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Resumo: O trabalho tem como objetivo estudar a interface Literatura e Teatro, 
analisando como esta relação intersemiótica tem sido concebida no âmbito da crítica 
literária produzida na universidade brasileira, no nível de pós-graduação. Através dela, 
busca-se compreender a forma como a crítica literária incorpora os estudos sobre o 
Teatro (locais de maior incidência, professores responsáveis pelas orientações, temas 
privilegiados no campo do teatro, perspectivas teóricas adotadas, etc.), bem como a 
contribuição desse espaço de trânsito entre sistemas semióticos distintos para a 
consolidação dos Estudos Culturais. 
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Numa palestra intitulada “Teatro não é instrumento a serviço da Literatura”, 

proferida na Sociedade Hebraica de São Paulo, em 1966, Anatol Rosenfeld afirma: 

 
 
O teatro, longe de ser apenas veículo da peça, instrumento a serviço do autor e 
da literatura, é uma arte de próprio direito, em função da qual é escrita a peça. 
Esta, em vez de servir-se do teatro é, ao contrário, material dele. O teatro a 
incorpora como um dos seus elementos. O teatro, portanto, não é literatura, nem 
veículo dela. É uma arte diversa da literatura. O texto, a peça, literatura enquanto 
meramente declamados, tornam-se teatro no momento em que são representados, 
no momento, portanto, em que os declamadores, através da metamorfose, se 
transformam em personagem, a identificação de um eu com outro eu - fato que 
marca a passagem de uma arte puramente temporal e auditiva (literatura) ao 
domínio de uma arte espaço-temporal ou audiovisual. O "status" da palavra 
modifica-se radicalmente. Na literatura são as palavras que mediam o mundo 
imaginário. No teatro são os atores/personagens (seres imaginários) que mediam 
a palavra. Na literatura a palavra é a fonte do homem (das personagens). No 
teatro o homem é a fonte da palavra.  
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É a partir de tal citação que situo o meu trabalho no plano das relações 

intersemióticas. O prazer pela literatura dramática, o gosto pela encenação teatral e a 

incrível vontade de saber sob que perspectivas tais manifestações artísticas se dão e, 

sobretudo, que relações – ao longo do processo de autonomização do teatro – têm sido 

estabelecidas entre ambas, fizeram com que a minha curiosidade fosse além do 

envolvimento com o palco e com que meus olhos fossem transferidos das palpáveis e 

calorosas páginas das peças teatrais para o mundo da pesquisa. Com a minha entrada no 

PET (Programa de Ensino Tutorial), em 2006, vi a possibilidade de materializar o meu 

objetivo e encaminhar o meu projeto. Propus-me, então, a realizar um trabalho que 

possibilitasse uma melhor sistematização sobre os estudos da crítica teatral brasileira, 

aproveitando para conhecer um pouco mais da própria história do teatro, o que me 

proporcionará uma visão de como seguir em meus estudos sobre a arte dramática, 

posteriormente. Inicialmente, procurei traçar um breve panorama do que tem sido 

trabalhado neste espaço de trânsito interdisciplinar, a partir do levantamento no anexo 

da tese A crítica literária na universidade brasileira, da Profª. Rachel Lima, no banco 

de teses e dissertações da CAPES e nas Instituições de Ensino Superior que têm pós-

graduação em Letras no Brasil. Ou seja, organizei a minha investigação, ainda em 

andamento, a partir de um breve histórico do teatro brasileiro e da crítica literária e 

teatral, atendo-me à leitura e ao fichamento de obras sobre o tema, os quais serviram de 

embasamento para uma visão geral do processo de formação do pensamento crítico no 

meio universitário, pretendendo levantar de que maneiras as questões entre literatura e 

teatro, no que se refere aos pontos de separação/aproximação, têm sido concebidas e 

analisadas. Como essa perspectiva será avaliada posteriormente, com o 

desenvolvimento dos meus estudos, detive-me por ora ao levantamento de dados, 

através do qual pude fazer algumas observações, dentre as quais se destacam: o período 

em que houve maior incidência desses trabalhos, em quais instituições eles foram feitos, 

além de verificar quais orientadores e temas são mais recorrentes, etc. 

