBC paulista e 

Escola de Arte Dramática, respectivamente, além dos críticos teatrais Décio de Almeida 

Prado e Sábato Magaldi, da revista Teatro brasileiro59. Esses convites eram tentativas de 

dar destaque nacional dentro do meio teatral para o espetáculo realizado pelo grupo 

Teatro Experimental do Guayra, infelizmente não encontramos nenhuma documentação 

ou crítica realizada pelos autores citados acima.  

1.3.1 Notas sobre a crítica teatral em Curitiba 

Uma vez que há a percepção de uma “velha crítica” anteriormente, caracterizada 

em geral por temáticas ligadas a questão da existência ou inexistência do teatro 

brasileiro, Bernstein e Junqueira observam que até a década de 40 eram freqüentes as 

afirmações sobre a inexistência do teatro no Brasil, ou sobre uma decadência precoce. 

As razões para essas declarações estariam voltadas para a ausência de uma dramaturgia 

                                                           
55 Décio de Almeida Prado foi um dos mais importantes críticos de teatro brasileiro, é autor de inúmeros 

trabalhos sobre a história do teatro e a crítica teatral, dentre suas obras podemos citar: Teatro em 

Progresso – Crítica Teatral (1955 -1964), Apresentação do Teatro Brasileiro Moderno, História Concisa 

do Teatro Brasileiro entre outros.  
56 FREITAS, Talitta Tatiane Martins. Op cit, pp. 4 
57 DA RIN, Márcia. Op Cit, pp. 39 
58 BERNSTEIN, Ana. JUNQUEIRA, Christine. Op Cit, pp. 168 
59 TEIXEIRA, Selma Suely. Op Cit , pp. 200 
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nacional, o número escassos de teatros, o desinteresse do governo, a predominância do 

teatro ligeiro, as montagens descuidadas e apressadas que privilegiavam sempre as 

chamadas vedetes60. 

José Galante de Souza, nessa temática, faz uma crítica acerca dos críticos que 

aceitam e disseminam essa proposição de um teatro inexistente, que não permitia uma 

verdadeira apreciação artística. 

Quantas vezes se tem dito que o teatro brasileiro não existe, ou então que existe 

sim, mas nada vale. Felizmente já vai diminuindo o número que cerram fileiras 

atrás da negativa injusta. Já não se ouve com tanta freqüência o velho chavão, 

repetido por críticos lamurientos e desiludidos da nossa capacidade de 

realização61. 

Já em um contexto do que poderíamos chamar de uma moderna crítica teatral, 

tratando-se como um movimento nacional, no estado do Paraná, especificamente em 

Curitiba, nota-se a presença de diversos críticos culturais, dentre eles, podemos apontar 

exemplos como Sylvio Back e René Dotti, ambos colaboradores da página literária 

Letras e/& artes que marcou o jornalismo cultural da capital, publicada aos domingos 

pelo jornal Diário do Paraná.  

De acordo com o próprio editor da página literária, Sylvio Back, Letras e/& 

artes tinha um tônus polêmico cunhado por uma plêiade de artistas plásticos, contistas, 

poetas cronistas, críticos de teatro e de cinema, filósofos, historiadores, etc.62. Tanto 

Sylvio Back quanto René Dotti se dedicaram a críticas teatrais de companhias 

internacionais e nacionais de grande sucesso como o Teatro Brasileiro de Comédia 

(TBC), Teatro Arena, o grupo Oficina, entre outros; e a partir dos grandes grupos 

nacionais, buscavam realizar análises do teatro paranaense e curitibano entre 1959 e 

1961. 

Assim como no eixo Rio- São Paulo buscava-se um projeto de modernização do 

teatro e também da crítica, através de uma demanda de qualificação, também Curitiba 

tentava-se afirmar desde os anos 50 com uma efervescência amadorística, crítica e 

dramatúrgica que se revelava na exploração e multiplicação de espaços e companhias 
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teatrais63. Mas mesmo com esses objetivos, havia quem acreditasse que Curitiba 

caminhava a passos lentos quanto comparados a outras localidades. 

 Sylvio Back, em uma crítica intitulada Do medíocre no teatro da cidade tece 

uma série comentários acerca do II Festival de Teatro Amador do Paraná realizado em 

Curitiba em 1959, também fala da qualidade técnica dos espetáculos. Back afirma 

categoricamente que:  

Nosso teatro vê-se num atoleiro, numa mediocridade inigualável. O que se 

presencia são encenações (repito que há exceções) de fotonovelas, de 

chanchadas e abominável consciência artística – os integrantes dos elencos 

limitam-se a recitar as falas. Tudo resuma a teatro de colégio interno, colégio 

de moças. Por todos os deuses, teatro é coisa séria! Não é apenas ter coragem, a 

sem-vergonhice de pisar no palco, de decorar quilométricos diálogos, levantar 

os braços quando vai falar, piscar os olhos nos momentos de contrição, etc. 

Isso qualquer humano copia,  faz.64 

Curitiba, como capital do estado, e a classe teatral curitibana em si, buscavam 

estar atentos ao que chamamos de um processo de modernização teatral, mas, no 

entanto, também sofriam dificuldades de inserção na atualização da técnica teatral. 

Além de Sylvio Back, podemos citar vários nomes que também se dedicavam a crítica 

teatral em Curitiba nesse período, como: Roberto Menghini, Rogério Dellê, Amauri 

Parchen, Glauco de Flores de Sá Brito, Paulino Nascimento, Ary Fontoura, Edésio 

Passos entre outros.  Essa modernização ocorrida na década de 50 e meados da década 

de 60 foi um processo primordial para a entrada de novas teorias teatrais e influências 

estrangeiras em todo Brasil e foi uma base para o teatro que conhecemos hoje.  

No próximo capítulo pretende-se apresentar o contexto histórico em que o 

Teatro Experimental do Guayra se inseriu e como o grupo esteve voltado para um 

processo de modernização do teatro em Curitiba na década de 1950 e 1960, processo 

esse que observaremos em diversas cidades do Brasil. Para isso nos utilizaremos dos 

apontamentos da formação, trajetória e espetáculos apresentados pelo Teatro 

Experimental do Guayra durante os anos de 1956 a 1960.     
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2. O CASO DO TEATRO EXPERIMENTAL DO GUAYRA 

2.1 Processo de Modernização do Teatro Brasileiro na década de 1950 

Nesta pesquisa, é importante salientarmos que o contexto histórico das décadas 

de 1950 e 1960 no âmbito teatral brasileiro é de grande importância para 

compreendermos as questões sociais, políticas e também artísticas desse período. 

Ademais, os grupos de teatro, textos teatrais e outras diversas manifestações artísticas 

estão inseridos em experiências históricas mais amplas que compõem um processo no 

meio social. Neste capítulo, buscaremos elencar características, fatores políticos e 

sociais que demonstrem esse processo de modernização do teatro no Brasil e 

particularmente em Curitiba durante a década de 1950.  

Há quase um consenso entre os historiadores do teatro, no que se refere a afirmar 

a ocorrência de um processo de modernização iniciado na década de 1950 chegando até 

meados de 1960. Este processo de modernização carregava grandes mudanças para o 

teatro em si, baseando-se em novas concepções e anseios, almejando transformações 

dos meios e técnicas ligadas ao fazer teatral que superassem a idéia já citada no capítulo 

anterior de “inexistência do teatro brasileiro” devida à ausência de dramaturgos 

brasileiros, o número escasso de edifícios que abrigassem teatros, o desinteresse do 

governo, a predominância do teatro ligeiro e as montagens descuidadas e apressadas65.  

Após o fim do Estado Novo (1937-1945) houve em todo o Brasil um processo 

de liberação e força dada pelos projetos econômicos e industriais ao longo da década de 

1950, esses fatores tiveram repercussão na prática cultural do país, que passou a 

movimentar-se cada vez mais dentro de um circuito político. Essa prática direta e 

indiretamente era operada por uma ideologia dominante, que utilizava os meios de 

comunicação e cultura como possíveis reprodutores das idéias recorrentes ligadas ao 

nacionalismo e o desenvolvimentismo. Tal processo buscava a construção de uma nação 

promissora com um ritmo frenético da urbanização, do desenvolvimento e do alegre 

tom de otimismo estampado nos discursos de grande parte da população66.  

Na década de 50, alguns imaginavam até que estaríamos assistindo ao 

nascimento de uma nova civilização nos trópicos, que combinava a 
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incorporação das conquistas materiais do capitalismo com a persistência dos 

traços de caráter que nos singularizavam como povo: a cordialidade, a 

criatividade, a tolerância67.  

 De acordo com esse propósito e ideologia do desenvolvimento, as mudanças 

almejadas não estavam apenas no plano econômico, estavam também em um campo 

mais idealizado e de caráter social. Reginaldo Cerqueira aponta que essa ideologia 

estava sendo planejada nos segmentos intelectuais e políticos brasileiros, que traziam 

consigo sinônimos de industrialização. A década de 50, portanto, estava planificada 

segundo um modelo de modernização em cuja base, articulava-se transformações 

urbanas pelos investimentos nos setores econômicos e de produção, mas também havia 

a internalização de modos de comportamentos, valores sociais e sensibilidades capazes 

de sintonizar e incorporar indivíduos ao nacional-desenvolvimentismo68. 

No campo especificamente cultural, essas mudanças seriam derivadas de 

parâmetros e tendências que viajaram da Europa, desde o final do século XIX69, e se 

realocariam através de uma ânsia por uma elevação cultural ou pelo acesso a uma 

comunidade artística internacional. No teatro, portanto, todo esse processo gerou, 

segundo a historiadora Tânia Brandão, uma obsessão por um impulso civilizatório na 

cena teatral brasileira. Não podemos caracterizar esse processo como um movimento de 

longa duração ou com parâmetros definitivamente estabelecidos. A palavra moderno 

aqui é usada e sintetiza esse período, mas é importante ressaltar que ela foi empregada 

posteriormente pelos historiadores para caracterizar essas mudanças no âmbito teatral 

brasileiro, na época havia a pretensão de apontar um futuro, romper com o passado e 

implantar um novo ritmo70 para os espetáculos realizados no Brasil. 

Para os bons moços, ilustrados e educados capitães da onda moderna, o 

inimigo principal era o teatro do primeiro ator, de hierarquia e convenções, dos 

telões e gabinetes, um lugar em que a arte era reduzida a habilidade do 

interprete para encantar e seduzir a platéia de fãs. A cena da vedete ou monstro 

sagrado, enfim.71 

 

 De acordo com Décio de Almeida Prado, o Brasil nesse período sentia a 

necessidade de expandir-se, escapar de quadros demasiadamente provincianos para ter 
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68 SOUSA, R. C , Op Cit, pp. 41 
69 FERNANDES, Nanci. Os Grupos Amadores.  Op Cit, pp. 81 
70 BRANDÃO. Tania. Op Cit,, pp. 82 
71 Idem, pp. 81 
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acesso a uma comunidade internacional estável no campo das artes72, essa necessidade 

originou-se e ganhou força através da efervescência amadorística, onde grupos 

amadores buscavam interferir no panorama teatral estagnado espelhando-se na produção 

profissional73 mas trazendo novos temas e abordagens.  

O Rio de Janeiro protagonizou um papel representativo, sendo sede de várias 

dessas companhias, como O Teatro do Estudante do Brasil, Os Comediantes e o Teatro 

Universitário, já em São Paulo podemos destacar Os Amadores Paulistas, o Grupo 

Universitário de Teatro e o Grupo de Teatro Experimental. Com o tempo, essas 

companhias, através de realizações bem-sucedidas ou bem recebidas pelo público, 

conseguiram que o teatro moderno iniciasse seus primeiros passos por meio de novas 

propostas do fazer teatral e claramente de influências internacionais.  

