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TEATRO BASILEIRO E 09/07/2020
TEATRO PIAUIENSE

Estudo dos diferentes momentos da história do teatro
brasileiro;
Aspectos estéticos predominantes, a tradição dos estilos
e a presença dessa tradição na produção teatral
contemporânea;
Reflexão sobre a produção teatral realizada no Brasil e
no Piauí.
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Teatro Brasileiro
Surgido no século XVI, o teatro brasileiro teve como primeiro objetivo a propagação da fé religiosa.
Dentre uns poucos autores, destacou-se o padre José de Anchieta, que escreveu alguns autos
(antiga composição teatral) com o propósito de catequizar os índios, e integrar portugueses, índios
e espanhóis. Um grande exemplo é o Auto de São Lourenço, escrito em tupi-guarani, português e
espanhol.
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Nos séculos XVII e XVIII, o teatro se mantém no aspecto
religioso. Contudo, assume aspecto cívico, ou seja,
amadurece e surgem as “casas de teatro”, que abordam outros
temas.

No início do XIX, os atores eram pessoas das classes mais
baixas, em sua maioria mulatos. Havia um preconceito contra
a atividade, chegando inclusive a ser proibida a participação
de mulheres nos elencos. Dessa forma, eram os próprios
homens que representavam os papéis femininos, passando
a ser chamados de "travestis".

5

●

●

Ainda no século XIX, o teatro vai assumir outras nuances e com a chegada
da família real no Brasil, em 1808, tem um grande avanço. D. João VI
reconhece a necessidade da construção de “teatros apropriados” para
receber a nobreza.
Os primeiros grandes espetáculos tinham origem europeia, e não retratavam
o Brasil.

Quadro do Real Theatro São João (Rio de Janeiro - 1835) .
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Em 1833, o ator João Caetano formou uma companhia brasileira. Seu nome está
vinculado a dois acontecimentos da história da dramaturgia nacional: a estreia, em 13

de março de 1838, da peça Antônio José ou O Poeta e a Inquisição, de autoria de
Gonçalves de Magalhães, a primeira tragédia escrita por um brasileiro e a única de

assunto nacional; e, em 4 de outubro de 1838, a estreia da peça O Juiz de Paz na
Roça, de autoria de Martins Pena, chamado na época de o "Molière brasileiro", que
abriu espaço para a comédia de costumes, o gênero mais característico da tradição

cênica brasileira.
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A tragédia surge juntamente com a comédia, no teatro grego, sendo que a primeira
possuía um caráter nobre dentro das comemorações ao deus da fertilidade,
capturava a essência humana e a sua relação com os sentimentos profundos de
amor, ódio, medo, traição, etc., enquanto que a comédia surgiu das canções fálicas
e tratava de assuntos do cotidiano, da vida comum dos homens.
No Brasil, alguns autores foram muito importantes para a solidificação do gênero
tragédia: Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias, J. Manuel de Macedo, José de
Alencar, Álvares de Azevedo, Castro Alves, Casimiro de Abreu, Machado de Assis,
Martins Pena, França Junior e Artur Azevedo. No século XX, a dramaturgia ganhou
novos caminhos.
Em relação ao Gênero comédia, o principal representante e pioneiro, foi Martins
Pena, que caracterizou com bom humor as graças e desventuras da sociedade
brasileira.
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Ao voltar da Europa em 1867, Gonçalves de Magalhães introduziu a
marca romântica no Brasil que iria nortear escritores, poetas e
dramaturgos.
Gonçalves Dias (poeta romântico) é um dos mais representativos
autores dessa época, e sua peça Leonor de Mendonça foi muito
elogiada, sendo até hoje representada.
Alguns romancistas, como Machado de Assis, Joaquim Manuel de
Macedo, José de Alencar, e poetas como Álvares de Azevedo e Castro
Alves, também escreveram peças teatrais no século XIX.
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Não se fala muito sobre o Machado de Assis teatrólogo (aquele que
escreve peças teatrais). Foram onze peças escritas: Hoje avental,
amanhã luva, (1860) - Desencantos, (1861) - Queda que as mulheres
têm para os tolos, (1861) - O caminho da porta, (1863) - O protocolo,
(1863) - Teatro I, (1863) - Quase ministro, (1864) - Os deuses de
casaca, (1866), Tu, só tu, puro amor, (1880), Não consultes médico,
(1896) e Lição de botânica, (1906).
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Pense um pouco...
Em relação à origem do Teatro no Brasil, assinale a alternativa correta.