 Os objetivos da minha pesquisa giram, portanto, em torno de uma dupla 

atividade: criação de um banco de dados e análise das tendências teóricas das 

dissertações e teses defendidas nos cursos pesquisados. Com o trabalho, espera-se 

contribuir para oferecer uma fortuna crítica aos pesquisadores da área, evitando 

possíveis repetições de abordagens em trabalhos já efetuados e abrindo caminho para 

suprir as eventuais lacunas deixadas pelos estudos antecedentes. Pretende-se também 

divulgar os resultados na página do PRONEC, facilitando, desta forma, o trabalho do 



pesquisador, informando-o e atualizando-o sobre o que tem sido produzido no meio 

acadêmico no que diz respeito à interface Literatura e Teatro.  

 

 

Breve histórico do teatro brasileiro e da crítica literária e teatral 

 

 Entre as décadas de 1930 a 1950, o teatro brasileiro passa por uma série de 

mudanças que transformaram e modernizaram o palco brasileiro. Houve, 

concomitantemente a esse desenvolvimento, um forte investimento nas análises 

históricas e críticas do processo de “evolução” teatral, resultando no nascimento e 

consolidação de vários grupos e escolas voltados para as artes cênicas. Esse movimento, 

que tem como maior representante o crítico Décio de Almeida Prado, além de colaborar 

com a sistematização do teatro enquanto processo de encenação autônomo e 

desvencilhado das perspectivas literárias, contribui para a formação de um núcleo de 

estudos sobre as artes cênicas no Brasil.  O Teatro considerado como arte, e não apenas 

o de entretenimento, conquistou definitivamente seu espaço a partir dos anos 1930. 

Desde 1938, com a ascensão do Teatro do Estudante do Brasil – que até então se 

preocupava em encenar textos clássicos –, os artistas procuram formar grupos para 

somar recursos  na produção de seus espetáculos. Mas mesmo antes dessa explosão, 

várias instituições já faziam um teatro baseado em outras perspectivas, concentradas na 

equipe e na busca de novos meios criativos, de novas linguagens. Exemplo disso é a 

criação do Teatro de Brinquedo, em 1927, o Teatro da Experiência, em 1933; e o 

Teatro-Escola, em 1934, quando a idéia do teatro contaminou de vez a geração que iria 

dominar a cena nos anos 40.  Houve, durante essa década, inovações nos vários aspectos 

relativos à expressão, organização e técnica teatral, e o espetáculo torna-se, então, “uma 

síntese de elementos artísticos”, como afirma Sábato Magaldi, em Iniciação do Teatro 

(MAGALDI, 2003. p. 12). A necessidade de um encenador que conferisse unidade de 

pensamento ao espetáculo, a extinção do ponto (encarregado de murmurar as falas para 

os atores em cena, em caso de esquecimento), bem como o uso de outras linguagens 

artísticas, como a cenografia e a iluminação foram alguns das características da 

modernização do teatro brasileiro, naquele momento.  

 Concomitantemente a isso,  

 
foram se organizando também as associações de classe, movimento que remonta 
a 1915, com a fundação, no Rio de Janeiro, do Ciclo Teatral. Um ano depois foi 



criada a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais (S.B.A.T), ainda hoje a 
entidade de classe que tem a função de organizar, controlar e fiscalizar tudo o 
que se relaciona com direitos autorais. (Disponível em 
http://www.dionisius.hpg.ig.com.br.).  

 

 

 Em 1937, foi criada a Associação Brasileira de Críticos Teatrais, seguida de 

outras entidades importantes, tais como a Associação Carioca de Críticos Teatrais, 

Associação Paulista de Críticos Teatrais, o Instituto Brasileiro de Teatro, a Fundação 

Brasileira de Teatro e o Serviço Nacional de Teatro – este último entidade oficial ligada 

ao Ministério da Educação e Cultura, na época. Muitas destas associações hoje ainda 

existem e colaboram para uma maior sistematização da crítica teatral no Brasil.  