 Esses grupos foram, portanto, portadores de inovações no fazer teatral, e 

representaram características das mudanças operadas pelo processo de modernização 

desse período. Dentro desses novos parâmetros implantados, podemos apontar o 

surgimento da figura do encenador, que renovou o espetáculo teatral colocando sob a 

sua batuta o conjunto da montagem74. O papel do encenador estava, na maioria dos 

casos, a serviço do dramaturgo. Chegou-se a proclamar que a melhor encenação se 

qualificava como aquela que não aparecia.  Também se pode ressaltar um renascimento 

do valor do texto no teatro principalmente no que se referia à valorização de 

dramaturgos nacionais. O foco principal não estaria todo voltado para o primeiro ator, 

mas para um conjunto da obra que apresentasse consistência, criando assim também um 

campo fértil para a formação de críticos e teóricos de teatro.  Esse processo não foi 

homogêneo e também não se caracterizou como uma ruptura abrupta e rápida do que se 

fazia anteriormente, mas um processo que abarcou uma teia de manifestações modernas 

diante a nova face da industrialização. 
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2.2 A Modernização do Teatro em Curitiba 

 Antes de iniciarmos apontamentos e registros de como se deu o processo de 

modernização teatral em Curitiba, há que se ressaltar que, de maneira geral, a História 

do Teatro em Curitiba e no estado do Paraná, assim como o desenvolvimento nas artes 

cênicas, estarão diretamente ligados à história do Teatro Guaira. Observamos isso 

quando nos voltamos para estudos que abordam o teatro paranaense em diversas áreas 

de conhecimento, documentações jornalísticas e outros tipos de produção escrita, que 

em sua generalidade destacam ou desenvolvem suas bases na formação do Teatro 

Guaira. Isso se deve, provavelmente, ao papel e o fortalecimento ocasionado pela 

criação do órgão pelo governo do Estado. Uma vez que nosso recorte temporal se foca 

na década de 1950 e que temos como objeto o grupo de Teatro Experimental do Guayra, 

é de suma importância analisarmos o papel e a influência do complexo Guaira para todo 

estado do Paraná.  

Desta maneira, a década de 1950, no que se refere ao teatro, caminha lado a lado 

com a história do Teatro Guaira. Não queremos afirmar que a história do teatro 

paranaense é a história do Teatro Guaira, mas ressaltamos o vínculo e a linha tênue 

entre eles, onde ambos constituem a história do Teatro no Paraná.  Exemplo dessa 

relação próxima é a matéria publicada na Folha de Londrina em 30 de novembro de 

1974, intitulada A História do Teatro Guaira (é a história do teatro paranaense) 75. Na 

matéria o autor disserta sobre a transição do Teatro Theodoro para o Teatro Guaira e 

posteriormente a mudança de local76, e afirma a importância do espaço cênico e suas 

iniciativas para todo estado desde sua criação. 

                                                           
75 A História do Teatro Guaira (é a história do teatro paranaense). Folha de Londrina. Londrina, 30 de 
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Em meio às comemorações do I Centenário de Emancipação Política do Paraná 

em 1953, havia um espírito ufanista que permeava o estado, imbuído desse pensamento, 

Bento Munhoz da Rocha Netto assumira o governo do estado dois anos antes, tendo 

como meta principal de sua gestão construir marcos culturais e arquitetônicos que 

assinalassem para a posteridade o centenário do Paraná. Assim sendo, os monumentos 

apresentavam-se como um dos aparatos mais eficazes para preservar na memória da 

coletividade, os cem anos do Paraná77.  

O que se fizer no Paraná deve ser feito em grande escala, ou então não ser 

feito. Fazer com timidez, fazer com acanhamento, fazer com mediocridade será 

um crime contra o futuro. (...). À nossa geração cabe este papel, cabe essa 

missão de realizar, de planejar para o futuro78. 

O Paraná na década de 1950 teria em sua capital a representação de progresso e 

modernidade trazidos pelos ares dos novos tempos. De acordo com Marcelo Sutil e 

Fabiano Fazon, no livro Complexo Centro Cultural Teatro Guaira 50 anos de 

História79, a década de 50 trouxe a esperança e alento de que o ritmo do 

desenvolvimento só tenderia a aumentar jornais, revistas e publicações oficiais 

vangloriavam o crescimento, Raquel de Queiroz em um artigo para a Revista Cruzeiro 

deixa claro a visão de crescimento e progresso difundida na cidade nesse período: 

Curitiba dá a impressão de uma menina que cresceu demais e já não cabe mais 

na roupa. A cidade estoura por todos os lados, excede a pavimentação, a rede 

elétrica, a rede de água. Só se ouve falar em milhões, em arranha céus; os 

grandes prédios brotam por toda parte e nos bairros residenciais as casas de 

ricos se multiplicam. Os hotéis não chegam para agasalhar os forasteiros e os 

curitibanos de quatrocentos anos dizem que se sentem como numa cidade 

estrangeira, onde já não conhecem ninguém80.  

 

Dentre as várias obras anunciadas pelo Governador Munhoz da Rocha Neto 

estava a construção da nova sede do Teatro Guaira. Já nessa época a cidade contava 

com muitos movimentos teatrais: Grupo Experimental de Operetas, o Teatro de Cultura 

Artística, Teatro Bandeirantes de Comédia, Teatro da Escola Técnica do Colégio 

Progresso, Teatro Permanente da Criança entre outros, mas a construção do Teatro 

Guaira e a inauguração do pequeno auditório em 19 de dezembro de 1954 contribuiriam 

de forma decisiva para o grande impulso que as artes cênicas teriam durante toda década 

de 50. 
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Selma Suely Teixeira, em sua dissertação Teatro em Curitiba na década de 50: 

História e Significação aponta que desde a abertura do Pequeno Auditório do Teatro 

Guaira, autores, atores, diretores e técnicos ligados ao teatro paranaense foram 

unânimes em reconhecer que a inauguração daquele auditório representaria para a 

classe, a oportunidade de "subsistir em sua própria casa” 81. Até então os artistas do 

teatro local contentavam-se, em encenar suas montagens nos salões de igrejas, escolas, 

sociedades beneficentes e nos palcos dos cine-teatros existentes na cidade no inicio da 

década82.  Nesse sentido, o ressurgimento do Teatro Guaira no início dos anos 50 veio 

dar novo alento aos grupos teatrais da cidade que viram na inauguração de um espaço 

oficial a possibilidade de realização de um trabalho de maior consistência. Elencos, 

diretores, autores e técnicos surgiram em grande número a partir desse fato, produzindo 

espetáculos aprimorados que conquistaram o público curitibano até então resistente em 

aplaudir as montagens locais83. 

Durante esse período, a cena teatral curitibana estaria, portanto, em uma 

constante preocupação em acompanhar de perto o que se produzia em outros locais, 

seguindo o exemplo da televisão e do cinema se pretendia uma atualização técnica e 

cultural do teatro84. Essa preocupação criou, de certa forma, um movimento restaurador 

que reivindicava construções de edifícios teatrais e regulamentação de leis que 

incentivassem o surgimento de novos autores e de uma dramaturgia com características 

brasileiras. Os grupos de teatro da cidade optaram por representar peças nacionais e 

internacionais ainda desconhecidos da platéia curitibana, passando em seguida a 

encenar com êxito, peças de autores paranaenses. Isso, aos poucos, obteve a simpatia do 

público curitibano que se tornou assíduo frequentador dos espetáculos realizados pelos 

grupos locais85.  

É expressivo destacar que a modernização da cena teatral que encontramos em 

Curitiba nesse período, se refere também a um público específico e tradicional, 

pertencente a uma esfera da sociedade restrita. De maneira geral, a platéia nessa época 

ainda se caracterizava em grande parte por uma elite que ia frequentemente aos 
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espetáculos, e a partir disso também incorporava hábitos e padrões de consumo que 

estavam em sintonia com países considerados desenvolvidos.86 

A cada montagem, a sociedade curitibana se mobilizava. Cabelos e roupas de 

atores e atrizes eram imitados. As famílias tradicionais da cidade competiam 

para fazer uma festa mais imponente que a outra. Muitas montagens tiveram 

apresentações em traje de gala, o que exigiu do público vestidos longos e 

black-tie87.  

 

Como grupos locais e profissionais da década de 1950 em Curitiba, podemos 

destacar como mais expressivos a Sociedade Paranaense de Teatro, Grupo Experimental 

de Operetas Paranaenses, Companhia Estudantil de Espetáculos Musicados, Teatro 

Permanente da Criança, o Teatro Experimental do Guayra entre outros. De acordo como 

os estudos de Selma Suely Teixeira e Eddy Franciosi, foram criados nesse período 51 

grupos de teatro, que em sua maioria eram amadores. A intensa atividade desses grupos, 

no entanto, não possui qualquer tipo de registro, com exceção de um único artigo 

assinado por Eddy Franciosi88. Esses 51 grupos atuantes em Curitiba na década de 50 

foram responsáveis por 1901 espetáculos dos 2321 aqui apresentados no período, 

sustentando a atividade teatral realizada em Curitiba durante os anos 1950.  

Desta maneira, consideramos que Curitiba, durante a década de 1950, participou 

de uma fase promissora de consolidação do teatro produzido no Paraná e também no 

Brasil, influenciando de maneira decisiva na profissionalização do teatro paranaense. 

Uma vez que o processo de modernização da cena teatral curitibana foi aqui 

apresentado, seguimos para a análise do objeto especifico dessa pesquisa: o Teatro 

Experimental do Guayra, que desenvolveu um papel fundamental no quadro de 

modernização da cena teatral do estado do Paraná. 

 

2.3 O Teatro Experimental do Guayra - TEG 

  Desde 1940 já havia um movimentação em prol da construção de um novo 

espaço cênico em Curitiba, tanto a classe teatral, quanto jornais da época lançaram 

diversas campanhas para a construção de um teatro. O cronista Evaristo Biscaia, atuante 

na imprensa local, publicou: 

O que nos falta é um teatro. E o mais triste é que já tivemos um que satisfazia 

plenamente nossos anseios. Quem passar pela rua Dr. Muricy verá as ruínas do 

Teatro Guayra, demolido sem razão justa e hoje reduzido a uma muralha 
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desnuda [...] Todos unidos pela justa campanha dessa construção, que visa à 

melhor e maior elevação cultural dos curitibanos.89 

 Como vimos no tópico anterior, esse anseio foi suprido durante as obras 

realizadas para a comemoração do I Centenário de Emancipação do Paraná em 1953. 

Devido ao andamento das obras o pequeno auditório do Teatro Guaira só foi inaugurado 

no ano seguinte, na presença do presidente Café Filho e do governador Bento Munhoz 

da Rocha Neto. A peça Os Inocentes de Henry James da companhia de Dulcina e 

Odilon inaugurou o palco em 19 de dezembro de 195490. 

Apesar da inauguração do pequeno auditório apenas em 1954, o projeto do novo 

Guaira era muito mais amplo, o complexo destinava-se a incentivar as belas-artes e 

proporcionar espetáculos ao público, o Guaira manteria uma orquestra sinfônica, um 

coral lírico, um corpo de baile, um conservatório dramático, um teatro experimental e 

um museu de arte91. 