A. ( X ) O teatro brasileiro teve sua origem no século XVI, quando o Brasil passou
a ser colônia de Portugal. Os Jesuítas vieram para catequizar os índios e trouxeram
suas influências culturais, como a literatura e o teatro.
B. (
) O teatro brasileiro teve sua origem no século XVI, quando os Jesuítas
chegaram ao Brasil e, assim, desenvolveram práticas teatrais construídas a partir
das referências indígenas.
C. (
) O teatro brasileiro teve sua origem a partir da invasão holandesa no século
XVII, época em que os holandeses trouxeram técnicas de interpretação e mímica.
D. (
) A origem do teatro brasileiro se deu no século XVI, com a chegada dos
negros e seus conhecimentos específicos sobre dança e movimento.
E. ( ) O teatro brasileiro se originou com a chegada dos espanhóis ao Brasil no
século XIX.
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O século XX despontou com o teatro de variedades, uma mistura
do varieté francês e das revistas portuguesas. As companhias
estrangeiras continuavam a vir ao Brasil, com suas encenações
trágicas e óperas bem ao gosto refinado da burguesia. O teatro
ainda não recebera as influências dos movimentos modernos
presentes na Europa desde fins do século anterior.
Oswaldo de Andrade foi o “arauto” da modernidade no teatro
brasileiro na obra produzida na década de 1930, com destaque
para O Rei da Vela, só encenada na década de 1960 por José
Celso Martinez Corrêa.
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O nascimento do teatro moderno brasileiro foi marcado pela peça “Vestido de
Noiva”, de Nelson Rodrigues (que até hoje é encenada), não somente com o
olhar da dramaturgia, mas também da encenação, e em pleno Estado Novo.

Aos poucos foram surgindo grupos e companhias de teatro. Os mais
significativos, a partir da década de 1940, foram: Os Comediantes, o TBCTeatro Brasileiro de Comédia, o Teatro Oficina, o Teatro de Arena, o Teatro
dos Sete, a Companhia Celi-Autran-Carrero, entre outros.
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Com o fim do regime militar, no início da década de 1980, o teatro tentou recobrar seus
rumos e estabelecer novas diretrizes. Surgiram grupos e movimentos de estímulo a uma
nova dramaturgia.
Atualmente, existem muitas escolas e cursos de teatro
no Brasil, que ensinam dentre outras disciplinas:
Interpretação, Montagem e estrutura da personagem,
Expressão Vocal, Consciência Corporal, História das
Artes Cênicas, Análise e Interpretação do Texto Teatral,
entre outras. Além dos cursos livres, já existe no Brasil,
o curso superior de Teatro que habilita professores a
ministrar aulas na área de Teatro, qualificando para o
exercício da docência no Ensino Fundamental e Médio,
podendo, ainda, atuar em escolas livres e
profissionalizantes de teatro.
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De acordo com Higino Cunha, no Piauí, o teatro era uma espécie de diversão muito
atrativa, e esse gosto persistiu na primeira década do século XX, conforme atestado

por inúmeros registros da época. Sobretudo entre 1908 e 1925, proliferam os clubes
dramáticos em Teresina e o envolvimento da sociedade local com as atividades
teatrais, na condição de promotores, amadores ou apenas assistentes. Esse período

coincide com a mais vigorosa atuação de Jônatas Batista, como escritor, ator e
produtor teatral.
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Grupos teatrais piauienses

Os Clubes ou Sociedades dramáticas promoviam além de peças teatrais,
eventos sociais e literários;
Clube Dramático Filhos da Arte: primeiro grupo amador de teatro do Piauí,
fundado em 1903;
1908- Grupo Dramático 24 de Janeiro e Clube Recreio Teresinense, fundado
por Jônatas Batista e Pedro Silva;
1913-Clube Dramático Os Amigos do Palco: fundado por Pedro Silva e formado
por jornalistas e intelectuais piauienses;
1925- Clube Teatral Amantes da Cena Viva: também criado por Jônatas e
Pedro.
1928- inauguração do Teatro dos simples, na praça Rio Branco, nesse ano é
criado o Grupo de Teatro Jônatas Batista,
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Os grupos teatrais tiveram importância fundamental para a construção e desenvolvimento da
dramaturgia piauiense, dentre estes o Grupo de Teatro de Pesquisa e o Grupo Raízes de
Teatro.
Grupo Teatro de pesquisa (GRUTEPE) - Fundado em abril
do ano de 1976