 Ao longo dos anos 40, segundo informações colhidas no site Antaprofana, “o 

teatro brasileiro deu saltos, transgrediu códigos e sentiu que rupturas notáveis 

acontecerem no seu organismo” (Disponível em http://www.antaprofana.com.br). Nesse 

período, pequenas revoluções transformaram a face do teatro brasileiro, modernizando-a 

formalmente, no primeiro momento, e possibilitando, em médio prazo, sua 

modernização interna. A renovação estética efetiva do palco brasileiro se deu em 1941 

com a fundação do grupo amador  "Os Comediantes", a partir da inovação de Zbigniev 

Ziembinski. Após o impacto da montagem de Vestido de Noiva, em 1943, surgiu o 

Teatro Brasileiro de Comédia (T.B.C.), criado em 1948, que herdou as diretrizes de Os 

Comediantes, reunindo um elenco estável de mais de trinta atores fixos. Esse grupo 

encenou quase que exclusivamente peças de reconhecido valor da dramaturgia européia 

e norte-americana, conservando a tendência a um teatro realizado em moldes europeus e 

levando o público de classe média aos espetáculos. Já em 1956, em reação a esse teatro 

desvinculado da realidade brasileira, surgiu o Teatro de Arena de São Paulo que, a 

priori, teve de optar por textos estrangeiros, em face da exigüidade do repertório 

nacional, embora já houvesse uma preocupação em alcançar uma interpretação 

brasileira. Em 1958, o grupo obteve o primeiro grande êxito, com a montagem de Eles 

não usam Black Tie, de Gianfrancesco Guarnieri. Foi aí então “que [se] iniciou um 

laboratório de dramaturgia que produziu textos, na maioria das vezes, com o propósito 

de examinar um aspecto da realidade do país, tendo sido escritos textos com temas 

populares, como cangaço, futebol, trabalho nas fábricas, etc.” (Disponível em 

http://www.antaprofana.com.br) 

 Quase todas as encenações desta época foram sucesso de bilheteria, na medida 

em que atraíam tanto o público espectador quanto o dos profissionais da área, sobretudo 



os críticos – que acompanharam quase que simultaneamente o processo de 

modernização do teatro brasileiro. Essa etapa, aliás, corresponde a uma época que se 

caracterizou por um surto  nacionalista, observado em amplos setores, pela tendência e a 

preocupação de valorizar tudo o que fosse nacional, sem o afã de consumir as novidades 

importadas dos países mais desenvolvidos. Datam dessa época  a construção de Brasília, 

o desenvolvimento industrial de São Paulo e de outras regiões brasileiras, e o 

surgimento de correntes culturais  que procuravam ligar-se com o processo brasileiro, 

como a Bossa Nova e o Cinema Novo. Na década de 1960, com o golpe militar, embora 

tenha havido uma produção efetiva no que se refere à afirmação de um teatro de 

resistência à ditadura – tanto por parte dos grupos mais engajados quanto por parte dos 

dramaturgos – as manifestações artísticas e críticas conheceram a interdição. 

Posteriormente, a partir da abertura, quando os textos censurados – que somaram um 

expressivo número de peças – puderam chegar ao palco, o público já não se interessava 

em remoer dores e privações antigas. Quanto às considerações contemporâneas no 

cenário do teatro e da literatura nacionais, em suas mais amplas manifestações, deixo-as 

por ora no plano do desenvolvimento da minha pesquisa.  

 Através deste breve panorama do teatro brasileiro, tentei mostrar, 

genericamente, como as manifestações de caráter teatral obtiveram mudanças ao longo 

do tempo, e como o surgimento de um teatro nacional e de todos os grupos e escolas, de 

uma forma ou de outra, auxiliaram na percepção e no desenvolvimento de uma nova 

corrente de estudos: a crítica teatral, que, segundo afirma Sábato Magaldi, foi, durante 

muitas gerações, território de autodidatas (Disponível em http:// www. scielo.br). É 

importante voltar-se para um acontecimento de grande valor para a crítica, inclusive a 

teatral. A circulação da revista Clima, durante os anos de 1941 a 1944, que, segundo 

Heloísa Pontes,  

 
 
no decorrer dos seus 16 números, firmou-se sobretudo como uma publicação 
cultural e ocupou um lugar muito importante nas trajetórias de Décio de 
Almeida Prado e seus amigos [...]; por meio desse experimento cultural de 
juventude, com forte conotação de marco inaugural, conseguiram um tríplice 
feito: fixaram os contornos da plataforma intelectual e política da geração de que 
faziam parte; viabilizaram o início de suas carreiras como críticos de cultura; 
lançaram as bases para construção de uma dicção autoral própria. (PONTES, 
1997, p.113). 
 