A criação de um grupo teatral que pertencesse ao Guaira estava na lei n.º 2.382 

de 10 de maio de 1955 que previa a Fundação Teatro Guaira, esse intento, porém só foi 

realizado em 1956, em virtude da preocupação com a freqüência sempre baixa de 

público aos espetáculos devido aos elevados preços dos ingressos. Fábio Laynes, 

superintendente do teatro na época, iniciou uma campanha de popularização dos preços 

dos ingressos, a partir do slogan "teatro a preço de cinema” 92. Laynes buscava superar 

acusações sobre a diretoria do teatro acerca de impedirem e dificultaram o acesso a 

grupos locais. Dessa forma, a criação do grupo de Teatro Experimental do Guayra 

(TEG) supriria a falta de freqüência de espetáculos locais no pequeno auditório e de 

acordo com as palavras de Laynes atuaria como um “instrumento em prol da 

popularização do teatro93”. 

Para a formação do novo grupo foi realizado um convite para a Sociedade 

Paranaense de Teatro, fundada por Ary Fontoura, para unir seu elenco ao do grupo 

Clube de Teatro, dirigido por Glauco Flores de Sá Brito, e juntos formarem o TEG.  Em 

março de 1956 foi realizada uma reunião com os diretores dos dois grupos e a 

superintendência do Teatro Guaira para discutir e analisar o regulamento do novo 
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conjunto teatral. A fusão dos dois grupos traria diferentes características e experiências 

para o TEG que se adequavam ao novo momento do teatro brasileiro. 

A Sociedade Paranaense (SPT), fundada em 1953 por Ary Fontoura, tinha como 

meta a encenação de peças brasileiras. Seu elenco era composto por jovens atores e 

ainda desconhecidos dos palcos curitibanos. Explicando os objetivos da SPT em 

entrevista concedida a O Estado do Paraná, Ary Fontoura declarou ser: “Nosso 

precípuo desejo aglutinar em nossa associação todos aqueles que amam a arte de 

representar”.94 Já o Clube de Teatro fundado por Glauco de Flores de Sá Brito em 

janeiro de 1956, era derivado da extinção do grupo Teatro de Vanguarda, que desde seu 

nascimento já tinha prevista a encenação de duas peças de um ato, de autoria de Dalton 

Trevisan e Eddy Franciosi, além da montagem de The Bowing version, de Terence 

Rattingan, traduzida por Glauco e Dalton Trevisan95. 

 

Figura 1: Foto da Reunião com os diretores dos dois grupos e a superintendência do Teatro Guaira 
para discutir e analisar o regulamento do TEG. 

 Programa do 1º Aniversário do Teatro Experimental do Guayra, junho de 1957.  

Na primeira reunião acerca do TEG, foi discutido e aprovado seu regulamento 

que designava para o cargo de diretor geral, Alceu Stange Monteiro, para a direção 

artística Ary Fontoura e Glauco de Sá Brito, para as funções de 1° e 2° secretários foram 
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escolhidos Ilze Buch e Luciano Cedro, para 1° e 2° tesoureiros José Luiz Caminha e 

Halina Diminska e a função de diretor de cena foi nomeado Odelair Rodrigues. O 

elenco, por sua vez, era composto por Celita Alvarenga, Dione Cedro, Edde Isabel, 

Halina Diminska, Isley Iara, Myrthes Magda Gomes, Nair Dinacy, Odelair Rodrigues, 

Beatriz Lopes, Ary Fontoura, Aristeu Berger, Gilberto Marques, Luciano Cedro, Joel de 

Oliveira, José Luiz Caminha, João Dornelles, Synval e Wilson Cavazzani96. Essa 

formação inicial do TEG irá sofrer uma série de alterações ao longo da trajetória e 

também substituições.  

Como vimos no começo deste capítulo, a década de 1950 no meio teatral 

buscava se voltar para dramaturgos nacionais e estéticas artísticas novas. Dentro desse 

panorama, o TEG buscava um repertório que atendesse essas demandas e também não 

perdesse de vista seu caráter de popularização do teatro. Para isso, foi criado um 

Conselho Literário e Artístico que escolheria o repertório do grupo, as escolhas seriam 

pautadas por peças “de reconhecido valor artístico, literário, humano e social, tanto 

nacionais como estrangeiros, e o decidido incentivo ao autor novo brasileiro e em 

especial ao autor paranaense97." A partir disso, a diretoria do TEG optou por dar 

continuidade aos ensaios da peça A Margem da Vida, de Tennessee Williams, que 

estreou em 27 de maio de 1956 em uma avant-première para a imprensa e pessoas 

ligadas ao teatro. O espetáculo teve 16 apresentações em Curitiba e três em 

Florianópolis98.  

A criação do grupo e a escolha de seu repertório surtiram grande efeito no que 

diz respeito à imprensa, que realizou entrevistas com os atores e diretores do grupo.  

Ary Fontoura, em uma entrevista para o jornal Estado do Paraná, declarou que o grupo 

era “uma das perspectivas melhores que tivemos até agora” 99, é importante destacarmos 

que o TEG tinha um grande apoio financeiro e estrutural devido ao seu vínculo com 

complexo do Teatro Guaira, que fornecia pauta para apresentações, salas de ensaios e 

também técnicos para os espetáculos. O ator Joel de Oliveira, após a estréia de A 

Margem da Vida, concedeu uma entrevista onde ele disserta sobre a sólida organização 

do grupo e também elogia a sensibilidade artística de Glauco de Flores de Sá Brito100.  

Nessa série de entrevistas, Glauco de Flores destacou sua opção pelo teatro, como uma 
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herança de família que o conduzia em suas escolhas, já sobre o teatro paranaense da 

época o diretor enfatiza "a serenidade e a verdadeira vontade de acertar, de realizar bom 

teatro, de alguns” 101. 

Sobre o repertório do TEG, Glauco apontou algumas peças que pretendia montar 

como: A donzela, o marinheiro e o estudante, um ato poético de Federico Garcia Lorca; 

Não se sabe como de Pirandello; O demorado adeus de Tennessee Williams, e Quando 

os anjos choram de Eddy Franciosi102. Após a apresentação de A Margem da Vida, o 

elenco dirigido por Ary Fontoura estreou, na cidade de Palmeira, a peça Sinhá Moça 

Chorou, de Ernani Fornari. Até o momento o TEG contava com dois elencos, mas a 

partir de junho de 1956, Dalton Tevisan assumiu a direção de um terceiro elenco que se 

dedicou aos ensaios da peça Vítimas do Jogo, de Serapião do Nascimento103. 

Durante seu primeiro ano de atividades, o TEG se dedicou a diversas atividades. 

Foram promovidas leituras dramáticas, apresentações em prol da construção de um 

Orfanato, desfiles-revistas, testes para elencos e sessões especiais com diretores 

convidados, entre eles estiveram Miércio Asknasy, Wolf Schaia, Mário Brassini e 

André Vilon.  Encenou obras como: Sinhá moça chorou de Ernani Fornani, Demorado 

Adeus de Tennessee Williams, Triangulo Escaleno de Silveira Sampaio e Colégio 

Interno de Ladislau Fodor.  

 Já em 1957, observamos um ano que apresentou muitas dificuldades e períodos 

conturbados para o TEG em sua estrutura artística e também organizacional. Após o 

grupo reprisar o espetáculo A Margem da Vida, Ary Fontoura assumiu o cargo de 

diretor geral no lugar de Alceu Stange Monteiro, dando início às preparações para a 

temporada comemorativa do primeiro aniversário do grupo, que reuniria três 

espetáculos: o monólogo Sobre os males que causa o fumo de Anton Tchekov; Judas 

em sábado de Aleluia de Martins Pena, e o original inédito de Dalton Trevisan A volta 

do filho pródigo104.  

A temporada comemorativa do TEG será foco de análise no próximo tópico, 

através da revista programa oficial do Estado do Paraná, onde buscaremos elencar e 

tratar de elementos que incluam o grupo em um processo de modernização do teatro e 

também discutir seus objetivos iniciais de criação e suas aplicabilidades.  

                                                           
101 Idem, Ibidem.  
102 Idem, Ibidem.  
103 TEIXEIRA, Selma Suely. Amadores em cena 2: o Teatro de Adultos e a Escola de Arte Dramática do 

SESI. Niterói: Bacantes, 2001, pp. 31 
104 Programa do 1º Aniversário do Teatro Experimental do Guayra 1956 -1957, junho de 1957.  
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 Terminada a temporada oficial comemorativa, o Teatro Experimental do Guaíra 

reapresentou, ainda em julho, as peças de Tchekov, Dalton Trevisan e Martins Pena em 

sessão especial para o elenco e os diretores da Escola de Arte Dramática de São Paulo, 

que se apresentavam em Curitiba. No dia 23 de agosto de 1957, O Estado do Paraná 

noticiou a saída de Glauco Flores de Sá Brito, Dalton Trevisan, Osires Rego Barros, 

Edde Isabel, Nair Dinacy e Aristeu Berger do TEG para, juntos, retomarem a 

organização do Clube de Teatro, que teria como programa, a encenação de peças não 

comerciais105.  

Concomitante a isso, Ary Fontoura venceu a concorrência aberta pela Prefeitura 

Municipal de Curitiba e pela diretoria local da Legião Brasileira de Assistência para 

atuar no Teatro de Bolso da Praça Rui Barbosa, e também saiu do TEG, acompanhado 

por boa parte do elenco por ele dirigido106. Praticamente ao mesmo tempo, o grupo 

perdeu seus três diretores e grande parte de seu elenco, por sua vez a superintendência 

do Teatro Guaira temia o fechamento do TEG e, para evitar isso, convidou o ator José 

Carlos Baraúna para assumir o grupo a partir de 1958107. 

 A direção de José Carlos Baraúna não ultrapassou cinco meses, enfrentando 

dificuldades com elenco, técnicos e espaço físico, Baraúna chegou a iniciar os ensaios 

da peça Que mamãe não saiba de autoria de Cícero Camargo de Oliveira, mas a falta de 

apoio e de incentivo demonstrada pelos dirigentes do teatro levou Baraúna a pedir sua 

demissão em maio de 1958, declarando que o “superintendente interino [...] chegou ao 

ponto de não ceder-me nem a chave da sala de ensaios o que impossibilitou muitas 

vezes o meu trabalho.108"  

Com a saída de Baraúna, o TEG foi desativado entre 1958 e 1959, só voltando 

suas atividades em 1960 com a volta de Glauco de Flores de Sá Brito e um novo elenco 

apresentando a peça infantil Peripécias da Lua. Com a volta de Glauco o TEG ganhava 

uma nova guinada que foi fortalecida também pela inauguração do mini-auditório do 

Teatro Guaira109, um espaço próprio para seus ensaios e apresentações. O mini 

auditório não marcaria apenas a volta do TEG, mas também de uma nova fase que viria 

através da montagem de Chapetuba Futebol Clube de Oduvaldo Viana Filho, com 

estréia marcada para o público no dia 03 de novembro de 1960.  