Foi o primeiro grupo de teatro do Piauí a fazer uma temporada teatral no estado do Rio de
Janeiro. Surgiu com a proposta de descobertas de valores piauiense, passou pela experiência
dos shows lítero-musicais "Terra seca", " Proposta" e " Ave de arribação" que unia a
interpretação de poemas de poetas piauienses as músicas de compositores novos.
O grupo realizou várias apresentações e interpretações, ganhando destaque local e nacional.
Grupo Raízes de Teatro
O Grupo de teatro Raízes levava o nome pela tendência bairrista de aliar a cultura local ao teatro.
Desde a sua fundação realizou a montagem de muitos espetáculos, fez várias apresentações
dentro e fora do estado, e muitos nomes de destaque passaram pelo grupo.
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Cartaz em xilogravura do mestre ator e bonequeiro Afonso Miguel
Aguiar, para a peça Pau a Pau, de autoria de Aci Campelo, montada
no ano de 1978, com estreia no Theatro 4 de Setembro.

Cartaz desenhado por Arnaldo Albuquerque para a V
Mostra de Teatro Amador do Piauí, realizada em 1981
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Auto do Lampião no Além, de Gomes Campos,
direção de Murilo Eckhardt, pelo Grupo de
Espetáculo do CEPI- Centro de Estudos e
Pesquisa.. A peça foi a única de teatro a ser
apresentada na reinauguração do Theatro 4 de
Setembro, no ano de 1975. Na foto atores sem
identificação

Peça Chiquinha, de Ací Campelo, com direção
do autor, no Teatro de Arena de Teresina, no
ano de 1979, atores; Lili Martins, Ademilton
Moreira, Nádia Rodrigues, Maria do Carmo,
Adriano Abreu e Adalmir Miranda.
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Duas grandes divas do teatro piauiense, as
atrizes Lari Sales e Eleonora Paiva, no tempo de
Itararé, A República dos Desvalidos, de Afonso
Lima, na primeira versão, 1983.

A paixão pelo teatro fez Lorena Campelo se jogar nos palcos [..]
e como sempre se empenhou para fazer um bom trabalho, a
dedicação fez a atriz se destacar na cidade. A atriz explorou
tudo que pôde no teatro, lia teatro, discutia teatro, consumia
teatro e frequentava mais de um grupo.
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Vamos pensar um
pouco...

De acordo com Higino Cunha, no Piauí, o teatro era uma espécie de diversão muito
atrativa, e esse gosto persistiu na primeira década do século XX, conforme atestado por
inúmeros registros da época. Neste aspecto, sabemos que os grupos teatrais também
tiveram importância fundamental para a construção e desenvolvimento da dramaturgia
piauiense. Agora, Escolha a alternativa que apresenta os nomes dos respectivos grupos
teatrais que contribuíram para esse desenvolvimento.
A(
B(
C(
D(X

) Grupo Teatro de Pesquisa e Raízes nordestina.
) Grupo Raízes nordestina e Aci Campelo.
) Teatro Auto do Lampião e Grupo Teatro de Pesquisa.
) Grupo Teatro de Pesquisa e Grupo Raízes de Teatro.
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Theatro 4 de Setembro
No dia 4 de setembro, Hermelinda Teixeira de Holanda e Lavínia de Holanda Fonseca lideraram um
grupo de intelectuais para reivindicarem ao então presidente da província Dr. Teófilo Fernandes dos
Santos, um espaço digno das artes cênicas.
No dia 21 de setembro de 1889, foi colocada, na praça Pedro II, a pedra fundamental para a
construção do teatro, com inauguração no dia 21 de abril de 1894.

Foto do Theatro 4 de Setembro (1900). Pessoas
passeando na Praça, ainda de chão batido.