  



 É interessante dizer que a formação intelectual dos componentes do Clima se 

deu na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, sendo que esta universidade 

teve um papel fundamental no que se refere ao estudo das manifestações teatrais, uma 

vez que os críticos de teatro, cinema e literatura da geração Clima vão se reunir no 

Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada. Nele, Décio de Almeida 

Prado iria se consagrar como o principal crítico teatral do País e também como 

formador de vários alunos que, posteriormente, assumiriam essa atividade como 

profissão. Como exemplo, ressalte-se o próprio Sábato Magaldi, que defendeu tese de 

doutorado sob sua orientação e que, depois, se tornaria professor da Escola de 

Comunicação e Artes, quando ocorre um processo de especialização mais acentuado, 

com a integração da Escola de Arte à ECA. Com esse exemplo, quer-se ressaltar o fato 

de que, antes de a área de teatro se tornar autônoma, não apenas na USP, mas também 

outras universidades, como a UFRJ, os cursos de Letras constituíram um lugar de 

acolhimento para os estudos sobre a arte dramática, e, mesmo hoje, ainda encontramos 

um número crescente de dissertações e teses defendidas sobre esse tema em sua pós-

graduação.  

 

 

Alguns resultados 

 

 A partir de dados realizados, observa-se que, dentre os 155 trabalhos defendidos 

no período de 1972 a 2006, 7 receberam a orientação de Décio de Almeida Prado. 

Outros orientadores bastante recorrentes foram Arnoni Prado, Aurora Fornani 

Bernardini e Flávio Wolf de Aguiar. No que se refere à escolha dos temas, notou-se 

uma preferência em trabalhar as peças de dramaturgos brasileiros, dentre os quais se 

destacam Nelson Rodrigues, com 17 trabalhos, e Ariano Suassuna, com 6. A adaptação 

e a tradução também se destacaram, tendo, respectivamente, 6 e 8 trabalhos defendidos. 

13 estudos se voltaram para a análise de aspectos da arte dramática na obra literária, e 

apenas 5 defesas abordaram diretamente a interface Literatura e Teatro. Desde o 

primeiro estudo documentado, que foi em 1972, na USP, a preocupação com esta 

interface por parte da Crítica Acadêmica vem crescendo a cada década. Além da USP, 

outras universidades, como a UFRJ, a UNICAMP, a UNESP, dentre outras, formaram 

mestres e doutores – que hoje perpetuam os estudos na área a partir das suas 

orientações. E, apesar de as dissertações e as teses recolhidas não abarcarem o 



panorama total do objeto trabalhado – quer seja pela indisponibilidade dos bancos de 

teses, quer seja pela constante necessidade de atualização do acervo, pôde-se perceber o 

quanto o teatro vem sendo estudado nos cursos de Pós-Graduação em Letras de todo o 

País. Retomando a citação de Rosenfeld, que insiste na especificidade da arte dramática, 

ponho no plano das investigações futuras informações sobre os aspectos qualitativos: o 

porquê da escolha de certos temas e autores num determinado período, a recorrência e o 

perfil dos orientadores que tenham uma preferência em relação aos estudos 

intersemióticos que articulam Literatura e Teatro, além de observar, diacrônica e 

sincronicamente, a produção de tal interface, ou seja, a forma como o teatro tem sido 

lido nos cursos voltados para a análise de textos e de que maneira as relações entre as 

manifestações literárias e teatrais têm sido pensadas nos trabalhos cujas informações 

foram coletadas. 
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