                                                           
105 DELLÊ, Rogério. Reorganizando o Clube de Teatro. O Estado do Paraná, Curitiba, 23 ago. 1957.  
106 TEIXEIRA, Selma Suely. Op Cit, pp. 212 
107 Idem, Ibidem. 
108 Idem, Ibidem. 
109 O Mini Auditório do Teatro Guaira, como homenagem, em 1975 recebeu o nome do Diretor do Teatro 

Experimental do Guaira  Glauco de Flores de Sá Brito. 
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 A nova etapa do TEG, de acordo com a crítica local, marcava um passo para o 

teatro paranaense, o Jornal Estado do Paraná definiu esse período como um momento 

de: “empreendimentos sérios que uniam a boa vontade e honestidade de propósitos que 

a maioria dos grupos tem, a um texto sério, atual, de intenso conteúdo humano.110" 

Através de Chapetuba Futebol Clube o TEG conquistou grande atenção da mídia e da 

critica especializada em teatro. No último capítulo desta pesquisa, daremos enfoque à 

repercussão do espetáculo para crítica paranaense através dos olhares de Sylvio Back, 

René Dotti, Jairo Regis na coluna do Diário oficial do Paraná chamada Letras & Artes.  

Teixeira afirma que após a montagem de Chapetuba o TEG teve seu trabalho 

reconhecido e recomendado pela crítica, partindo na década de 60 para a consolidação 

de sua organização, elaborando fórmulas contratuais que especificavam obrigações, 

direitos e remuneração dos atores a serem contratados, e escolhendo seu novo 

repertório111. 

 Entretanto, o TEG depois de Chapetuba teve um tempo de vida curto. Em sua 

volta para o TEG, Glauco de Flores de Sá Brito já apresentava grandes problemas de 

saúde, fator que nunca o impediu de apresentar um trabalho intenso no que se referia ao 

teatro e televisão. Em junho e julho de 1962, Glauco integrou a organização de um 

curso rápido de teatro realizado nas dependências do Teatro Guaira, ministrado por Joel 

Barcelos e Gianni Ratto. O curso, que em um primeiro momento não tinha nenhuma 

meta específica, gerou um grande sucesso, derivando a criação de um grupo oficial de 

teatro que representasse todo o estado do Paraná. Dessa forma, em 1963 o Teatro 

Experimental do Guayra veio a se tornar o Teatro de Comédia do Paraná (TCP) 112. O 

ator Claudio Correa e Castro foi convocado para ser o primeiro diretor do TCP, que 

seria responsável por orientar e coordenar as atividades teatrais oficiais. Juntamente à 

abertura do TCP seria aberto o curso de formação de atores do Teatro Guaira, com 

duração de dois anos, curso no qual as aulas seriam ministradas por Claudio Corrêa e 

Castro, Paulo Goulart, Silvia Peredo, Leonor Bruno, Armando Maranhão e Altair dos 

Santos Cavalli113. 

 Através da análise de toda a trajetória do grupo Teatro Experimental do Guayra 

e os fundamentos de sua criação idealizada pelo Teatro Guaira, órgão esse ligado 

diretamente ao governo do estado do Paraná, pretendemos no próximo tópico analisar a 

                                                           
110 CHAPETUBA: TEG marca tento. O Estado do Paraná, Curitiba, 01 nov. de 1960, pp. 02 
111 TEIXEIRA, Selma Suely. Op Cit, pp. 216 
112 SUTIL, Marcelo Saldanha; FAZION, Fabiano. Op Cit, pp. 153 
113 Teatro. O Estado do Paraná, Curitiba,  25 de maio de 1963.  
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revista programa oficial do 1º 

aniversário do grupo como fonte 

histórica, a fim de percebemos diversos 

sentidos acerca do público que o TEG 

buscava atingir baseando-se nos 

pressuposto de sua criação e para qual 

público o espetáculo estava sendo 

direcionado efetivamente. 

 

2.4 Comemoração do 1º ano do Teatro 

Experimental do Guayra 

 Como já citado anteriormente, 

José Gustavo Bononi indica que o 

programa de uma peça de teatro 

geralmente é produzido com o intuito de 

informar o público acerca da montagem 

que está sendo feita, apresentar o elenco 

do grupo, as personagens da peça, os possíveis patrocinadores e propagandas que 

ajudaram na impressão e na realização do espetáculo, além da trama que deverá ser 

iniciada114. A partir dessa definição de objetivo do programa teatral, que tem como foco 

a informação e a relação com público, buscaremos de forma crítica analisar os 

conteúdos e falas presentes no programa oficial da temporada comemorativa do TEG115.  

Como comemoração do 1º ano de atividades do Teatro Experimental do Guayra 

foi realizada em junho de 1957 uma temporada especial do grupo, que contemplava a 

montagem de três espetáculos distintos. Foram apresentados: Sobre os males que causa 

o fumo de Anton Tchekov; Judas em sábado de Aleluia de Martins Pena, e A volta do 

filho pródigo de Dalton Trevisan no pequeno auditório do Teatro Guaira. A direção 

geral do TEG, nesse momento, era de Ary Fontoura; e a direção artística de Glauco de 

Flores de Sá Brito. O elenco que encenaria as peças, era composto por 22 pessoas mais 

a equipe técnica.  

                                                           
114 BONONI, José Gustavo, Op Cit, pp.138 
115 Programa do 1º Aniversário do Teatro Experimental do Guayra 1956 -1957, junho de 1957.  

Figura 2: Capa do Programa do 1º Aniversário do 

Teatro Experimental do Guayra, junho de 1957. 
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O programa é apresentado no formato de revista, com 12 páginas impressas em 

preto e branco. A capa nos traz a reprodução de um desenho simples, onde há um ator e 

um expectador, o primeiro nos remete à representação clássica do teatro de duas 

máscaras, uma da comédia e outra da tragédia. No programa não há nenhum tipo de 

crédito ou autoria da imagem; junto à capa, temos o local onde a temporada será 

realizada, o símbolo do governo do estado do Paraná e o título que compreende o nome 

do grupo e seu aniversário de um ano.  

Para traçarmos um método de análise nessa pesquisa, dividiremos o programa de 

aniversário do TEG em quatro grandes eixos: a) textos sobre os espetáculos da 

temporada, b) fotos e dados do repertório do grupo ao longo dos anos de 1956 e 1957, 

c) falas do Superintendente do Teatro Guaira Fábio Laynes, d) publicidade e 

propaganda. 

2.4.1. Textos sobre os espetáculos da temporada 

Apesar de o programa ser referente à apresentação de três espetáculos, não 

consta nenhuma sinopse ou fala do diretor acerca do monólogo de Anton Tchecov 

Sobre os Males que causa o fumo. Sobre a referida peça encontramos apenas a ficha 

técnica do espetáculo na qual não há alusão a nenhuma função técnica a mais do que a 

direção de Glauco Flores de Sá Brito e a interpretação de Rogério Dellê. 

  Já sobre o texto de Martins Pena, Judas em Sábado de Aleluia, ao longo do 

programa há dois textos que explicam o motivo da montagem e sua relevância; no 

primeiro o foco é dissertar sobre o a importância do autor que não primava por um 

método de trabalho, nem por preocupações gramaticais116, apresentando também a 

história do texto e do gênero de costumes.  

Peça típica do teatro antigo, na qual ainda vive o sistema convencional dos 

“apartes”, os exageros marcados pelos vilões excessivos, dos galãs ultra-

românticos, é bem significativa “O Judas no Sábado de Aleluia” como amostra 

do estilo característico do autor e dos costumes de sua época. 117 

 Já no segundo texto referente ao espetáculo de Martins Pena é apresentado uma 

rápida biografia do autor e seus principais trabalhos como dramaturgo. O espetáculo 

contou com a direção de Ary Fontoura e o elenco era composto por Penalva Muniz, 

Nelcy Ferreira, Gilberto Marques, Sinval Martins, Mauricio Távora e Joel de Oliveira.  

                                                           
116  Programa do 1º Aniversário do Teatro Experimental do Guayra, junho de 1957. 
117 Idem.  
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 O texto de Dalton Trevisan A Volta do Filho Pródigo recebe grande atenção no 

programa, principalmente pela autoria do texto se derivar do curitibano Dalton 

Trevisan. De acordo com o diretor Glauco de Flores de Sá brito o motivo escolhido para 

encenar esse espetáculo, se deve “a oportunidade de realizar um trabalho de teatro 

tipicamente experimental, com a colaboração de um excelente texto”.  

Desde que li – há alguns anos atrás – o belo conto dialogado de Dalton 

Trevisan, me pareceu perfeito para uma experiência de teatro. Porém só 

recentemente, a meu, pedido, o autor introduziu ligeiras modificações no texto, 

tornando-o mais apropriado para o palco118.  

 

A biografia e a importância de Dalton Trevisan também fizeram parte dos textos 

do programa. Trevisan é apontando como um jovem contista paranaense que a cada dia 

ganhava projeção na literatura brasileira, através principalmente de trabalhos publicados 

no Rio de Janeiro e São Paulo119.  

 

Figura 3: Espetáculos apresentados pelo Teatro Experimental do Guayra na temporada comemorativa 
do primeiro ano grupo. 

Programa do 1º Aniversário do Teatro Experimental do Guayra, junho de 1957 

Entre a apresentação dos espetáculos que serão realizados na temporada, no 

programa encontramos também a cronologia das peças quem compõem o repertório do 

TEG, juntamente as fotos e o número de apresentações realizadas por cada peça, que 

serão apresentados no próximo subtópico. 

  

                                                           
118 Idem. 
119 Idem.  
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2.4.2. Fotos e dados do repertório do TEG em 1956 e 1957 

O repertório do grupo até 1957 contava com seis montagens: A Margem da Vida 

de Tennessee Williams, Sinhá Moça Chorou de Ernani Fornari, O Demorado Adeus de 

Tennessee Williams, Triângulo Escaleno de Silveira Sampaio, Uma mulher de outro 

Mundo de Noel Coward e Colégio Interno de Ladislau Fodor. 

O primeiro espetáculo escolhido pelo TEG de Tennessee Williams, durante toda 

a trajetória do grupo terá um grande destaque. No primeiro ano, desde a estréia de A 

Margem da Vida, a peça já havia sido apresentada 16 vezes em Curitiba e três vezes em 

Florianópolis, posteriormente observaremos que no programa do espetáculo Chapetuba 

Futebol Clube de 1960, A margem da Vida ainda estará integrando a lista dos próximos 

espetáculos propostos pelo TEG.  

 

Figura 4: A Margem da Vida de Tennessee Williams, direção de Glauco de Flores de Sá Brito, estréia 
em 27 de maio de 1956.  

Programa do 1º Aniversário do Teatro Experimental do Guayra, junho de 1957.  

A estréia de A margem da vida pelo elenco do TEG dirigido por Glauco Flores 

de Sá Brito seguiu-se da estréia do elenco dirigido por Ary Fontoura, que fez sua pré - 

estréia em Palmeira, apresentando Sinhá moça chorou de Ernâni Fornari, encenando a 

mesma peça em Curitiba no dia 20 de julho de 1956. A montagem de um texto 

brasileiro inauguraria a programação do TEG de peças de autores nacionais120. 

                                                           
120 TEIXEIRA, Selma Suely. Op Cit, pp. 198 
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Figura 5: Sinhá Moça Chorou de Ernani Fornari, direção de Ary Fontoura, estréia em 20 de julho de 
1956. 

Programa do 1º Aniversário do Teatro Experimental do Guayra, junho de 1957. 

As obras de Tennessee Williams sempre tiveram uma boa recepção na cena 

teatral brasileira, devido ao interesse crescente pela dramaturgia norte-americana 

moderna, e por autores como Arthur Miller e Tennessee Williams121. Essa recepção 

também estava dentro das escolhas do repertório do TEG, que após a montagem de A 

Margem da vida, também encenou O Demorado Adeus do mesmo autor, mas que teve 

uma expressão bem menor quando comparada a primeira montagem de A Margem da 

vida. 