Fachada do Teatro 4 de Setembro
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Características do Theatro 4 de Setembro

560 lugares;
Três pisos;
Sistema de som e luz digital;
Efeitos especiais modernos;
Uma das melhores acústicas
do Brasil;
Poltronas estilo fênix;
Lustres e candelabros de
cristal importados;
Palco de Madeira de lei;
Seis camarins climatizados.
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Jônatas Batista (Nasceu em 18-04-1885 e faleceu em abril de 1935)

Foi o primeiro dramaturgo piauiense e um dos
criadores da Academia Piauiense de Letras,
destacando-se como jornalista, conferencista e poeta;
Jônatas teve grande atividade intelectual como
jornalista, sua escrita apareceu no início do século XX;
Foi o representante do Piauí na Sociedade
Brasileira de Autores Teatrais;
Suas principais obras são: "A condenada"
(drama), "Pra burro" (monólogo), "Jovita ou A Heroína de 1865" (drama
histórico), "Astúcia de mulher" (drama); as revistas musicais de costumes “O
Bicho”, “Frutos e frutas”, “Cidade feliz” e “Coronel pagante”; as operetas
“Mariazinha” e “Alegrias de viver”.
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Francisco Ací Gomes Campelo (05/09/1955 – Lagoa da Pedra-MA)
Filho de Lívio da Silva Campelo e Joana Gomes
de Sousa Campelo. Desenvolve importante trabalho
de historiografia do teatro piauiense. Formado em
Artes Cênicas e pós-graduado em História
Sociocultural pela Universidade Federal do Piauí. Foi
presidente da Federação de Teatro Amador do Piauí,
membro do Conselho Estadual de Cultura, diretor do
Departamento de Artes da Fundação Cultural Monsenhor Chaves da Prefeitura de Teresina
e presidente do SATED/Piauí – Sindicato dos Artistas e Técnicos. É professor da rede
estadual de ensino, atuando na Escola Técnica Estadual de Teatro Gomes Campos. Autor
dos livros O novo perfil do teatro piauiense [1950-1990] (1990), História do teatro piauiense
[1858-2000] (2001), Theatro 4 de Setembro 120 anos: história e imagens de um símbolo
cultural (2015), Soy loco por ti! (1997), com peças de sua autoria, Dramaturgia piauiense
(1998) e Dramaturgia piauiense (2017), coletâneas Contraponto - Revista do Departamento
de História e do Programa de Pós-Graduação em História do Brasil da UFPI.
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Vamos pensar
mais um pouco...

Com a chegada da família real no Brasil, em 1808, o teatro tem um grande avanço. D. João
VI reconhece a necessidade da construção de “teatros decentes” para receber a nobreza.
Os primeiros grandes espetáculos tinham:
A(
) peças de um teatro moderno com muitos atores.
B(
) origem africana e retratavam aspectos cívicos da época.
C ( X ) origem europeia, e não retratavam o Brasil.
D(
) encenações que representavam a vida cotidiana das pessoas daquela época.

Foi o primeiro dramaturgo piauiense e um dos criadores da Academia Piauiense de Letras
tendo importante atuação como escritor, ator e produtor teatral.
A(
) Higino Cunha.
B ( X ) Jônatas Batista.
C(
) Aci Camplo.
D(
) Dr. Teófilo Fernandes dos Santos
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Sobre a história do teatro brasileiro e piauiense assinale V para as alternativas verdadeira s e
F para as alternativas falsas.
A ( )Com a chegada da família real no Brasil, em 1808, o teatro tem um grande avanço. D.
João VI reconhece a necessidade da construção de “teatros decentes” para receber a nobreza
B ( ) Ao voltar da Europa em 1867, Gonçalves Dias introduziu a marca romântica no Brasil
que iria nortear escritores, poetas e dramaturgos.
C ( ) De acordo com Aci Campelo, no Piauí, o teatro era uma espécie de diversão muito
atrativa, e esse gosto persistiu na primeira década do século XX, conforme atestado por
inúmeros registros da época
D ( ) No Brasil, o principal representante, e pioneiro do gênero comédia, é Martins Pena,
que caracterizou com bom humor as graças e desventuras da sociedade brasileira.

E ( ) Os grupos teatrais também tiveram importância fundamental para a construção
e desenvolvimento da dramaturgia piauiense, principalmente o Grupo de Teatro de
Pesquisa e o Grupo Raízes de Teatro.
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