 

Figura 6: O Demorado Adeus de Tennessee Williams, direção de Ary Fontoura e Baraúna de Araújo, 
estréia em 22 de agosto de 1956. 

Programa do 1º Aniversário do Teatro Experimental do Guayra, junho de 1957. 

                                                           
121 BETTI, Maria Sílvia. A Politização do Teatro. In: João Roberto Faria. (Org.). História do Teatro 

Brasileiro Volume II. Do Modernismo ás Tendências Contemporâneas. 1ed.São Paulo: Perspectiva, 2013, 

v. 1, pp. 11 

http://lattes.cnpq.br/8256157582792052
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As apresentações de O Demorado Adeus integrariam um projeto de Ary 

Fontoura, em trabalhar com diversos textos e apresentações ao mesmo tempo. Em 

agosto de 1956 Ary Fontoura promoveria com seu elenco a leitura dramática de Iaiá 

boneca, de Ernâni Fornari e no mesmo mês dois elencos do TEG se apresentaram em 

sessão especial, sob a direção de Baraúna de Araújo e Ary Fontoura para o diretor do 

conjunto folclórico Brasiliana, Miécio Asknasy, encenando O demorado adeus e O 

triângulo escaleno, de Silveira Sampaio. 

 

Figura 7: Triângulo Escaleno de Silveira Sampaio, direção de Ary Fontoura e Baraúna de Araújo, estréia 
em 22 de agosto de 1956. 

Programa do 1º Aniversário do Teatro Experimental do Guayra, junho de 1957. 

Triângulo Escaleno de Silveira Sampaio realizou certa abertura para a 

representação de comédias por parte do TEG, essa abertura também possibilitou a 

montagem do texto Uma Mulher de Outro mundo de Noel Coward no primeiro ano de 

atuação grupo.  A comédia de Coward em relação às outras peças citadas no programa é 

a que mais se apresentou em outras cidades do Estado do Paraná, realizou 11 

apresentações em Curitiba, duas em Guarapuava, duas em Jacarezinho, um em Santo 

Antonio da Platina e uma em Ponta Grossa.  
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Figura 8: Uma mulher de outro mundo de Noel Coward, direção de Ary Fontoura, estréia entre 
outubro e novembro 1956. 

Programa do 1º Aniversário do Teatro Experimental do Guayra, junho de 1957. 

A última peça que integrava o repertório do TEG até 1957 é o texto de Ladislau 

Fódor chamado Colégio Interno, que foi substituta da peça Massacre de Emmanuel 

Robles.  Após a substituição em outubro de 1956 a peça e a direção logo foram 

assumidas por André Villon e apresentada em dezembro do mesmo ano com uma 

estréia oferecida aos professores do Paraná122. Com um elenco composto por Nelcy 

Ferreira, Synval Martins, Esli Yara, Ary Fontoura, Lila de Ferrante, Rogério Dellê e 

Catarina Elizabeth, o TEG teve como assistente de direção o diretor do Teatro do 

Estudante do Paraná, Armando Maranhão, e cenários executados por Luiz Cesar 

Rodacki.  

 

Figura 9: Colégio Interno de Ladislau Fódor, direção de André Villon, estréia em dezembro de 1956. 
Programa do 1º Aniversário do Teatro Experimental do Guayra, junho de 1957. 

                                                           
122 TEIXEIRA, Selma Suely. Op Cit, pp. 208 
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2.4.3. Falas do Superintendente do Teatro Guaira Fábio Laynes 

Apresentando outro eixo, a presença das falas de Fábio Laynes no programa de 

comemoração do TEG é valiosa, pois elas nos indicam um porta-voz do discurso oficial 

da instituição do Teatro Guaira, que de certa forma, também representava o governo do 

estado Paraná, devido à ligação institucional dos dois órgãos.  

Laynes é autor de dois textos dentro do programa do TEG, e em ambos o 

superintendente destaca a preocupação do governo em usar o teatro como fonte de 

cultura e como o TEG tem sido um veículo dessa proposição, e através de uma metáfora 

sobre a natureza e sua força, Laynes parabeniza seus companheiros pela jornada do 

primeiro ano do grupo. Diante dessas primeiras constatações, queremos nos focar em 

dois momentos específicos das falas de Laynes, onde há a definição do intuito e da 

finalidade da criação do TEG: a popularização do teatro.  

 

Vamos lançar um olhar ao ano que passou. Comparando o Teatro de hoje com 

o de ontem, depois de transposto este período de lutas, de avanços às vezes 

recuos, sentiremos que o Teatro Experimental do Guayra vem cumprindo 

realmente suas finalidades principalmente aquela de proporcionar bons 

espetáculos aos que dantes viam o Teatro como alguma coisa fora do alcance 

de suas possibilidades materiais. 123 

 

Na primeira fala, o superintendente afirma que o grupo cumpriu sua finalidade 

de levar o teatro a uma parcela da população que não freqüentava o teatro anteriormente 

devido às suas possibilidades financeiras. Laynes, por um lado, estava certo, pois havia 

cumprido a promessa de “teatro a preço de cinema” realizada em 1956, com a ajuda do 

prefeito de Curitiba, Ney Braga, que sancionou uma lei que isentava do pagamento do 

imposto municipal todo e qualquer espetáculo realizado no Guaíra, proporcionando 

assim condições para o barateamento efetivo dos ingressos124.  

A figura de Ney Braga nesse sentido exerceu uma grande influência no que se 

referia ao teatro de Curitiba deste período.  Ney Braga ingressou na carreira política por 

intermédio do seu cunhado Bento Munhoz da Rocha Neto que o convidou para ocupar o 

cargo de Chefe de Polícia, quando Munhoz da Rocha era o Governador do Estado. 

                                                           
123  Programa do 1º Aniversário do Teatro Experimental do Guayra, junho de 1957. 
124 TEIXEIRA, Selma Suely. Op Cit, pp. 103 
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 Em 1954, Bento lançou a candidatura de Ney à Prefeitura de Curitiba que 

posteriormente foi eleito125, o vínculo direto com o Governador do estado permitiu um 

apoio decisivo na estrutura administrativa da prefeitura126. Conforme David Carneiro e 

Túlio Vargas127, como Prefeito Ney Braga, implementou reformas urbanas e 

modernizou a cidade de Curitiba,  racionalizou o sistema de transporte coletivo, levou 

energia elétrica aos bairros, instituiu a primeira Comissão de Cultura, isentou circos e 

teatros de impostos municipais, instalou bibliotecas nas periferias e incentivou 

programas de preservação das áreas verdes.  

A partir da relação entre Ney Braga e o espírito ufanista que permeava o estado 

através da figura de Bento Munhoz da Rocha, Curitiba passou por uma série de 

reformas e novas políticas culturais, que buscavam um progresso e desenvolvimento 

através da cultura como possível reprodutora das ideias ligadas ao nacionalismo e o 

desenvolvimentismo.  

Diante dessas considerações, ao final do programa de comemoração do TEG, 

Laynes, confirma a estreita relação entre a prefeitura de Curitiba,o Governo do Estado, e 

o Teatro Guaira,  afirmando novamente o intuito de criação do TEG e sua utilização a 

favor da popularização do teatro: 

O Teatro Experimental do Guayra foi criado para constituir-se na ponta de 

lança atual administração do Teatro Oficial do Estado Paraná na batalha em 

prol da popularização da arte cênica. Conhecemos a arte teatral como o mais 

eficaz veículo de cultura e por ela estamos propugnando. A designação 

“experimental”, acreditamos, caracteriza- bem o intuito deste conjunto128. 

 

 

2.4.4. Publicidade e propaganda 

Essa relação de popularização e acesso ao teatro por um público que antes o via 

como impraticável, dentro do programa oficial da temporada pode, em certa medida, ser 

questionável quando nos voltamos para a presença da publicidade no programa e para o 

tipo de público a que ela é direcionada. Ao longo do programa encontramos 23 anúncios 

de diversos ramos comerciais de empresas ou lojas localizadas no centro da cidade; 

                                                           
125MAURICIO, Dinalva Rosa. Governos Lupion e Ney Braga: um estudo comparativo. UFPR, Curitiba, 

2011, pp. 20 
126 REBELO, Vanderlei. Ney Braga : A política como arte. Curitiba: Imprensa Oficial, 2004, pp. 45 
127CARNEIRO, David e VARGAS, Tulio. História Biográfica da República no Paraná. Curitiba: Editora 

Banestado, 1994, pp. 213 
128 Programa do 1º Aniversário do Teatro Experimental do Guayra 1956 -1957, junho de 1957.  
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observamos que, de maneira geral, as 

propagandas ofereciam produtos voltados para 

um público de elite que teria um poder 

aquisitivo elevado.  

A título de exemplo dessas constatações seriam 

os anúncios direcionados para o público 

feminino, como a loja Casa Marselha que ocupa 

uma página inteira destacando as últimas 

novidades em casacos de pele e lã para 

mulheres, seguido da publicidade do Instituto de 

Beleza Jandira que se dedica “aos mais finos e 

elegantes penteados”.  

Não só as mulheres são alvo das publicidades, 

mas também há anúncios que abrangem outras categorias de uma mesma classe social, 

localizamos anúncios de venda de pianos, máquinas contábeis, pacotes turísticos, 

passagens aéreas e peças de automóveis. Em grande parte os comerciais eram 

acompanhados de imagens de senhoras bem vestidas e homens elegantes de terno e 

chapéu que destacam o luxo e a satisfação do cliente que compra nas empresas 

anunciantes; além das empresas já citadas temos anúncios da Pianos Essenfelder, Foto 

Studio Dickow, Lojas Nasser, A Elegante Magazin, Renner, Casas Miranda, Maison 

Blanche, Remaco Limitada, Unicas, Livarias Brasil, Bond Passagens Áreas e Turismo, 

Importação Alberto Nigro, Casa Nickel, Rádio Service Ribas, Calçados Irmãos Mendes, 

Eletricidade Geral, Camisaria Pinheiro, Casa Castelo, Casa Beatriz, Arthur Alfaiate e 

Movéis Cimo. 

Figura 10: Propaganda da loja Casa 
Marselha. 

Programa do 1º Aniversário do Teatro 
Experimental do Guayra, junho de 1957. 
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Figura 11: Propaganda da empresa Bond – Passagens e Turismo Ltda. 
Programa do 1º Aniversário do Teatro Experimental do Guayra, junho de 1957. 

 

Figura 12: Propaganda da loja Casas Miranda. 
Programa do 1º Aniversário do Teatro Experimental do Guayra, junho de 1957. 

Essa gama de propagandas nos faz refletir acerca de que o público atingido pelo 

TEG nesse período era bem diferente do proposto por Fábio Laynes em sua fala acerca 

da criação do grupo de teatro. O público que se esperava atingir através da temporada de 

aniversário do TEG ainda se caracterizava por um conceito mais tradicional e de elite do 

teatro vigente na época. Mas ao mesmo tempo, os anúncios também revelam o grande 

apoio que o grupo recebia nesse momento por parte de empresas privadas que buscavam 

vincular sua marca ao TEG e de certa forma ao grande financiador do grupo, que era o 

governo do estado do Paraná.  

Como será visto no próximo capítulo, observaremos que o público alvo e mais 

voltado à idéia central da criação do TEG de popularização do teatro, só será buscado a 

partir da segunda fase do grupo em 1960 com a montagem de Chapetuba Futebol 

Clube. A peça de Oduvaldo Viana Filho permitiu que o grupo criasse estratégias para 

alcançar uma platéia diferente da que frequentava o teatro até esse momento. A 
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repercussão das apresentações de Chapetuba pelo TEG e as características adotadas a 

partir do espetáculo para alcançar um público diferente do tradicional analisaremos 

através das críticas realizadas por Sylvio Back, René Dotti e Jairo Regis publicadas na 

coluna Letras & Artes do Diário do Paraná entre 1960 e 1961.  
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3. CHAPETUBA FUTEBOL CLUBE NO TEATRO EXPERIMENTAL DO 

GUAYRA 

 

3.1 Letras & Artes e Revista Panorama: notas sobre Teatro Paranaense  

  As críticas que serão analisadas neste capítulo pertencem a duas fontes 

especificas: a página literária Letras e/& artes e a Revista Panorama. Ambas integraram 

o cenário do jornalismo cultural de Curitiba na década de 1960 e tiveram uma 

participação expressiva de Sylvio Back e de outros críticos culturais.  

Letras e/& Artes era um página literária publicada aos domingos pelo jornal 

Diário do Paraná, que circulou entre 1959 e 1961, de acordo com seu próprio editor, 

Sylvio Back a página literária tinha um tônus polêmico cunhado por uma plêiade de 

artistas plásticos, contistas, poetas cronistas, críticos de teatro e de cinema, filósofos, 

historiadores, etc.129, que se dedicavam em torno de uma pauta aberta e multifacetária, 

sem viés político ou ideológico, nem se perfilava a qualquer escola de artes plásticas ou 

era refém de autores e/ou de guetos artísticos e culturais130.  

  A historiadora Rosane Kaminki destaca que Letras & Artes teve em sua época, 

grande importância para as discussões públicas em Curitiba, envolvendo tópicos que 

“fermentavam” frente às questões artísticas e filosóficas nacionais e internacionais 

integravam ensaios sobre filosofia existencialista e suas diferentes vertentes, artigos 

sobre os Salões de Artes Plásticas, sobre cinema e também sobre o teatro brasileiro 

moderno131. Neste sentido, observamos que desde sua primeira edição em 1959, Letras 

& Artes destacou um grande interesse na movimentação teatral que era realizada em 

todo Brasil, nas edições da página literária há grandes espaços dedicados a análises e 

críticas de espetáculos teatrais, como citamos no primeiro capítulo deste estudo Sylvio 

Back, René Dotti, entre outros, tiveram como foco companhias internacionais e 

nacionais de grande sucesso como: o Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), Teatro 

                                                           
129 Informações retiradas do Press- release da Edição fac-similar comemorativa dos cinqüenta anos do 

Suplemento Paranaense Letras e/& Artes, editor Sylvio Back – Diário do Paraná.  Realizada pela Itaipu 

Binacional. Curitiba, 2011.  
130 BACK, Sylvio. Glória pela Memória. Disponível em: http://www.bpp.pr.gov.br/ modules /noticias/ar 

ticle. php?storyid=474. Acesso em 10 de novembro de 2015.  
131 KAMINSKI, Rosane. Poética da Angústia: história e ficção nos filmes de Sylvio Back (anos 1960-70). 

UFPR, Curitiba, 2008, pp. 31 
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Arena, o grupo Oficina, entre outros, e a partir desses grandes grupos nacionais, 

buscavam traçar paralelos e comparações com o teatro paranaense.  

 A Revista Panorama pode ser considerada mais abrangente, pois, se dedicava a 

uma série de variedades no que se refere aos seus temas. Fundada em Londrina, em 

1951, pelo jornalista e professor Adolfo Soethe, mudou sua sede para Curitiba uma 

década depois, tinha correspondentes de diversas capitais brasileiras, que escreviam 

sobre uma grande variedade enorme de assuntos, com matérias que descreviam desde as 

belezas naturais da Ilha do Mel, no litoral paranaense, até o “mundo corrupto dos 

cassinos curitibanos132”. Sylvio Back passou a integrar o corpo de correspondentes a 

partir de 1960, escrevendo regularmente para a revista de periodicidade mensal, 

abordando temas ligados ao cinema, teatro e também artes visuais.  

O teatro paranaense, portanto, sempre esteve presente nas publicações dos dois 

veículos jornalísticos, que buscavam abranger notícias e discussões acerca de temas 

variados da década de1960 do Paraná, que identificava às modificações que vinham se 

processando no meio teatral brasileiro – em especial sobre o deslocamento do foco 

temático em direção à problemática social do país133.  

De acordo com o suplemento Letras e/& Artes, o teatro paranaense estaria muito 

distante de um contexto nacional do teatro existente no resto do Brasil e as temáticas 

tratadas por dramaturgos nesse período, Sylvio Back, editor de Letras & Artes, analisa 

que haveria uma temática brasileira sendo desenvolvida por novos dramaturgos que 

buscavam representar algo novo e também revolucionário134. Back afirma que essa nova 

temática estaria distante do Paraná devido a dois grandes fatores presente no Estado do 

Paraná, o primeiro seria ausência de diretores, dramaturgos e profissionais que levassem 

o teatro a sério, não haveria, portanto, uma consciência artística e uma busca por 

técnicas e elementos estrangeiros que elevassem o teatro paranaense a outro patamar 

que superasse encenações de fotonovelas e chanchadas135. Essa falta seriedade apontada 

por Back, fica clara em sua avaliação do II Festival de Teatro Amador do Paraná 

realizado em 1959: 

                                                           
132 ZANELLA, Daniel Paraná em Revista.  Disponível em: http://www.candido.bpp.pr.gov.br/ modules/c 

o nteudo/conteudo.php?conteudo=155. Acesso em 10 de novembro de 2015.  
133 KAMINSKI, Rosane. Op Cit, pp. 37 
134 BACK, Sylvio. “Chapetuba” e temática brasileira. Letras & Artes. Diário do Paraná. Curitiba, 23 out. 

1960 
135 BACK, Sylvio. Do medíocre no teatro da Cidade. Letras & Artes. Diário do Paraná. Curitiba ,05 set. 

1959 . 
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O definitivo veredicto do baixíssimo nível artístico do teatro da cidade, deu-se 

no recente II Festival de Teatro Amador do Paraná. A grande contribuição do 

II Festival de Teatro Amador do Paraná foi denunciar essas falsetas, essas 

personalidades tradicionais [...] Que se recordem todos que ultrapassou a fase 

do vamos fazer por brincadeira porque teatro é coisa séria, tanto escrevendo, 

como dirigindo ou representando, não, patuscada136.  

Outro fator apontado por Back que manteria o Paraná distante da temática teatral 

brasileira deste período seria a falta de interesse das entidades culturais em realizar 

conexões e transmissões de novas vertentes do teatro brasileiro para a realidade teatral 

paranaense. Para Back o que caracterizava esse desinteresse das entidades que 

pertenciam ao próprio governo e a má qualidade do teatro em Curitiba seriam as 

péssimas escolhas de peças pelos grupos teatrais137.  

 O Governo, por sua vez, também seria apontando por Back como um grande 

“culpado”, que se satisfazia com uma inexpressividade do teatro paranaense, 

desvinculado da verdadeira realidade social e da identidade brasileira, idéia essa que 

percorria grande parte da produção de textos teatrais deste contexto, que buscavam 

aproximar o teatro da realidade de toda população, não mais só de uma elite que 

freqüentava os teatros.  

As entidades culturais do Estado, ou até mesmo algumas não oficiais, não se 

preocupam em trazer novos teatrólogos, ou serem veículos de divulgação de 

seus pensamentos, e de suas obras [...] Satisfazem-se em promover reuniões ou 

empreendimentos inexpressivos que não dizem nada à realidade social 

brasileira. Aliás, a culpa do governo nesse particular é por demais conhecida. E 

não adianta insistir junto a ele, porque o governo nunca resolveu nada nesse 

setor e não irá resolver, tão cedo. O Guayra, o eterno inacabado ai está para 

confirmar o que afirmamos.138  

Esses apontamentos se relacionam com nosso objeto de estudo, na medida em 

que nesse momento onde as críticas teatrais estavam diretamente direcionadas a falta de 

aproximação do teatro paranaense a temática brasileira teatral, se realizará em 1960 a 

montagem da peça Chapetuba Futebol Clube de Oduvaldo Vianna Filho pelo Teatro 

Experimental do Guayra realizada sob a direção de Glauco de Flores de Sá Brito, que se 

destacará por ter sido um projeto inovador dentro do meio teatral curitibano.  

 

 

                                                           
136 Idem. 
137 BACK, Sylvio. Futebol no palco: Chapetuba F.C. Revista Panorama n.100. Curitiba, set. 1960. 
138 BACK, Sylvio. “Chapetuba” e temática brasileira. Letras & Artes. Diário do Paraná. Curitiba, 23 out. 

1960.  
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3.2 Chapetuba Futebol Clube 

 O texto de Chapetuba Futebol Clube foi escrito em 1959 por Oduvaldo Vianna 

Filho, ator e dramaturgo que através de suas obras deixou clara sua preocupação em 

trazer para o palco conflitos inerentes à sociedade brasileira e demonstrar seu 

entendimento da arte como instrumento de luta, de intervenção política e 

conscientização de grupos sociais139. De acordo com Rosangela Patriota Vianna Filho 

ou, como muitos o chamavam: Vianinha elaborou uma interpretação do teatro brasileiro 

no século XX, na qual matizou o processo que inseriu o Teatro Brasileiro de Comédia 

(TBC) no debate estético e político, e apontou suas deficiências em relação às 

necessidades de nossa sociedade140. Os escritos de Vianinha, portanto, seriam 

profundamente marcados pela ótica do Partido Comunista Brasileiro, ao qual o autor 

esteve diretamente vinculado, elementos como de liberdade democrática, soberania 

nacional e melhores condições para o povo fariam parte tanto da obra de Vianinha, 

como das resoluções propostas pelo Partido Comunista em 1956.  

Vianinha realizou, no período anterior a 1964, a defesa de teatro nacional, que 

deveria compartibilizar-se com as necessidades mais imediatas do país, ao lado 

de uma produção dramatúrgica estruturada em um ideário que identificou como 

“progressista” a união das “forças nacionais” em defesa do desenvolvimento, 

da independência diante dos setores internacionais, além de formular críticas as 

perspectivas individualistas141.  

Dentro desse panorama, Chapetuba Futebol Clube se apresenta como um texto 

que reunia uma temática brasileira social importante do período: o futebol. O texto 

trazia uma série de conflitos, com a intenção de apresentar contradições inerentes ao 

processo vivenciado, a partir da expectativa da véspera da traição de Maranhão, e da 

derrota do time Chapetuba Futebol Clube para o Saboeiro, porque os interesses 

econômicos assim determinavam142. Chapetuba é um dos primeiros resultados dos 

Seminários de Dramaturgia do Teatro de Arena, elaborado para suprir as expectativas 

geradas após o sucesso do texto de Gianfrancesco Guarnieri Eles não usam Black-Tie 

em 1958.  Essas expectativas sobrepunham o prazer estético de uma obra importada, o 

                                                           
139  PATRIOTA, Rosangela. Teatro e Política: a historicidade da dramaturgia de Oduvaldo Vianna Filho. 

Op Cit, pp. 98 
140  Idem, Ibidem.  
141 Idem, pp. 100 
142 Idem, Ibidem. 

http://lattes.cnpq.br/8434935867197930
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público neste momento estaria interessado em problemas, formas e pesquisas voltadas 

para a realidade humana e social brasileira143.  

A peça tornada famosa através das encenações do Teatro de Arena (São Paulo 

e Rio) faz parte da atual renovação que se processa na dramaturgia brasileira. 

Oduvaldo Vianna Filho procurou (antes ninguém havia feito igual) levar ao 

teatro os problemas que envolvem os componentes e um quadro de futebol da 

segunda divisão. [...] O autor, tirando os diálogos do real, das coisas que 

sempre aparecem, transformou o simples falar dos vestiários (dos bastidores) 

futebolísticos, numa obra de arte reconhecida como das mais autênticas até 

hoje produzidas no nosso teatro144.  

Chapetuba, portanto, não se restringia apenas aos conflitos de um time de 

futebol, seu cenário aborda elementos pertencentes ao contexto social do período, 

juntamente à abertura de um espaço para dramaturgias, encenações e interpretações 

exclusivamente brasileiras145. Nelson Xavier, ator que interpretou o personagem 

Maranhão na trama, destaca sua experiência em participar de um espetáculo que 

permitia vivenciar e atuar emoções brasileiras: 

Então, ensaiando Chapetuba, eu comecei, pela primeira vez como ator, a 

vivenciar plenamente minhas – eu vou chamar assim – emoções brasileiras: 

maneiras de sentir e de ser como só nós brasileiros somos e sentimos. Porque, o 

que havia antes? Na E.A.D eu tinha estudado com Tchecov e Maeterlinck, 

Goldoni ou Shakespeare, e no teatro que se fazia em São Paulo, naquela 

quadra, os modelos eram europeus. Mesmo textos brasileiros eram 

representados como estrangeiros146. 

As interpretações acerca do texto de Oduvaldo Vianna Filho, sua vertente 

política e sua importância foram alvo de grandes debates entre críticos culturais do 

período, partindo desses princípios a montagem realizada pelo grupo de Glauco de 

Flores de Sá Brito de Chapetuba também integrará uma série de debates acerca da 

relevância da montagem e sua temática.  

A estréia de Chapetuba Futebol Clube pelo Teatro Experimental do Guayra, 

após sua desativação entre 1958 e 1959, aconteceu em agosto de 1960, depois da 

inauguração do mini-auditório do Teatro Guaíra, espaço que pertencia ao grupo para 

ensaios e apresentações. Apresentada em avant-première para a imprensa, artistas e 

diretores do teatro paranaense no dia 30 de outubro, a peça de Oduvaldo Vianna Filho 

estreou no dia 3 de novembro, abrindo uma temporada de quatro dias. Jornais e revistas 

                                                           
143XAVIER, Nelson. A Necessidade de ser Brasileiro. VIANNA FILHO, Oduvaldo. Teatro. Rio de 

Janeiro: Ilhas, 1981, pp. 84 
144 BACK, Sylvio. Futebol no palco: Chapetuba F.C. Revista Panorama n.100. Curitiba, set. 1960. 
145 XAVIER, Nelson, Op Cit, pp. 81. 
146 Idem, Ibidem.  
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da época dedicaram grandes espaços em suas páginas especializadas para a divulgação e 

análise da montagem147. 

 

 

 

Sobre Chapetuba Futebol Clube e suas análises, trabalharemos neste momento 

com três críticos culturais: Jairo Regis, Sylvio Back e René Dotti, demonstrando as 

principais ideias abordadas pelas críticas publicadas. A primeira idéia que podemos 

encontrar entre as afirmações vinculadas na imprensa, são as considerações sobre como 

espetáculo apresentando pelo TEG era um grande marco para o teatro paranaense e 

como a montagem se aproximava dos ideais presentes na cena teatral brasileira, 

principalmente em vigor no eixo Rio-São Paulo que se destacava por temáticas 

brasileiras e um conteúdo humano.  

                                                           
147 TEIXEIRA, Selma Suely. Op Cit, pp. 214 

Figura 13: Programa do espetáculo Chapetuba 

Futebol Clube, novembro de 1960. 
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Jairo Regis afirma que a escolha do TEG estaria em perfeita integração com as 

tendências e intenções inauguradas no Brasil pelo Teatro Arena (peças de conteúdo 

social e dialético) 148. Já Edésio Passos, considera Chapetuba como o melhor espetáculo 

de 1960149, pois, refletia o pensamento renovador do nosso teatro, em busca contínua, 

dentro dos problemas nacionais, do material necessário para os temas das peças a serem 

apresentadas ao público150, acrescentando que a peça seria “um esforço a mais em busca 

desse ideal renovador, do encontro de uma temática brasileira que satisfaça aos anseios 

não só dos que se encontram entrosados no movimento artístico teatral, como de nosso 

povo151”.  

Essa nova fase do TEG, portanto, além de ser um marco também seria definida e 

entendida pela imprensa como uma fase de empreendimentos sérios que “uniam a boa 

vontade e honestidade de propósitos que a maioria dos grupos tem, a um texto sério, 

atual, de intenso conteúdo humano” 152. O crítico René Dotti, por sua vez acrescentou 

em uma crítica publicada em Letras e/&Artes que a montagem do TEG não estaria 

isenta de vícios literários (pela peça) ou técnicos (pela representação), mas a grande 

contribuição seria o valor de seleção em sintonia com as novas solicitações da literatura 

teatral153.  

A escolha do TEG, portanto, além de estar alinhada as temáticas modernistas do 

teatro brasileiro propostas neste período, também representou um ato revolucionário e 

desafiador dentro da cena teatral curitibana, a autorização dada por de Oduvaldo Vianna 

Filho para a montagem de Chapetuba em Curitiba representou um novo passo no que se 

referiam as escolhas de repertório dos grupos teatrais do Paraná.  

Em verdade que o grupo, como por exemplo, o TEG sente dificuldades em 

montar uma peça que representa algo de novo e até “revolucionário” para o 

panorama teatral brasileiro. A responsabilidade desse grupo cresce na razão 

direta que cresce a contribuição que o autor deseja dar a nossa vida cultural154. 

 

                                                           
148 REGIS, Jairo. Chapetuba não é futebol. Letras & Artes. Diário do Paraná. Curitiba, 13 nov. 1960. 
149 PASSOS, Edésio. Chapetuba: melhor espetáculo de 1960. O Estado do Paraná, Curitiba, 05 nov. 

1960, pp. 12 
150  Idem, Ibidem.  
151  Idem, Ibidem.  
152 CHAPETUBA:TEG marca tento. O Estado do Paraná, Curitiba, 01 nov. 1960, pp.02. 
153 DOTTI, René. Considerandos sobre “Chapetuba”. Letras & Artes. Diário do Paraná. Curitiba, 06 nov. 

1960. 
154 Idem, Ibidem.  
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Essa intenção de alinhamento, não está presente apenas nas críticas realizadas no 

período, ela também é confirmada nas próprias palavras do diretor, no programa de 

estréia da peça. Glauco deixa claro seu interesse em valorizar obras pertencentes à 

dramaturgia nacional, que abordem temas próximos da sociedade brasileira e que 

causem tanto aos atores do espetáculo, quanto ao público um contato mais íntimo e 

sensível.  

Para o diretor teatral brasileiro é estimulante encontrar na dramaturgia nacional 

obras de valor que lhe permitam a convivência com temas que mais de perto 

tocam sua sensibilidade, pelo conhecimento intimo dos mesmos. Este é o caso 

de Chapetuba Futebol Clube, quando pude sentir-me em contato com gente 

muito nossa e, assim, mais que nunca soube sofrer seus conflitos. O mesmo 

notei durante os ensaios, com os atores, todos sentindo bem as figuras que vão 

viver no palco, por conhecê-las e a seus problemas. Estaremos felizes se 

conseguirmos transmitir ao público as emoções – alegrias e pesares – dessa 

gente tão humana que são a equipe do Chapetuba Futebol Clube155. 

A dramaturgia nacional, portanto, nesse momento representava um grande 

avanço, como abordamos no primeiro capítulo, nesse momento havia uma busca e 

tentativas de se instaurar um movimento restaurador que reivindicava-se construções de 

edifícios teatrais e regulamentação de leis que incentivassem o surgimento de novos 

autores e de uma dramaturgia com características brasileiras, esse momento pretendia 

demonstrar certa independência de apresentações de textos exclusivamente 

internacionais, que por muito tempo dominaram o teatro brasileiro.  

A escolha de textos de autores brasileiros, portanto permitia tanto ao público, 

quanto aos atores uma aproximação de temas sociais, ligados a realidade brasileira que 

estavam presentes no dia-a-dia da população. Essa aproximação direta com o público 

também irá ser percebida nas críticas analisadas o TEG, pois, havia claramente a 

pretensão de se criar uma relação intima entre o público e os próprios atores diante do 

texto de Oduvaldo Vianna Filho. Essa relação abordaria uma aproximação do público e 

dos próprios atores para sentimentos e características mais viscerais.  

Todavia, desta vez, o TEG ciente da carência de boas encenações na cidade 

procurou um texto que satisfizesse a platéia. E mais tratou de contornar a 

problemática dos atores. Agora ao contrário de outras peças estão “vivendo”, e 

estão sofrendo papéis que dizem, refletem, criam alguma coisa de válido156.  

 

                                                           
155 Programa Chapetuba Futebol Clube – Teatro Experimental do Guayra, Curitiba, novembro de 1960.  
156 BACK, Sylvio. Futebol no palco: Chapetuba F.C. Revista Panorama n.100. Curitiba, set.1960 
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A escolha do TEG, portanto, por um texto teatral que fosse portador de 

elementos tematicamente brasileiros alinhados a propostas teatrais nacionais e que 

mantivessem relação direta com o público não foi por casualidade, a aproximação 

proposta pelo texto de Oduvaldo Vianna Filho com a realidade social, seria utilizada 

para se atingir um público muito mais amplo do que até o momento freqüentava os 

espetáculos do TEG. 

3.3 Tentativas de Popularização através de Chapetuba Futebol Clube 

Quando nos voltamos para o ideal inicial da criação do Teatro Experimental do 

Guayra, encontramos a pretensão de um grupo que supriria a falta de frequência de 

espetáculos locais no pequeno auditório e atuaria como um instrumento em prol da 

popularização do teatro157. 

Como observado no segundo capítulo deste trabalho, através uma análise do 

programa de Comemoração do 1º ano do Teatro Experimental do Guayra, observamos 

contrastes entre as propostas de criação do grupo defendidas por sua diretoria, e a 

presença de elementos publicitários que entram em confronto com a popularização do 

teatro pretendida. Tais contradições se dissolvem na medida em que o TEG opta pela 

montagem de Chapetuba Futebol Clube em 1960, há a pretensão de através do texto de 

Oduvaldo Vianna Filho alcançar um público distinto do que agora se havia alcançado. 

Essa pretensão pode ser observada em um primeiro momento, na quase 

inexistência de propagandas publicitárias no programa de estréia do espetáculo, há 

apenas duas referências a lojas, que se encontram na seção de agradecimentos, 

juntamente ao Clube de Futebol Coritiba. A loja Lord Sport, entretanto é a única com 

espaço e destaque para fornecer detalhes mais específicos de seus produtos voltados 

para o público masculino. Não há como afirmar se a presença dessas duas marcas e do 

nome do clube de futebol se deve ao patrocínio ou um apoio referente a materiais 

utilizados na peça. Mas é possível observamos uma total diferença no que se refere ao 

conteúdo publicitário voltado para o público presente no programa de comemoração do 

1º ano do TEG, a presença das marcas, portanto, nesse programa se restringe ao 

reconhecimento de apoio ou ajuda na realização do espetáculo.  

 

                                                           
157 Programa de Comemoração do 1º ano do Teatro Experimental do Guayra. Curitiba, junho de 1957.  



65 
 

 

                            

Figura 14: Propaganda da loja Lord Sport. 
Programa do espetáculo Chapetuba Futebol Clube, novembro de 1960. 

 

Essas mudanças, em relação à primeira fase do TEG, podem ser compreendidas 

e ligadas à segunda fase do grupo, que se caracterizava por um alinhamento direto com 

a temática brasileira. Desta forma, logo após o término da temporada de estréia de 

Chapetuba Futebol Clube em outubro de 1960, no mini-auditório, que contou com 

grande sucesso de público, Glauco anunciou que as próximas temporadas do espetáculo 

não seriam outras cidades ou auditórios, mas sim em bairros e fábricas Curitiba. 

A mudança de público que o TEG proporia seria brusca, na medida em que se 

afastaria de certa forma do público do centro da cidade, se voltando para um público 

que possivelmente não estaria interado de discussões estéticas e artísticas teatrais 

profissionais presentes na época no meio da elite artística paranaense. Sylvio Back, após 

a anunciação do diretor, afirma que a empreitada do TEG de sair da esfera 
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intelectualizada do centro da cidade, se utilizava de uma peça ideal do ponto de vista de 

“fácil compreensão” e adequação com a problemática do operariado158.  

A peça de Oduvaldo Vianna Chapetuba F.C, saiu de cartaz do p. a do Guayra, 

na quarta-feira última. A encenação do TEG recebeu, a partir da terceira 

apresentação de bom para ótimo, público. Espera seu diretor Glauco de Sá 

Brito, levar a peça agora nos bairros, inclusive em fábricas para os operários159.  

  A pretensão do TEG ganhou grande proporção na imprensa, recebendo destaque 

e gerando preocupações acerca dos desafios que seriam enfrentados pelo grupo na nova 

empreitada, correlacionados a execução deste projeto. O primeiro destaque encontrado 

nas críticas aqui utilizadas se refere a uma diferenciação do público tradicional do teatro 

e o público que seria buscado pelo TEG em bairros e fábricas. 

Urge, pois, subverter essa ordem estabelecida; há anos que ninguém se atreve a 

erigir-se num Fidel Castro teatral, para sanear a ambivalência e iniciar tudo de 

novo, respeitando o humilde, também sensível a arte. O TEG torna, pois, o 

encargo de levar a materialização um espetáculo teatral de boa qualidade para 

os habitantes dos bairros e trabalhadores das fábricas. O povo merece o melhor 

dos esforços160. 

 

  De acordo com Sylvio Back, essa “nova” plateia seria composta por um público 

não intelectualizado, distante daqueles que freqüentavam o teatro assiduamente, mas 

mesmo com essa diferenciação o novo público não deveria vir a ser tratado com menos 

importância, ou com falta de profissionalismo por parte do TEG.  

Com o anunciado propósito do TEG de apresentar-se nos bairros e fábricas da 

Capital, é preciso advertir que a empreitada traz maior significação que a 

principio pode deixar transparecer. O sentido dessa aproximação da arte no 

caso da arte teatral, com o público não-intelectualizado (e, conseqüentemente, 

não esnobe) dos bairros e os modestos operários incultos, das fábricas, tem que 

obedecer a um critério de excelência. Não apenas por se tratar de um público 

desvinculado de todo e qualquer movimento ou integração teatral, que se deva 

relaxar, improvisar, ou perder a responsabilidade na encenação de uma peça161. 

Nas críticas realizadas por Back, o autor deixa claro que o TEG deveria estar 

consciente de sua missão e sua responsabilidade em realizar um teatro popular, que 

permitisse a aproximação de operários/homens simples com a melhor qualidade teatral 

que o grupo pudesse apresentar, essa atitude de acordo com o crítico abriria um 

horizonte fabuloso para o desenvolvimento público-teatro em nossa capital que até o 

                                                           
158 BACK, Sylvio. Teatro Popular: TEG vai ás fábricas.  Letras & Artes. Diário do Paraná. Curitiba, 20 

nov. 1960 
159 Contra Ponto. Letras & Artes. Diário do Paraná. Curitiba, 13 nov. 1960.  
160 BACK, Sylvio. Teatro Popular: TEG vai ás fábricas.  Letras & Artes. Diário do Paraná. Curitiba, 20 

nov. 1960 
161 Idem.  
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momento não havia sido explorado. Os extratos inseridos abaixo confirmam os 

apontamentos destacados nessa perspectiva:  

A única preocupação que no momento nos assalta é saber se o TEG sob a 

direção de Glauco de Sá Brito, consciente de sua missão, realmente, 

consecutará um teatro popular, inteligível ao homem simples, com a devida 

responsabilidade, considerando aquele público como o mais importante que 

uma equipe teatral enfrenta na sua trajetória artística162. 

A aproximação com o operário abrirá o horizonte fabuloso para o 

desenvolvimento público-teatro em nossa capital: este que nunca foi 

honestamente encarado como também um homem com direito a teatro e da 

melhor qualidade. Teatro no Paraná tem se reduzido ao pequeno auditório, as 

encenações nos clubes grãfinos e em residências de “famílias tradicionais” 163. 

 A montagem de Chapetuba e a nova fase do TEG, portanto além de receber 

grande destaque e elogios dos meios jornalísticos por sua aproximação com as 

discussões realizadas acerca da produção de dramaturgias e temáticas brasileiras, 

também suscitou questões acerca do público que o grupo pretendia atingir 

posteriormente a sua estréia. 

Infelizmente nas fontes pesquisas nesta pesquisa não encontramos críticas, 

notícias ou artefatos teatrais que confirmem se os intentos do TEG de popularização do 

teatro foram efetivamente realizados ou se o espetáculo Chapetuba chegou a ser 

apresentando nos bairros e fábricas de Curitiba em 1961 e 1962. 

As informações coletadas meramente nos mostram que o TEG depois de 

apresentar o espetáculo Chapetuba Futebol Clube teve um tempo de vida curto, sem 

novas montagens. Em junho e julho de 1962, o diretor do grupo Glauco de Flores de Sá 

Brito integrou a organização de um curso rápido de teatro realizado nas dependências 

do próprio Teatro Guaira. O curso, que em um primeiro momento não teria nenhuma 

meta específica, gerou um grande sucesso, derivando a criação de um grupo oficial de 

teatro que representasse todo o estado do Paraná, chamado Teatro de Comédia do 

Paraná que viria substituir o Teatro Experimental do Guayra.  

 

 

 

                                                           
162 Idem.  
163 Idem.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Teatro Experimental do Guayra surgiu como uma proposta para a 

popularização do teatro curitibano na década de 1950. Pretendia suprir a falta de 

espetáculos no pequeno auditório e abrir espaço para a aplicação de políticas públicas 

culturais que tornassem os valores dos ingressos mais acessíveis ao um público que se 

encontrava afastado do centro social e artístico da sociedade curitibana deste período. 

Além dos elementos de sua criação relacionados à popularização do teatro, nota-se 

claramente a tendência de aproximar o grupo a práticas teatrais e discussões difundidas 

no cenário nacional.  

O momento cultural que o Brasil atravessava entre as décadas de 1950 e 1960 

foi abundantemente marcado pelo desejo de superar ideais considerados atrasados e 

retrógados referentes ao processo artístico existente. Havia uma busca por alinhar as 

artes processo que ocorria no campo industrial, caracterizado pelo avanço e 

desenvolvimentismo rumo ao progresso, essa busca era orientada claramente por uma 

elite letrada e artística, que concebia parâmetros advindos de outros países, 

considerados superiores.  

Nesse sentido, observamos que concomitantemente o governo do Estado Paraná 

e a direção do Teatro Guaira, pretendiam realizar um diálogo entre a arte do teatro e a 

modernidade que se buscava afirmar neste momento, através de práticas e obras e 

públicas que demonstrassem o otimismo nacionalista vivido em todo o Brasil. O Teatro 

Experimental do Guayra, portanto, formado por personalidades importantes no meio 

teatral de Curitiba, seria um veículo que reafirmaria a imagem de um Estado 

preocupado em incentivar a cultura local e a relação com um processo de modernização.  

Com base nesses apontamos e nas fontes analisadas, foi possível observar que o 

Teatro Experimental do Guayra, em seus primeiros anos de trabalho, demonstrou 

contradições e distanciamento com seus objetivos iniciais de criação voltados para a 

popularização do teatro observados nas falas de Fábio Laynes, pois, na documentação 

referente ao grupo, foi perceptível a presença e a marca de uma esfera intelectualizada 

do centro da cidade.  

Mas, já em sua segunda fase, pós a desativação do grupo entre 1958 a 1959, a 

volta de Glauco de Flores de Sá Brito e a montagem de um texto que trazia consigo 
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elementos claros de um teatro engajado, traz novos sentidos e discussões para o 

repertório do TEG, onde há a intenção de resgatar suas preposições iniciais de um teatro 

mais popular, distante de ambientes puramente tradicionais. Essa dualidade presente na 

trajetória do Teatro Experimental do Guayra deve ser entendida não como apenas uma 

contradição, mas inserida e analisada dentro um panorama amplo, que se forma por um 

lado a partir de um processo de modernização da cena teatral brasileira, e por outro por 

particularidades de um grupo que teria vínculo direto ao governo do Estado do Paraná, 

como citado anteriormente. 

Quanto às tentativas de popularização propostas pelo TEG em 1961 a partir do 

espetáculo Chapetuba Futebol Clube, do qual seriam realizadas apresentações em 

bairros e fábricas de Curitiba, não podem ser confirmadas se foram concretizadas 

devido à falta de documentações ou arquivos que confirmem se os intentos do TEG 

foram efetuados. Acreditamos que esse projeto de popularização do teatro pode não ter 

sido realizado pela desestruturação do grupo entre 1961 e 1962, juntamente a 

possibilidade de que esse projeto de popularização talvez não estivesse de acordo com 

os interesses de modernização cultural propostos pelas elites dirigentes envolvidas na 

direção e organização do grupo e não foram incentivados, uma vez que essas propostas 

também só são indicadas e afirmadas pelas falas da imprensa e do diretor do grupo 

Glauco de Flores de Sá Brito, e não pela superintendência do Teatro Guaira.  

Não tivemos a intenção dentro desta pesquisa de esgotar toda discussão acerca 

de como se deu o processo de modernização teatral em Curitiba, mas sim suscitar 

discussões acerca de como Curitiba se aproximou de discussões realizadas no meio 

artístico no cenário brasileiro nas décadas de 1950 e 1960, fomentando juntamente 

análises que relacionem o papel de grupos teatrais deste contexto e suas relações com o 

Teatro Guaira. O Teatro Experimental do Guayra se destaca por ser um dos grupos 

criados pela entidade ao lado do Teatro de Comédia do Paraná, que recentemente foi 

reaberto e se encontra aberto para inscrições de dramaturgos164. 

Esperamos que esta monografia seja uma contribuição para futuras pesquisas 

que se apóiem e se orientem por metodologias relacionadas ao estudo de História e 

Teatro, bem como para investigações acerca de grupos teatrais paranaenses e sua 

                                                           
164http://www.teatroguaira.pr.gov.br/galeria/502/1980/Edital-de-dramaturgia-reativa-Teatro-de-
Comedia-do-Parana.html. Acesso em 20 de novembro de 2015.  
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relevância para a compreensão de relações políticas, sociais e artísticas no estado do 

Paraná.  
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